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Анотація. Інтеграція України в європейські структури і світову економічну систему потребує забезпечення конкурен-
тоспроможності вітчизняних підприємств як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках, що, в першу чергу, пов’язано з 
підвищенням якості їх продукції та послуг. Постійне підвищення якості продукції, робіт та послуг сприятиме насамперед 
формуванню позитивного міжнародного іміджу України та відродженню вітчизняних підприємств. Сучасною філософією 
у забезпеченні якості продукції, процесів та послуг для будь-якого підприємства, установи, організації є побудова ефек-
тивних систем управління якістю на базі міжнародних стандартів ISO серії 9000.

Для підприємств готельно- ресторанного господарства, як найбільш вагомого сегмента туристичної індустрії, питання 
підвищення якості продукції та послуг завжди залишається актуальним, навіть в умовах економічної та фінансової кризи. 
Розвиток українського ринку готельних послуг спрямований на реформування та адаптацію готельних підприємств до 
змін ринкового середовища, підвищення конкурентоспроможності та ефективності українських готельних підприємств 
на світовому ринку, впровадження світових стандартів якості готельного обслуговування.

Головною метою готельного підприємства, що прагне досягнути конкурентоспроможності на міжнародному рівні, є 
побудова системи управління якістю та отримання сертифіката якості на відповідність міжнародним стандартам ISO 9000. 
Це вимагає дотримання вимог щодо матеріальної бази готельного підприємства, кваліфікації персоналу та ефективної 
організаційно- функціональної структури підприємства.

У статті досліджено сутність та значення системи управління якістю в діяльності готельних підприємств. Детально розгля-
нуто принципи управління якістю: орієнтація на замовника; лідерство; задіяність персоналу; процесний підхід; поліпшення; 
прийняття рішень на підставі фактичних даних; керування взаємовідносинами. З урахуванням вимог ДСТУ ISO 9001:2015 
визначені та описані процеси управління якістю, які є типовими для підприємств готельно- ресторанного господарства.

Ключові слова: міжнародні стандарти ISO 9000, принципи управління якістю, система управління якістю, процесний 
підхід, готельні підприємства.

Summary. The integration of Ukraine into European structures and the world economic system requires ensuring the com-
petitiveness of domestic enterprises both in the domestic and foreign markets, which is primarily associated with improving the 
quality of products and services. The constant improvement of the quality of products, works and services will contribute, first 
of all, to the formation of a positive international image of Ukraine and the revival of domestic enterprises. The modern philos-
ophy in ensuring the quality of products, processes and services for any enterprise, institution, organization is the construction 
of effective quality management systems based on the international standards ISO 9000 series.

For enterprises of the hotel and restaurant industry, as the most significant segment of the tourism industry, the issue of 
improving the quality of products and services always remains relevant, even in the context of the economic and financial crisis. 
The development of the Ukrainian market of hotel services is aimed at reforming and adapting hotel enterprises to changes in 
the market environment, increasing the competitiveness and efficiency of Ukrainian hotel enterprises in the world market, and 
introducing world standards for the quality of hotel services.

The main goal of a hotel company seeking to achieve an international competitiveness is building up a quality management system 
and obtain a quality certificate for compliance with international standards ISO 9000. It requires compliance with the requirements 
of the hotel company’s material base, staff qualifications and an effective organizational and functional structure of the enterprise.

The article explores the essence and significance of the quality management system in the activities of hotel enterprises. The 
principles of quality management are considered in detail: customer orientation; leadership; staff involvement; process approach; 
improvement; making decisions based on evidence; relationship management. Taking into account the requirements of DSTU ISO 
9001:2015, quality management processes that are typical for hotel and restaurant enterprises are defined and described.

Key words: international standards ISO 9000, quality management principles, quality management system, process ap-
proach, hotel enterprises.

Постановка проблеми. Визначальним фактором 
при виборі гостем готельного підприємства 

і бажання скористатися його послугами є висока 
якість обслуговування і наданих послуг. Для забез‑
печення якості послуг, що відповідають вимогам 
міжнародних стандартів, необхідно введення єди‑
них законодавчих вимог, стандартів обслуговуван‑
ня, процесів аналізу й перевірки якості продукції 
та послуг у закладах сфери гостинності.

Сучасною філософією у забезпеченні високої 
якості продукції, процесів та послуг для будь‑яко‑
го підприємства, установи, організації, в т. ч. 
готельних підприємств, є побудова ефективних 
систем управління якістю на базі міжнародних 
стандартів ISO серії 9000.

Системи управління якістю охоплюють усі ета‑
пи життєвого циклу продукції (послуги), почина‑
ючи з маркетингових досліджень і завершуються 
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післяопераційним контролем та оцінкою ступеня 
задоволення споживачів. У стандартах ISO 9001 
процесний підхід у впровадженні системи управ‑
ління якістю є визначальним фактором. У меха‑
нізмі управління якістю готельних послуг на ос‑
нові процесного підходу в системі якості можна 
виокремити дві групи процесів: основні та допо‑
міжні. Першу групу становлять процеси створен‑
ня та реалізації готельних послуг (бізнес‑ процеси), 
другу групу складають процеси менеджменту та 
процеси забезпечення.

Розуміння та керування взаємопов’язаними 
процесами як системою сприятиме результатив‑
ності та ефективності готельного підприємства 
у виконанні поставлених завдань та досягненні 
запланованих результатів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про‑
блемі забезпечення якості й конкурентоспромож‑
ності підприємств сфери гостинності, методичних 
підходів до оцінки якості готельних послуг, ви‑
значення перспектив і напрямів подальшої ефек‑
тивної діяльності готельних підприємств при‑
свячено роботи значної кількості вітчизняних та 
іноземних фахівців готельно‑ ресторанної справи. 
Питанню розробки систем управління якістю для 
вітчизняних підприємств, в т. ч. сфери послуг, 
приділяють увагу в тому чи іншому аспекті ві‑
тчизняні науковці та практики, зокрема Д’яко‑
нова А.К. [3], Тітомир Л. А. [3], Сімкова Т. О. 
[4], Кириченко А. І. [4], Семенов В. Ф. [5], Гутке‑
вич С. О. [6], Кравченко О. В. [6], Ткаченко Т. І. 
[7], Мельниченко С. В. [7], Босовcька М. В. [7] та 
ін. Використання систем менеджменту за різнома‑
нітними стандартами було запроваджено відносно 
нещодавно і тому потребує більш детального ви‑
вчення та аналізу.

Формулювання цілей статті. Метою досліджен‑
ня є визначення та встановлення взаємозв’язків 
між процесами в системі управління якістю, які є 
типовими для підприємств готельно‑ ресторанного 
господарства з урахуванням вимог ДСТУ ISO 
9001:2015.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У вересні 2015 року Міжнародною організацією зі 
стандартизації ISO (International Organization for 
Standardization, 1946 р.), були прийняті нові вер‑
сії стандартів ISO 9000:2015 та ISO 9001:2015 — 
п’ята редакція популярного у всьому світі сімей‑
ства стандартів.

Згідно з ДСТУ ISO 9001:2015 «Системи управ‑
ління якістю. Вимоги», організація повинна 
встановити, задокументувати, впровадити та під‑
тримувати систему управління якістю і постійно 

поліпшувати її результативність згідно з вимога‑
ми державного стандарту.

Основою формування стандартів управління 
якістю визначено сім принципів управління якіс-
тю: орієнтація на замовника; лідерство; задія‑
ність персоналу; процесний підхід; поліпшення; 
прийняття рішень на підставі фактичних даних; 
керування взаємовідносинами.

Для кожного принципу управління якістю 
подано «твердження», що описує цей принцип, 
«обґрунтування», що пояснює, чому організація 
має приділяти увагу цьому принципу, «ключові 
вигоди», які стосуються принципів, та «можливі 
дії», які організація може виконати.

Першим принципом управління якістю є 
«Орієнтація на замовника», суть якого полягає 
в тому, що основну увагу в управлінні якістю при‑
діляють задоволенню вимог замовника та прагнен‑
ню до перевершення його очікувань. Це є дуже 
важливим, оскільки тільки те підприємство досяг‑
не сталого успіху, яке пов’язує цілі з потребами 
та очікуваннями замовників; привертає та утри‑
мує довіру замовників й інших відповідних заці‑
кавлених сторін, розуміючи їх поточні і майбутні 
потреби, створюючи цим самим більшу цінність 
для замовника, збільшуючи його задоволеність, 
лояльність і відповідно — покращуючи репутацію 
та імідж підприємства, розширюючи базу замов‑
ників та збільшуючи доходи.

Другим, але ключовим принципом управління 
якістю, є «Лідерство», адже саме від лідерства 
керівників на всіх рівнях управління залежить 
формування та реалізація політики у сфері якості, 
задіяність персоналу до формування та досягнен‑
ня цілей у сфері якості, створення умов для їх 
мотивації і розвитку. Все це дозволить узгоджу‑
вати стратегії, політику, процеси та ресурси для 
досягнення своїх цілей, цим самим підвищити 
результативність та ефективність в досягненні 
цілей у сфері якості, покращувати координацію 
процесів, забезпечувати інформаційний зв’язок 
між рівнями та функціями; розвивати та поліп‑
шувати спроможність підприємства і його персо‑
налу отримувати бажані результати.

Реалізація принципу «Задіяність персоналу» є 
дуже важливою в управлінні якістю, адже компе‑
тентний та задіяний персонал на всіх рівнях суттє‑
во важливий для покращення спроможності ство‑
рювати цінність [1; 2]. Для забезпечення якості, 
результативності та ефективності необхідно особли‑
ву увагу приділяти залученню персоналу до форму‑
вання та реалізації політики і цілей у сфері якості, 
створювати умови для їх мотивації, заохочень та 



12

// Готельно-ресторанна справа //
// Міжнародний науковий журнал «Інтернаука».

Серія: «Економічні науки» // № 12 (68), 2022

розвитку, тим самим залучаючи їх до постійного 
поліпшення своєї діяльності, підвищення фахово‑
го розвитку, ініціативності та креативності, під‑
вищення задоволеності від отриманих результатів 
діяльності, посилюючи довіру та співпрацю, фор‑
муючи корпоративну культуру — спільні цінності, 
традиції, етику поведінки та доброчесність.

Дуже важливим етапом створення СУЯ є реа‑
лізація принципу «Процесний підхід». Суть його 
полягає в тому, що діяльність буд‑якого підприєм‑
ства, служби, організації має розглядатися з точ‑
ки зору споживача; має перетворювати вимоги 
споживача у конкретні вимоги до якості продук‑
ції, послуг; для цього необхідно ідентифікувати 
ключові процеси, які впливають на їх якість; ви‑
значати взаємозв’язок та взаємодію між ключо‑
вими процесами; описувати процеси через систе‑
му показників процесів; визначати ресурси для 
здійснення процесів та відповідальних за проце‑
си; розробляти методики вимірювання показників 
процесів; здійснювати моніторинг за процесами 
(їх показниками); аналізувати встановлені невід‑
повідності під час протікання процесів; здійсню‑
вати коригувальні та запобіжні заходи; проводити 
постійне удосконалення процесів; реєструвати ре‑
зультати моніторингу та удосконалення процесів; 
керувати ризиками, які можуть вплинути на ви‑
ходи процесів і загальні результати СУЯ.

Для розроблення та впровадження СУЯ може 
бути запропонована структура процесів, яка вклю‑
чає: управлінські процеси (розроблення стратегії 
та оперативних планів, моніторинг та аналіз ді‑
яльності); процеси забезпечення надання послуг 
(вивчення очікувань споживачів, інформування 
споживачів, розроблення та впровадження нових 
послуг); процеси надання послуг; процеси управ‑
ління ресурсами (управління персоналом, інфра‑
структурою, інформаційними ресурсами, фінан‑
сами тощо).

Створення, функціонування і розвиток СУЯ не‑
можливі без реалізації принципу «Поліпшення». 
З позиції стандарту поліпшення можна розгля‑
дати з різних точок зору: як мету діяльності; як 
інструмент управління якістю; як процес. Так, 
поліпшення можна розглядати як мету діяльно‑
сті, оскільки передбачено, що успішні організації 
постійно зорієнтовані на поліпшення [1]. Як ін‑
струмент управління якістю поліпшення можна 
розглядати тому, що поліпшування (improvement) 
є дією щодо підвищування дієвості; показник ді‑
яльності (performance) — це вимірний результат.

Поліпшування можна розглядати і як процес, 
оскільки процес установлення цілей і пошуку 

можливостей поліпшування — це постійний про‑
цес, у якому використовують дані аудиту і висно‑
вки аудиту, аналізування даних, аналізування сто‑
совно управління чи інші засоби і який звичайно 
зумовлює коригувальну дію чи запобіжну дію [1].

З урахуванням ДСТУ ISO 9000:2015 [1] реалі‑
зація принципу «Прийняття рішень на підста-
ві фактичних даних» передбачає, що рішення, 
базовані на аналізуванні й оцінюванні даних та 
інформації, сприяють досягненню бажаних ре‑
зультатів. Прийняття рішень може бути складним 
процесом і це завжди передбачає деяку невизна‑
ченість. Часто це охоплює чимало видів і дже‑
рел вхідних даних, а також їх інтерпретацію, 
яка може бути суб’єктивною. Важливо розуміти 
причинно‑ наслідкові зв’язки та можливі неперед‑
бачені наслідки. Аналізування фактів, доказів 
і даних зумовлює більшу об’єктивність і впевне‑
ність у прийнятті рішень.

Не менш важливим для створення СУЯ є реалі‑
зація принципу «Керування взаємовідносинами». 
ДСТУ ISO 9000:2015 передбачає, що для досяг‑
нення сталого успіху підприємство (організації) 
мають керувати своїми взаємовідносинами з від‑
повідними зацікавленими сторонами, наприклад, 
з постачальниками щоб оптимізувати їхній вплив 
на свою дієвість [1; 2].

Для цього необхідно: визначити відповідних 
зацікавлених сторін (наприклад, постачальників, 
партнерів, замовників, інвесторів, працівників або 
суспільства в цілому) і їхніх зв’язків з підпри‑
ємством; визначити та встановити пріоритетність 
взаємовідносин із зацікавленими сторонами, що 
ними потрібно керувати; установити взаємовідно‑
сини, які збалансовують вигоди короткостроково‑
го та довгострокового характеру; збирати інформа‑
цію та обмінюватися нею й експертним досвідом 
з відповідними зацікавленими сторонами; вимі‑
рювати показники діяльності та забезпечити щодо 
них зворотного зв’язку із зацікавленими сторо‑
нами, за потреби, щоб сприяти ініціативам з по‑
ліпшування; запровадити спільну діяльність щодо 
розвинення та поліпшування з постачальниками, 
партнерами та іншими зацікавленими сторонами; 
заохочувати, визнавати поліпшення та досягнення 
постачальників і партнерів [1; 2].

Для формування системи управління якістю, 
у першу чергу, необхідно враховувати вимоги 
стандарту ДСТУ ISO 9001:2015 до кожного з семи 
вищенаведених принципів управління якістю.

Розглянемо принцип «процесного підходу» при 
розробці СУЯ для готельного підприємства. Зо‑
крема, процесний підхід передбачає, що готель‑
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не підприємство має розглядатися з точки зору 
споживача, має перетворювати вимоги споживача 
в конкретні вимоги до якості послуг. Розуміння 
та керування взаємопов’язаними процесами як 
системою сприятиме результативності та ефек‑
тивності готельного підприємства у виконанні 
поставлених завдань та досягненні запланованих 
результатів.

Для цього необхідно з урахуванням вимог 
ДСТУ ISO 9001:2015 [2]:
 – розробити політику та цілі у сфері якості;
 – ідентифікувати ключові процеси, які впливають 
на якість продукції / послуг;

 – визначити взаємозв’язок та взаємодію між клю‑
човими процесами;

 – описати процеси через систему показників про‑
цесів;

 – визначити ресурси для здійснення процесів та 
відповідальних за процеси;

 – розробити методики вимірювання показників 
процесів;

 – здійснювати моніторинг за процесами (їх по‑
казниками);

 – розглядати ризики та можливості;
 – аналізувати встановлені невідповідності під час 
протікання процесів;

 – здійснювати коригувальні та запобіжні заходи;
 – проводити постійне удосконалення процесів;
 – реєструвати результати моніторингу та удоско‑
налення процесів.
З урахуванням вимог ДСТУ ISO 9001:2015 [2] 

визначимо процеси управління якістю, які є ти‑
повими для підприємств готельно‑ ресторанного 
господарства, що графічно зображено на рис. 1.

Лідерство (розділ 5). Відповідно до вимог 
ДСТУ ISO 9001:2015 [2] найвище керівництво 
повинне демонструвати своє лідерство та своє зо‑
бов’язання щодо системи управління якістю; орі‑
єнтації на замовника; формування політики та 
цілей у сфері якості; інформування про політику 
у сфері якості; визначення функцій, обов’язків 
та повноважень щодо впровадження СУЯ. Тому 
серед обов’язкових процесів СУЯ готельного під‑
приємства відповідно до цього розділу мають 
бути процеси: «Формування стратегії готельно‑
го підприємства» (5.1); «Забезпечення створення 

Рис. 1. Процеси управління якістю готельного підприємства відповідно до ДСТУ ISO 9001:2015

Джерело: складено авторами на основі [2]
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і функціонування СУЯ та інформування замовни‑
ків і споживачів» (5.2).

Планування (розділ 6) [2]. Планування як важ‑
ливий етап СУЯ готельного підприємства передба‑
чає розгляд дій стосовно ризиків і можливостей; 
встановлення цілей у сфері якості та планування 
дій для їх досягнення та планування змін. Тому 
для забезпечення планування СУЯ готельного 
підприємства необхідно визначити такі процеси 
як: «Управління ризиками» (6.1); «Стратегічний 
аналіз та планування» (6.2); «Управління резуль‑
тативністю» (6.2.2); «Управління змінами» (6.3).

Підтримання системи управління (розділ 
7) [2]. Цей розділ передбачає, що готельне підпри‑
ємство повинно визначити ресурси, потрібні для 
розроблення, запроваджування, підтримування 
та постійного поліпшування СУЯ, та забезпечити 
їх наявність. Це стосується людських ресурсів, 
інфраструктури, середовища для функціонування 
процесів, ресурсів для моніторингу та вимірюван‑
ня, компетентності, обізнаності та поінформова‑
ності персоналу, задокументованої інформації, її 
створювання, актуалізування та контролю. Тому 
серед процесів СУЯ готельного підприємства ма‑
ють бути визначені такі процеси як: «Управління 
персоналом» (7.1.2); «Управління інфраструкту‑
рою» (7.1.3); «Інформаційне та комунікативне 
забезпечення готельного підприємства» (7.1.4); 
«Управління фінансовими ресурсами» (7.1.5); 
«Управління знаннями» (7.1.6); «Управління до‑
кументацією» (7.5).

Виробництво (розділ 8) [2]. Готельне підпри‑
ємство повинно планувати, запроваджувати та 
контролювати процеси, потрібні для задоволення 
вимог споживачів щодо надання продукції та по‑
слуг високої якості. Це передбачає здійснення ін‑
формаційного зв’язку із замовниками, визначення 
вимог до продукції та послуг, аналізування вимог 
щодо продукції і послуг та внесення відповідних 
змін, проектування та розроблення продукції і по‑
слуг та відповідний контроль, а також управління 
невідповідною продукцією. З огляду на зазначене, 
процесами СУЯ готельного підприємства до цього 
розділу мають бути визначені такі процеси як: 
«Процеси надання послуг» (8.1, 8.2); «Процеси 
забезпечення надання послуг»; «Закупівля про‑
дукції / послуг у постачальників» (8.4.3); «Управ‑
ління невідповідною продукцією» (8.7).

Оцінювання дієвості (розділ 9) [2]. Оцінюван‑
ня дієвості передбачає моніторинг, вимірювання, 
аналізування та оцінювання готельним підприєм‑
ством задоволеності замовників (споживачів) та 
аналізування системи управління. Враховуючи за‑

значене, серед процесів СУЯ готельного підприєм‑
ства мають бути визначені процеси: «Моніторинг, 
вимірювання, аналізування та оцінювання діяль‑
ності» (9.1); «Оцінювання задоволеності замовни‑
ків та споживачів» (9.1.2).

Поліпшування (розділ 10) [2]. Готельне підпри‑
ємство повинно визначати та вибирати можливо‑
сті для поліпшування, здійснювати коригувальні 
та запобіжні дії, у разі виявлення невідповідно‑
стей. Серед процесів СУЯ готельного підприємства 
доцільно визначити такі процеси як: «Усунення 
невідповідностей та здійснення запобіжних і ко‑
ригувальних дій» (10.2); «Постійне поліпшування 
діяльності» (10.3).

Взаємодію процесів готельного підприємства 
зображено на рис. 2.

Процесний підхід передбачає систематичне 
визначення процесів і їх взаємодій та керуван‑
ня ними з тим, щоб досягати запланованих ре‑
зультатів відповідно до політики у сфері якості 
та стратегічного напрямку підприємства. Ке‑
рування процесами та системою в цілому може 
бути досягнено використанням процесного підхо‑
ду, елементами якого є цикл «Plan‑ Do‑ Chek‑ Act» 
(PDCA, цикл Демінга) — «Плануй — Виконуй — 
Перевіряй — Дій» за загальної зосередженості на 
ризик‑ орієнтовному мисленні, націленому на ви‑
користання можливостей і запобігання небажаним 
результатам [1; 2].

Таким чином, відповідно до вимог ДСТУ ISO 
9001:2015 щодо лідерства (розділ 5 зазначеного 
стандарту) готельного підприємства визначено 
процеси: формування стратегії готельного під‑
приємства (5.1); забезпечення створення і функ‑
ціонування СУЯ та інформування замовників 
і споживачів (5.2); щодо планування (розділ 6) та 
підтримання системи управління (розділ 7) — 
процеси: управління ризиками (6.1); стратегіч‑
ний аналіз та планування (6.2); управління ре‑
зультативністю (6.2.2); управління змінами (6.3); 
управління персоналом (7.1.2); управління інфра‑
структурою (7.1.3); інформаційне та комунікатив‑
не забезпечення (7.1.4); управління фінансовими 
ресурсами (7.1.5); управління знаннями (7.1.6); 
управління документацією (7.5); щодо виробни‑
цтва (розділ 8) — процеси надання послуг (8.1, 
8.2); процеси забезпечення надання послуг (8.3); 
закупівля продукції / послуг у постачальників 
(8.4.3); управління невідповідною продукцією 
(8.7); щодо вимог стандарту стосовно оцінюван‑
ня дієвості (розділ 9) та поліпшування діяльності 
(розділ 10) визначено такі процеси: моніторинг, 
вимірювання, аналізування та оцінювання діяль‑
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ності (9.1); оцінювання задоволеності замовників 
та споживачів (9.1.2); усунення невідповідностей 
та здійснення запобіжних і коригувальних дій 
(10.2); постійне поліпшування діяльності (10.3); 
міжнародне співробітництво (10.3).

Для кожного із зазначених процесів СУЯ го‑
тельного підприємства необхідно також визначи‑
ти входи та виходи процесу, показники якості, 
результативності та ефективності, відповідальних 
за процес, частоту аналізування та рівень аналі‑
зування.

Висновки. Управління якістю є важливим ін‑
струментом забезпечення якості продукції та по‑
слуг і відповідно — забезпечення задоволеності 
споживача, завоювання його довіри та засобом 
підвищення конкурентоспроможності будь‑якого 
підприємства чи організації. Управління якістю 
у будь‑якій сфері, в т. ч. і на підприємствах сфери 
гостинності ґрунтується на принципах загально‑

го управління якістю: орієнтації на споживача; 
лідерства керівників; управління персоналом; 
процесному підході; впровадженні інновацій та 
вдосконаленні виробничих процесів; прийнятті рі‑
шень з урахуванням конкретних фактів; розвитку 
партнерських стосунків з постачальниками та за‑
безпечується шляхом планування якості, забез‑
печення якості, контролю якості та поліпшення 
якості.

Таким чином, побудова системи управління 
якістю на основі процесного підходу відповідно 
до вимог стандарту ДСТУ ІSO 9001:2015 сприя‑
тиме забезпеченню якості, результативності та 
ефективності діяльності готельного підприєм‑
ства. Запровадження системи управління якістю 
є стратегічним рішенням для кожного готельного 
підприємства, яке може допомогти поліпшити їм 
загальну дієвість та забезпечити міцну основу для 
ініціатив щодо сталого розвитку.

Рис. 2. Взаємодія процесів управління якістю готельного підприємства

Джерело: складено авторами на основі [2]
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
І ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПОСЛУГ ПІДПРИЄМСТВ  

ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

CONCEPTUAL DIRECTIONS OF PROVIDING  
AND IMPROVING THE QUALITY OF SERVICES  

OF HOTEL AND RESTAURANT BUSINESS

Анотація. Під час надання готельно- ресторанних послуг особливе місце займає проблематика забезпечення якості 
послуг. Визначено, що на якість обслуговування споживачів послуг готельно- ресторанного господарства впливають дві 
групи чинників: вимоги, що встановлені у нормативних документах та вимоги, які висуваються споживачем.

Визначено складові комфорту, як визначального чинника якості обслуговування, а також чинники задоволеності 
споживачів підприємством.

Розкрито, що якість послуги в повному вигляді можна оцінити за допомогою архітектури очікувань споживача, на які 
впливають коло його спілкування, особисті потреби, життєвий досвід, засоби інформації.

Досліджено чинники розходження в оцінці якості споживачем та постачальником послуг, викликане «розривами» в 
ланцюгу «Постачальник — Споживач» та визначено превентивні заходи щодо уникнення цих «розривів» у взаємовідно-
синах як з зовнішнім, так і з внутрішнім споживачем.

Розроблено індекси задоволеності споживача, які дають дозволяють прогнозувати фінансовий результат, проаналізувати 
ефективність витрат бюджету розвитку, скласти чітку систему мотивації персоналу. Розроблено анкету споживачів готелю.

Розкрито, що вирішальну роль у забезпеченні якості обслуговування виконує персонал. Передбачено заходи щодо 
сприяння повнішого залучення працівників до загальної мети надання споживачам послуг високої якості.

Доведено, що виконання потреб і бажань як конкретного замовника, так і ринку в цілому можливо досягти шляхом 
розробки та впровадження системного підходу до процесу надання послуг.
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Доведено, що для максимального задоволення потреб та очікувань споживачів, надання послуг високої якості, керів-
ництво підприємства готельно- ресторанного господарства має розробляти, впроваджувати та постійно підтримувати 
системи управління якістю, а також відповідати сучасним вимогам міжнародних та українських стандартів.

Розроблено концептуальні напрями забезпечення і підвищення якості надання послуг та ефективності діяльності 
підприємства готельно- ресторанного господарства.

Ключові слова: підприємство, готельно- ресторанне господарство, якість, обслуговування, споживач, послуга.

Summary. During the provision of hotel and restaurant services, a special place is occupied by the problems of ensuring 
the quality of services. It is determined that the quality of service for consumers of hotel and restaurant services is influenced 
by two groups of factors: the requirements established in the regulatory documents and the requirements put forward by the 
consumer.

The components of comfort as a determining factor in the quality of service, as well as the factors of customer satisfaction 
with the enterprise are determined.

It is revealed that the quality of the service in full form can be assessed using the architecture of the consumer’s expecta-
tions, which are influenced by his social circle, personal needs, life experience, and the media.

The factors of difference in quality assessment by the consumer and service provider caused by «gaps» in the «Supplier- 
Consumer» chain are investigated and preventive measures to avoid these «gaps» in relations with both external and internal 
consumers are determined.

Consumer satisfaction indices have been developed, which make it possible to predict the financial result, analyze the 
effectiveness of development budget expenditures, and draw up a clear system of staff motivation. A questionnaire of hotel 
consumers has been developed.

It is revealed that the decisive role in ensuring the quality of service is performed by staff. There are measures to promote 
fuller involvement of employees in the overall goal of providing consumers with high-quality services.

It is proved that the fulfillment of the needs and desires of both a particular customer and the market as a whole can be 
achieved by developing and implementing a systematic approach to the process of providing services.

It is proved that in order to maximize the satisfaction of the needs and expectations of consumers, the provision of high 
quality services, the management of the hotel and restaurant industry must develop, implement and constantly maintain qual-
ity management systems, as well as meet modern requirements of international and Ukrainian standards.

Conceptual directions for ensuring and improving the quality of service provision and the efficiency of the hotel and restau-
rant industry have been developed.

Key words: enterprise, hotel and restaurant business, quality, service, consumer, service.

Постановка проблеми в загальному вигляді. 
Готельно‑ ресторанний бізнес став доміную‑

чим елементом економіки багатьох країн. Разом 
із щорічним збільшенням прибуття туристів зро‑
стають не лише доходи приймаючої сторони, а й 
потреби споживачів. Під час вибору готелю спо‑
живач звертає увагу на такі основні елементи, як 
різноманітність готельно‑ ресторанних послуг, їхня 
якість, надійність та ціна. Тільки ті підприєм‑
ства, які швидко реагують на запити споживачів, 
задовольняючи їхні потреби, можуть покращити 
економічний стан підприємства та перемогти у кон‑
курентній боротьбі.

Деякі дослідники зазначають, що якість обслу‑
говування споживачів особливо залежить від персо‑
налу готелів, який повинен знати стандарти обслу‑
говування, правила етикету, кодекс корпоративної 
культури, міжкультурні норми та правила тощо [1].

У зв’язку з цим, працівникам сфери гостин‑
ності необхідно постійно вдосконалювати свій 

освітній рівень, щоб навчитися грамотно вибу‑
довувати взаємини зі споживачем під час обслу‑
говування [2]. Також необхідно враховувати, що 
для якісного обслуговування споживачів потрібна 
злагоджена робота всіх підрозділів як основних, 
так і допоміжних, постійне впровадження нових 
технологій та методів управління персоналом, без‑
пека та комфорт.

З точки зору конкурентних переваг, всі дії 
підприємства готельно‑ ресторанного господарства 
мають бути спрямовані на виявлення, розуміння 
та задоволення потреб споживачів. Однак задово‑
лення споживачів не може складатися окремо або 
з очікувань або з наданих якісних послуг. Очіку‑
вання споживачів формуються на основі вже наяв‑
ного у них досвіду або отриманої інформації, що 
стає основним вектором вибору готелю. Порівнян‑
ня наданої послуги зі своїми очікуваннями стає 
поводом або для повторного візиту або повного 
розчарування та відмови від цього підприємства. 
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Такий підхід визначає необхідність надання якіс‑
них послуг, за допомогою яких існуючі споживачі 
залишаться постійними, а нові залученими, що 
дозволить зберегти досягнуту позицію на ринку 
та конкурувати у майбутньому.

Виходячи з цього, виникає наукова та прак‑
тична доцільність у розробці інструментів підви‑
щення задоволеності споживачів якістю готельних 
послуг.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про‑
блеми розвитку індустрії гостинності та якісного 
обслуговування споживачів в Україні науковці по‑
чали розглядати лише на початку ХХI століття, 
на відміну від вчених багатьох зарубіжних країн. 
Н. Данько у своїх дослідженнях визначає необ‑
хідні для вирішення проблеми підвищення якості 
послуг у готельному бізнесі такі заходи: підбір та 
навчання персоналу, підтримку та задоволеність 
службовців, соціально‑ економічне стимулювання 
персоналу, контроль якості та стандартизацію 
процесу надання ними послуг, контроль продук‑
тивності праці, контроль ступеня задоволеності 
споживачів обслуговуванням за допомогою сис‑
теми аналізу скарг та пропозицій, вивчення клі‑
єнтури, порівняння якості послуг конкурентів із 
якістю надання власних послуг [3].

Цілеспрямовані дії, спрямовані на об’єкти 
управління з метою встановлення, забезпечення 
та підтримки необхідного рівня якості, що задо‑
вольняють вимоги споживачів, на думку М. Бойко 
та С. Вой наренко повинні бути відображені в кож‑
ному готелі в основних положеннях керівництва 
якістю або в стандартах обслуговування [4]. До 
того ж, всі концепції повинні вибудовуватися на 
балансі інтересів готелю та споживача [1]. При 
цьому необхідно враховувати, що зацікавлені 
сторони послуг підприємств індустрії гостинності 
сприймають якість послуг по‑різному [3].

З метою задоволення споживача, персоналу 
підприємств готельно‑ ресторанного господарства 
і виробникам готельно‑ ресторанних послуг, що 
отримують прибуток, необхідно застосовувати ме‑
тоди управління якістю послуг у сукупності [3].

Серед численних досліджень, присвячених пи‑
танням оцінки якості послуг, немає єдиного мето‑
ду, що дозволяє дати точну та об’єктивну оцінку 
[5], також необхідно враховувати, що найдоско‑
наліша модель оцінки якості одного підприємства 
може бути абсолютно непридатною для іншого [6].

На думку Шен‑ Хшун Цаура та інших дослід‑
ників якості обслуговування та задоволення спо‑
живачів у готельному бізнесі, розуміти тільки 
потребу гостей зараз недостатньо, персоналу необ‑

хідно заздалегідь передбачати їхні очікування [7]. 
Також, під час обслуговування необхідно врахо‑
вувати особливості культури та традицій інозем‑
них споживачів [8]. Отже, керівництву готельно‑ 
ресторанного бізнесу необхідно контролювати 
якість надання послуг споживачеві на кожному 
етапі процесу обслуговування [7].

Різні методи та моделі оцінки якості послуг та 
задоволеності споживачів дозволяють визначити 
проблеми конкретних бізнес‑ процесів підприєм‑
ства готельно‑ ресторанного господарства або роз‑
риви між очікуваннями споживачів та якістю по‑
слуг, що надані споживачеві [9].

Контроль ступеня задоволеності споживачів 
обслуговуванням багато авторів розглядають за 
допомогою системи аналізу скарг та пропозицій, 
вивчення сегментів споживачів, порівняння яко‑
сті послуг конкурентів з якістю надання власних 
послуг [10], визначення показників та критеріїв 
оцінки, таких як: матеріально‑ технічна база, ква‑
ліфікація персоналу, рівень сервісу, маркетинг, 
ресурси [1].

Незважаючи на наявні наукові дослідження, 
присвячені питанням розвитку індустрії гостин‑
ності та якісного обслуговування споживачів, про‑
блеми даної сфери постійно змінюються разом із 
зростаючими запитами споживачів та вимагають 
проведення постійної оцінки для підвищення сту‑
пеня задоволеності споживачів якістю готельно‑ 
ресторанних послуг.

Формулювання цілей статті. Мета статті по‑
лягає у формуванні концептуальних напрямів 
оцінювання рівня задоволеності споживачів та 
забезпечення якості послуг готельно‑ ресторанного 
господарства.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Тенденція розширення сфери послуг пов’язана 
зі збільшенням важливості обслуговування на‑
селення. Тому якість послуг для підприємства 
готельно‑ ресторанного господарства, що надає 
послуги, набуває важливого значення з позиції 
«акцент на споживача». Сервіс більше прибли‑
жений до споживача, ніж продукт. Це поясню‑
ється тим, що послуга проявляється в момент її 
здійснення, а виробництво продукції ізольовано 
від споживача. Якість продукції сприймається, 
в першу чергу, через якість обслуговування під 
час її реалізації. У момент отримання послуги 
відбувається порівняння очікуваної послуги з ре‑
альною (сприйнятою).

Під час надання готельно‑ ресторанних послуг 
особливе місце займає проблематика параметрів 
та оцінки їх якості.
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Якість — це особливість послуги, яка викликає 
у споживача почуття задоволеності, відсутність 
того чи іншого недоліку, що посилює задоволе‑
ність. Соціальна якість, особливістю якої є дру‑
желюбність, люб’язність та чуйність персоналу 
ґрунтується на поведінці співробітників підпри‑
ємства до гостей.

Керівник, акумулюючи потреби споживача, 
має організувати оптимальну роботу підприємства 
готельно‑ ресторанного господарства для досягнен‑
ня мети, в однаковому ступені підходячи до потреб 
і побажань як зовнішніх споживачів підприємства 
готельно‑ ресторанного господарства, так і своїх ро‑
бітників, які є внутрішніми споживачами.

Визначення потреб споживача є першим кро‑
ком, який необхідно зробити для того, щоб ввести 
його у процес створення високоякісної послуги. 
Для визначення потреб зовнішнього споживача 
необхідно дослідити ринок і реалізувати ринко‑
ві очікування під час планування, розробки та 
надання послуги. Порівняння функції послуги, 
її надання та вартості з потребами споживача — 
основа оцінки якості послуги.

Споживачі оцінюють якість наданих послуг, 
ґрунтуючись на ступені задоволення власних по‑
треб та очікувань. Оцінка якості обслуговування 
підприємством виходить із оцінювання власної 
роботи, дотримання стандартів та вимог [11].

Виходячи з цього, управління якістю обслуго‑
вування — це оцінка якості послуг, порівняння 
їх зі стандартами обслуговування, регулювання 
процесу надання послуг залежно від їх якості та 
змін побажань споживача.

Функція якості — це спосіб встановлення спів‑
відношення між діями, спрямованими на забезпе‑
чення якості та їх результатом.

На сучасну теорію та практику управління 
якістю серйозно вплинули розробки всесвітньо‑
відомих зарубіжних вчених у сфері якості. Серед 
них, насамперед, можна виділити концептуаль‑
ні розробки У. Шухарта, Е. Демінга, Г. Тагучі, 
Дж. Джурана, Ф. Кросбі, А. Фейгенбаума, К. Іс‑

ікави, Дж. Ван Еттінгера та Дж. Сіттіга, що яв‑
ляють собою сформовані в теоретичному плані 
моделі управління якістю, що згодом отримали 
широке практичне застосування і розвиток [12].

Так, Уїльям Едвард Демінг (1901–1993) — всес‑
вітньовідомий вчений у сфері математичної статис‑
тики та менеджменту, батько японського «дива» 
у сфері якості, творчо розвинувши та збагативши 
ідеї У. Шухарта, Е. Демінг вперше розробив про‑
граму управління якістю. У програму управління 
якістю Е. Демінга увійшли такі розділи:

I. «14 принципів».
II. «7 смертельних хвороб».
III. «Труднощі та фальстарти».
IV. «Ланцюгова реакція».
V. «Принцип постійного поліпшення (цикл Де‑

мінга)».
14 принципів Е. Демінга стали основою філо‑

софії якості і, фактично на них нині будується 
концепція TQM. Усі 14 постулатів Демінга — це 
взаємопов’язаний комплекс. Відмова хоча б від 
одного з них може негативно вплинути на інші. 
Постулати Демінга руйнують традиційне уявлен‑
ня про якість як компроміс інтересів споживача 
послуг та виробника послуг. Вони орієнтують під‑
приємство на тривалу і стійку роботу, спонукають 
менеджерів створювати умови для постійного удо‑
сконалення діяльності підприємства, висуваючи 
на перше місце інтереси і прагнення споживача. 
Суть цієї філософії можна виразити словами: «До‑
рога до якості нескінченна». Ставлячи завдання 
задоволення споживача, Демінг показує, що чим 
вища якість, тим дешевше вона обходиться [12].

На якість обслуговування споживачів послуг 
готельно‑ ресторанного господарства впливають дві 
групи чинників:
1) вимоги, що встановлені у нормативних доку‑

ментах;
2) вимоги, які висуваються споживачем.

До першої групи чинників належать нормативні 
документи, в яких зазначені вимоги, встановлені 
для якісного обслуговування споживачів, за якими 

Таблиця 1
Елементи комфорту [3]

Елемент Характеристика

Інформаційний комфорт Надання необхідної інформації у термін

Економічний комфорт Система знижок та дисконтних карток

Естетичний комфорт Надання симпатії до підприємства готельно‑ ресторанного господарства

Комфорт безпеки Безпека життя та здоров’я споживачів, а також безпека їх особистих речей

Побутовий комфорт Сприятливі умови для проживання та харчування

Психологічний комфорт Виконання усіх вище зазначених елементів
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Таблиця 2
Чинники задоволеності споживачів готелю

№ п/п
Чинники, що впливають на задоволення 

відвідувачів готелю

Категорії чинни-
ка за моделлю 

Капо (експертна 
оцінка)

Зв’язок чинника із бізнес- процесами 
та видами діяльності підприємства 
готельно- ресторанного господарства

1 Ваші враження при в’їзді до готелю

1.1
Чи легко Ви знайшли наш готель? Кількісний /

Обов’язковий
Комунікації та поширення інформації 
у внутрішньому та зовнішньому середо‑
вищі. Маркетинг та прогнозування ринку

1.2 Чи зручною була парковка біля готелю 
(вільні місця, освітлення тощо)

Обов’язковий /
Зворотний

Розробка та проектування основних та 
додаткових послуг. Процеси, що забез‑
печують додаткові послуги

2 Людські чинники

2.1 Якість роботи служби прийому та розмі‑
щення

2.1.1 Як ви оцінюєте швидкість та ефективність 
роботи служби прийому та розміщення?

Кількісний /
Обов’язковий

Цикл обслуговування споживача (надан‑
ня послуги)

2.1.2 Доброзичливість працівників служби при‑
йому та розміщення під час Вашого пере‑
бування у готелі

Обов’язковий Цикл обслуговування споживача (надан‑
ня послуги).
Управління персоналом

2.1.3 Швидкість та ефективність процедури ви‑
писки з готелю

Кількісний /
Обов’язковий

Цикл обслуговування споживача (надан‑
ня послуги)

2.1.4 Наявність послуг консьєржа Сюрпризний /
Нейтральний

Процеси, що забезпечують додаткові по‑
слуги

2.2 Безпека

2.1.1 Якість та ефективність роботи служби без‑
пеки у готелі

Обов’язковий Розробка та проектування основних та 
додаткових послуг.
Забезпечення безпеки життєдіяльності

2.3 Якість роботи ресторанної служби готелю

2.3.1 Можливість надання послуг харчування 
цілодобово

Сюрпризний Розробка та проектування основних та 
додаткових послуг.
Процеси, що забезпечують додаткові по‑
слуги

2.3.2 Різноманітність страв, які пропонуються 
в меню ресторану

Кількісний

2.3.3 Оцінка якості страв Обов’язковий

2.3.4 Швидкість обслуговування Кількісний

2.3.5 Уважність та доброзичливість працівни‑
ків ресторанної служби

Обов’язковий

2.3.6 Якщо Ви замовляли сніданок до номеру, 
як Ви його оцінюєте?

Зворотний /
Сюрпризний

2.3.7 Як Ви оцінюєте асортимент страв на сні‑
данок?

Зворотний /
Сюрпризний

2.4 Якість роботи адміністративно‑ господарської служби

2.4.1 Чистота громадських приміщень та холів Обов’язковий Розробка та проектування основних та 
додаткових послуг.
Цикл обслуговування споживача (надан‑
ня послуги)

2.4.2 Якість щоденного прибирання номера та 
його чистота

Обов’язковий

2.4.3 Якість постільної білизни Обов’язковий

2.4.4 Наявність та змінність рушників у ванній Обов’язковий

2.5 Наявність та доступність медичних послуг

2.5.1 Наявність та доступність медичних послуг 
у готелі

Сюрпризний/ 
Обов’язковий

Процеси, що забезпечують додаткові по‑
слуги

2.5.2 Надання персональних SPA‑послуг Сюрпризний

2.6 Якість роботи персоналу готелю в цілому

2.6.1 Уважне обслуговування Обов’язковий Цикл обслуговування споживача (надан‑
ня послуги). Процеси, що забезпечують 
додаткові послуги

2.6.2 Комунікабельність та привітність персоналу Обов’язковий
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оцінюватиметься виконання цих вимог. Вимоги 
нормативних документів України має виконува‑
ти будь‑яке підприємство готельно‑ ресторанного 
господарства, якщо передбачає бути класифікова‑
ним за прийнятою в Україні зірковою системою.

Якщо розглядати другу групу чинників, то 
якість обслуговування споживач оцінює ком‑
фортністю перебування у підприємстві готельно‑ 
ресторанного господарства. У табл. 1 наведені 
складові комфорту.

Норіакі Кано та ін. було виявлено комплекс 
факторів задоволеності споживачів готелю [2]. 
Дані фактори представлені у табл. 2.

Якість послуги в повному вигляді можна оці‑
нити за допомогою архітектури очікувань спо‑
живача. Безумовно, на очікування конкретного 
споживача впливають коло його спілкування, осо‑
бисті потреби та життєвий досвід. Великий вплив 
на формування очікувань споживача чинять засо‑
би інформації.

Розходження в оцінці якості споживачем та 
постачальником послуг викликане «розривами» 
в ланцюгу «Постачальник — Споживач» (Модель 
розривів Зейтхальма), і в першу чергу, — неточ‑
ним сприйняттям керівництвом підприємства 
готельно‑ ресторанного господарства очікувань 
споживача [12; 13].

1. Розрив між точністю інформації, яку отри‑
мала служба маркетингу від споживачів та дійс‑
них їх побажань стосовно послуг та їх якості.

2. Розрив між точністю передавання службою 
маркетингу характеристик послуг, які очікують 
споживачі та сприйняттям їх керівництвом.

3. Розрив між точністю відтворення керів‑
ництвом підприємства вимог споживачів у спе‑
цифікаціях щодо надання послуг. Підприємства 
готельно‑ ресторанного господарства розробляють 
власні стандарти обслуговування, які визначають 
критерії та методи оцінки якості обслуговування 
споживачів. Стандарти обслуговування надають 

Продовження табл. 2
2.6.3 Зовнішній вигляд персоналу Обов’язковий

3.1 Якість технічних засобів проживання у номері

3.1.1 Температура в номері та у ванній кімнаті, 
наявність кондиціонерів

Кількісний /
Обов’язковий

Цикл обслуговування споживача (надан‑
ня послуги)

3.1.2 Якість звукоізоляції у номері Кількісний /
Обов’язковий

3.1.3 Наявність та справність телевізора в номері Зворотний

3.1.4 Наявність, справність та зручність сантех‑
нічного обладнання у ванній

Обов’язковий

3.1.5 Наявність та справність холодильника 
в номері

Зворотний

3.1.6 Наявність у номері зручних меблів Обов’язковий

3.2 Наявність та справність електронних засо‑
бів телекомунікації

3.2.1 Наявність та справність телефонного 
зв’язку з номера

Обов’язковий Цикл обслуговування споживача (надан‑
ня послуги)

3.2.2 Модемна розетка для підключення до Ін‑
тернету в номері

Зворотний /
Сюрпризний

Процеси, що забезпечують додаткові по‑
слуги

3.2.3 Наявність доступу до комп’ютерів у готелі Зворотний /
Сюрпризний

3.3 Додаткові послуги за допомогою технічних засобів

3.3.1 Наявність залу спортивних тренажерів Сюрпризний Процеси, що забезпечують додаткові по‑
слуги

3.3.2 Наявність автоматів для чищення взуття Сюрпризний

3.3.3 Наявність пральні в готелі Сюрпризний

3.4 Наявність технічних засобів забезпечення безпеки

3.4.1
Електронні засоби контролю безпеки або 
відеокамери у коридорі

Сюрпризний
Процеси, що забезпечують додаткові по‑
слуги

3.4.2
Наявність індивідуальних сейфових осе‑
редків

Сюрпризний

3.4.3
Електронний замок дверей у номері із 
внутрішнім запобіжником

Зворотний
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споживачам впевненості, що всі необхідні послуги 
надаються з виконанням усіх правил та норм.

4. Розрив між якістю послуг, що міститься 
у специфікаціях та якістю наданої послуги.

5. Розрив між наданою та сприйнятою (очіку‑
ваною) споживачем послугою. Споживач має отри‑
мати саме таку послугу, яку він очікував.

Щоб уникнути цих розривів у взаємовідноси‑
нах як з зовнішнім, так і з внутрішнім спожива‑
чем, потрібний постійний акцент на їхні потреби 
й очікування, які необхідно постійно відслідкову‑
вати за допомогою анкетування й особистого кон‑
такту в процесі інтерв’ю. Для уникання розривів 
підприємству готельно‑ ресторанного господарства 
необхідно добре контролювати весь ланцюг проце‑
су взаємодії «Постачальник — Споживач», маючи 
чітке уявлення про схему цього ланцюга.

До основних показників якості послуг нале‑
жать [14]: доступність, комунікабельність, ввічли‑
вість, довіра, надійність, чуйність, безпека.

Якість послуги, що сприймається споживачем, 
є визначальною, тому підприємствам готельно‑ 
ресторанного господарства необхідно розробляти 
та впроваджувати низку показників, які дозво‑
лять оцінювати не тільки власне процес обслуго‑
вування, але і корегувати його (рис. 1).

Індекси задоволеності споживача дають достат‑
ньо повну картину сприйняття послуг спожива‑
чами, та дозволяють прогнозувати фінансовий 

результат, проаналізувати ефективність витрат 
бюджету розвитку, скласти чітку систему моти‑
вації персоналу.

У табл. 3 наведено індекси невдоволення від‑
відувачів готелю, індекс лояльності споживачів 
[15]. Лояльність це певна поведінкова реакція 
споживача для визначення його ставлення до пев‑
ного готелю, виникає в результаті процесу оцінки 
якості обслуговування [16].

За індексами, наведеними в табл. 3, можна ви‑
значити, наскільки споживач залишився задово‑
леним. З таблиць 2 і 3 можна скласти анкету спо‑
живачів готелю. В анкеті визначено 38 чинників, 
об’єднаних в 11 підгруп (табл. 4) [17].

Кожному чиннику присвоюється індекс. Напри‑
клад, першим показником — індекс F 1.1 тощо. 
Анкета передбачає оцінювання за 10‑бальною 
шкалою чинників «Значимість» (1 — абсолютно 
не важливо, 2–9 — відповідають перевагам, 10 — 
надзвичайно важливо) та «Реальне сприйняття 
якості обслуговування» (1 — дуже низька якість 
обслуговування, 2–9 — відповідають перевагам та 
очікуванням, 10 — відмінна якість обслуговуван‑
ня). На підставі отриманих результатів формується 
подальший звіт про оцінку якості роботи готелю із 
розробкою заходів щодо усунення та попередження 
появи недоліків в обслуговуванні у майбутньому.

Одним із елементів якості обслуговування на го‑
тельному підприємстві є контроль обслуговування.

Рис. 1. Елементи якості обслуговування
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У табл. 3 наведено індекси невдоволення відвідувачів готелю, індекс 

лояльності споживачів [15]. Лояльність - це певна поведінкова реакція 

споживача для визначення його ставлення до певного готелю, виникає в 

результаті процесу оцінки якості обслуговування [16]. 

Таблиця 3 

Показники якості обслуговування у готелі 

Показник (індекс) Характеристика 
Індекс невдоволення якістю 
роботи персоналу 

Відображає якість роботи персоналу 

Індекс невдоволення роботою 
готелю 

Відображає престижність та якість 
послуг готелю в цілому 

Індекс лояльності споживачів Відображає лояльність та кількість 
постійних споживачів 

 
За індексами, наведеними в табл. 3, можна визначити, наскільки 

споживач залишився задоволеним. З таблиць 2 і 3 можна скласти анкету 

споживачів готелю. В анкеті визначено 38 чинників, об’єднаних в 11 підгруп 

(табл. 4) [17]. 

 

Якість обслуговування 

Якість роботи 
персоналу 

Якість роботи 
підприємства 

Якість та вартість 
послуг, що надаються 

• зовнішній вигляд 
• манера спілкування  
• доброзичливість 
• професіоналізм 

• зовнішні особливості 
• організація роботи 
• обстановка та внутрішній інтер’єр 

Таблиця 3
Показники якості обслуговування у готелі

Показник (індекс) Характеристика

Індекс невдоволення якістю роботи персоналу Відображає якість роботи персоналу

Індекс невдоволення роботою готелю Відображає престижність та якість послуг готелю в цілому

Індекс лояльності споживачів Відображає лояльність та кількість постійних споживачів
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Таблиця 4
Анкета споживачів готелю

АНКЕТА ГОСТЯ
Просимо Вас відповісти на запитання анкети щодо «значимості» (важливості) для Вас різних аспектів готель‑
ного обслуговування (очікувана якість), а також щодо реального сприйняття якості з різних аспектів обслуго‑

вування, які Ви отримали у нашому готелі
(«Сприйнята якість»). Оцінка проводиться за 10‑бальною шкалою:

Бали Оцінка «Значимість» («Важливість») Оцінка «Реальна сприйнята якість обслуговування»

1 зовсім не важливо дуже погане обслуговування

2…9 відповідають Вашим уподобанням на користь 
важливості чи не важливості цього чинника

відповідають Вашим уподобанням на користь гарної 
чи поганої якості реального сприйняття обслугову‑
вання в нашому готелі

10 дуже важливо відмінне обслуговування

Заздалегідь дякуємо Вам за витрачений час на заповнення цієї анкети

Чинники забезпечення якості обслуговування у готелі
«Значимість» («Важли‑

вість») чинника
«Реальна сприйнята 

якість обслуговування»

1. Ваші враження при в’їзді до готелю

F1.1. Чи легко Ви знайшли наш готель?

F1.2. Чи зручною була парковка біля готелю (вільні міс‑
ця, освітлення тощо)

2. Людські чинники

2.1. Якість роботи служби прийому та розміщення

F2.1.1. Як ви оцінюєте швидкість та ефективність роботи 
служби прийому та розміщення?

F2.1.2. Доброзичливість працівників служби прийому та 
розміщення під час Вашого перебування в готелі

F2.1.3. Швидкість та ефективність процедури виписки 
з готелю

F2.1.4. Наявність послуг консьєржа

2.2. Безпека

F2.2.1. Якість та ефективність роботи служби безпеки

2.3. Якість роботи ресторанної служби готелю

F2.3.1. Можливість надання послуги харчування цілодобово

F2.3.2 Різноманітність страв, які пропонуються в меню 
ресторану

F2.3.3. Оцінка якості страв

F2.3.4. Швидкість обслуговування

F2.3.5. Уважність та доброзичливість працівників ресто‑
ранної служби

F2.3.6. Якщо Ви замовляли сніданок до номеру, як Ви 
його оцінюєте?

F2.3.7. Як Ви оцінюєте асортимент страв на сніданок?

2.4. Якість роботи адміністративно‑ господарської служби

F2.4.1. Чистота громадських приміщень та холів

F2.4.2. Якість щоденного прибирання номера та його чи‑
стота

F2.4.3. Якість постільної білизни

F2.4.4. Наявність та змінність рушників у ванній

2.5. Наявність та доступність медичних послуг

F2.5.1. Наявність та доступність медичних послуг у готелі

F2.5.2. Надання персональних SPA‑послуг

2.6. Якість роботи персоналу готелю загалом

F2.6.1. Уважне обслуговування

F2.6.2. Комунікабельність та привітність персоналу

F2.6.3. Зовнішній вигляд персоналу
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Контроль це розробка певних вимог, їх спів‑
відношення до результатів, які вже досягнуті, 
а також налагодження процесу діяльності у разі 
невідповідності цих результатів прийнятим стан‑
дартам [18].

Процес контролю якості обслуговування можна 
поділити три етапи.

1 етап. Вимір якості обслуговування — чітке 
визначення обсягу робіт, умови праці та рівень 
підготовки персоналу.

2 етап. Розробка анкет та опитувальників, які 
відстежують рівень якості обслуговування — оцін‑
ка персоналу.

3 етап. Дія, контроль, оцінка — анкети та опи‑
тувальники гостей готелю, служать основою для 
складання програми підвищення кваліфікації пер‑
соналу, робота якого має бути заснована на підви‑
щенні якості та культури обслуговування.

Дані про рівень обслуговування збирають у різ‑
ний спосіб шляхом налагодження зв’язку зі спожи‑
вачами. Найчастіше використовуються такі методи 
збору інформації про якість обслуговування як: ан‑
кети, аналіз скарг та пропозицій, метод експертних 
оцінок тощо. Надання послуг низької якості при‑
зводить до зниження іміджу підприємства готельно‑ 
ресторанного господарства. Тому аудит якості об‑
слуговування повинен проводитись безперервно.

Вирішальну роль у забезпеченні якості обслу‑
говування виконує персонал. Керівництво підпри‑
ємства готельно‑ ресторанного господарства має 
поліпшувати ефективність діяльності завдяки за‑
лученню та підтримці працівників. Для сприян‑
ня повнішого залучення працівників до загальної 
мети — надання споживачам послуг високої якості, 
керівництво підприємства має передбачати загаль‑
ну та професійну підготовку, яка має охоплювати:
 – бачення майбутнього підприємства готельно‑ 
ресторанного господарства;

 – політику та цілі підприємства готельно‑ ре‑
сторанного господарства;

 – організаційні зміни та розвиток підприємства;
 – ініціювання та впровадження процесів поліп‑
шення;

 – переваги, забезпечувані творчою та новаторською 
діяльністю;

 – вплив діяльності підприємства готельно‑ ресто‑
ранного господарства на суспільство;

 – програми інтегрування нових працівників;
 – програми періодичного підвищення кваліфікації 
персоналу, який вже проходив підготовку.
Навчання та контроль роботи персоналу, негай‑

не виправлення помилок і недоліків, своєчасна по‑
інформованість — це норми ділової етики. Встанов‑
лення чіткого контролю за якістю обслуговування 

Продовження табл. 4
3. Технічні ресурси готелю

3.1. Якість технічних засобів проживання у номері

F3.1.1. Температура в номері та у ванній кімнаті, наяв‑
ність кондиціонерів

F3.1.2. Якість звукоізоляції у номері

F3.1.3. Наявність та справність телевізора в номері

F3.1.4. Наявність, справність та зручність сантехнічного 
обладнання у ванній кімнаті (освітлення, крани, фен тощо)

F3.1.5. Наявність та справність холодильника в номері

F3.1.6. Наявність у номері зручних меблів

3.2. Наявність та справність електронних засобів телекомунікацій

F3.2.1. Наявність та справність телефонного зв’язку з но‑
мера

F3.2.2. Модемна розетка для підключення до Інтернету

F3.2.3. Наявність доступу до комп’ютерів у готелі

3.3. Додаткові послуги за допомогою технічних засобів

F3.3.1. Наявність залу спортивних тренажерів

F3.3.2. Наявність автоматів для чищення взуття

F3.3.3. Наявність пральні в готелі

3.4. Наявність технічних засобів забезпечення безпеки

F3.4.1. Електронні засоби контролю безпеки або відеока‑
мери в коридорі

F3.4.2. Наявність індивідуальних сейфових осередків

F3.4.3. Електронний дверний замок у номері з внутрішнім 
запобіжником
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дозволить підвищити керованість готелем, збіль‑
шити кількість споживачів, підвищити імідж під‑
приємства.

Наявність у підприємстві готельно‑ ресторан‑
ного господарства контролерів для забезпечення 
високої ефективності роботи, зазвичай, є недостат‑
нім. Серед причин таких висновків слід зазначити 
на такі:
1) поняття «якість послуг готельно‑ ресторанного 

господарства» не можна визначати лише з дум‑
ки фахівців сфери послуг. Для цього необхідні 
і думки споживачів;

2) забезпечити та підвищити рівень якості надання 
послуг можливо шляхом постійного і чіткого 
дотримання стандартів обслуговування підпри‑
ємства.
Системний підхід до орієнтації на потреби спо‑

живача починається зі збору й аналізу скарг і пре‑
тензій замовників, що необхідно для запобігання 
можливих проблем у майбутньому. Аналіз скарг 
і претензій споживачів ведуть багато підприємств, 
які не мають системи управління якістю. Але 
в умовах застосування TQM інформація має над‑
ходити систематично з багатьох джерел та інте‑
груватися в процес, що дозволяє отримати точні 
й обґрунтовані висновки щодо потреб і бажань як 
конкретного замовника, так і ринку в цілому [12].

У підприємствах готельно‑ ресторанного госпо‑
дарства, орієнтованих на TQM, інформація має 
поширюватися усім закладом, необхідно впрова‑
джувати процеси, спрямовані на визначення спо‑
живчої оцінки діяльності підприємства та на змі‑
ну подання замовників про можливості закладу 
задовільнити їхні потреби.

Основними цілями ТQМ є:
 – орієнтація підприємства готельно‑ ресторанного 
господарства на задоволення поточних та потен‑
ційних потреб споживачів;

 – зведення якості у ранг цілі підприємства готель‑
но‑ ресторанного господарства;

 – оптимальне використання усіх ресурсів підпри‑
ємства готельно‑ ресторанного господарства.
Ефективність застосування ТQМ підприємством 

готельно‑ ресторанного господарства залежить від 
трьох ключових умов:
1) вища посадова особа на підприємстві енергійно 

виступає за підвищення якості;
2) первісні інвестиції здійснюються не в устатку‑

вання, а в персонал;
3) організаційні структури перетворюються або 

створюються спеціально під ТQМ.
Отже, для максимального задоволення потреб 

та очікувань споживачів, надання послуг висо‑

кої якості, керівництво підприємства готельно‑ 
ресторанного господарства має розробляти, впрова‑
джувати та постійно підтримувати такі елементи 
системи управління якістю:
 – за основу для ефективного управління підпри‑
ємством готельно‑ ресторанного господарства 
брати маркетинг;

 – розробляти та впроваджувати власні стандарти 
обслуговування та стандарти якості підприєм‑
ства;

 – розробляти покрокові технології виробничих 
процесів;

 – створювати ефективну та комфортну для праці 
персоналу корпоративну культуру;

 – формувати кваліфікаційні стандарти працівни‑
ків підприємства готельно‑ ресторанного госпо‑
дарства;

 – впроваджувати системи нормування праці;
 – застосовувати оцінювальні технології для роз‑
криття потенціалу персоналу;

 – передбачати тренінгові процедури та мотивацію 
персоналу.
Висновки та перспективи. Перевагою підпри‑

ємства готельно‑ ресторанного господарства, що 
надає послуги високої якості, є підвищення кон‑
курентоспроможності, формування сприятливої 
громадської думки про готель, збереженість ви‑
сококваліфікованих працівників. Для отримання 
таких переваг кожному підприємству готельно‑ 
ресторанного господарства необхідно формувати 
та постійно вдосконалювати систему управління 
якістю та відповідати сучасним вимогам міжна‑
родних та українських стандартів.

Розроблено концептуальні напрями забезпечен‑
ня і підвищення якості надання послуг, а також 
ефективності діяльності підприємства готельно‑ 
ресторанного господарства, які керівництво має 
впроваджувати у підприємство:
 – надавати послуги споживачам на рівні світових 
стандартів обслуговування;

 – вивчати, розуміти та передбачати бажання спо‑
живача;

 – сприймати побажання споживача як вимогу;
 – передбачати вчасну та адекватну реакцію на 
побажання споживачів;

 – навчати персонал особливостям комунікації зі 
споживачами (вміння встановлювати особистий 
контакт зі споживачем, бути ввічливим, дбай‑
ливим та доброзичливим, виявляти персональну 
увагу до кожного споживача);

 – брати особисту участь у формуванні системи 
якісного обслуговування і власним прикладом 
доводити приверженість цілям щодо якості;
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 – постійно вдосконалювати знання та навички у 
сфері обслуговування.
Отже, з метою надання послуг високої якості 

підприємства готельно‑ ресторанного господарства 
мають створити їхній визначений рівень яко‑
сті, який відповідатиме потребам споживачів, й 

у процесі обслуговування підтвердити його. Для 
забезпечення контролю управління якістю підпри‑
ємству готельно‑ ресторанного господарства як по‑
стачальнику послуг бажано мати як якісні, так 
і кількісні характеристики (параметри) якості.
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ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ  
У ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ТУРИЗМУ ТА ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ

APPLICATION OF THE INTERNET TECHNOLOGIES IN  
THE PROCESS OF IMPLEMENTATION OF COMMUNICATIVE ACTIVITY OF 

ENTERPRISES IN THE SPHERE OF TOURISM AND HOSPITALITY INDUSTRY

Анотація. У статті досліджено питання застосування інтернет- технологій у процесі реалізації комунікаційної діяльності 
туристичних підприємств та підприємств індустрії гостинності. Зазначено, що наразі інформаційно- технічний прогрес 
є не тільки одним з головних факторів забезпечення ефективного функціонування туристичного ринку та індустрії гос-
тинності, але й найважливішою умовою процесу його стійкого розвитку. Інтенсифікація розвитку туристичної сфери та 
індустрії гостинності, характеризується в першу чергу кардинальними змінами в комунікативній стратегії підприємств. 
Конкуренція змушує підприємства витрачати зусилля не тільки на створення принципово нових унікальних товарів та 
послуг, але і на створення унікальних технологій їх просування, тому інформаційним технологіям при формуванні та 
реалізації комунікаційної політики має бути приділена пріоритетна увага. У ході проведеного дослідження здійснено 
аналіз теоретичних положень щодо визначення дефініції «інтернет- технології». Окреслено практичні аспекти застосуван-
ня інтернет- технологій туристичними підприємствами та підприємствами індустрії гостинності Визначено переваги та 
недоліки використання інтернет- технологій в діяльності туристичних підприємств та підприємств індустрії гостинності. 
Встановлено, що основною відмінністю інтернет- технологій від інших засобів масової інформації є багатовекторна кому-
нікаційна модель «багато до багатьох», у якій кожна зі сторін має можливість звертатися одна до одної та здійснювати 
зворотній зв’язок. Указано, що завдяки активному розвитку інформаційних технологій, зокрема мережі інтернет, для 
підприємств відкрився новий інструмент комунікацій — інтернет- технології в маркетингу. Встановлено, що маркетингова 
політика направлена на розвиток їх комунікаційної діяльності. Проведено класифікацію засобів маркетингових інтернет- 
комунікацій за характером контакту із цільовою аудиторією. У підсумку зазначено, що застосування інтернет- технологій 
у процесі реалізації комунікаційної політики туристичних підприємств та підприємств індустрії гостинності є вагомим 
аспектом забезпечення високої ефективності їх діяльності та дієвим засобом реалізації туристичного продукту чи послуги.

Ключові слова: туризм, інтернет, технології, комунікації, споживач.

Summary. The article investigates the use of Internet technologies in the process of implementation of communicative ac-
tivities of tourism enterprises and hospitality industry enterprises. It was noted that at the current stage the information and 
technological progress is not only one of the main factors in ensuring the effective functioning of the tourism market and hos-
pitality industry, but also the most important condition for the process of its sustainable development. The intensification of 
development of the tourism and hospitality industry is characterized first and foremost by radical changes in the communication 
strategy of enterprises. Competition forces enterprises to spend efforts not only on the creation of fundamentally new unique 
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goods and services, but also on the creation of unique technologies for their promotion, so priority attention should be given 
to informational technologies whilst forming and implementing communication policy. In course of the conducted research the 
analysis of theoretical provisions regarding the definition of «Internet technology» has been carried out. The practical aspects 
of the usage of Internet technologies by tourism enterprises and hospitality industry enterprises are highlighted. The advantag-
es and disadvantages of using Internet technologies in the activities of tourism and hospitality industry enterprises have been 
determined. It is established that the main difference between Internet technologies and other mass media is a multi- vector com-
municative model «many to many», in which each party has the opportunity to contact with one another and provide a feedback. 
It is specified that due to the active development of informational technologies, in particular the Internet, a new communication 
tool — Internet technologies in the field of marketing — has been opened for enterprises. It is determined that the marketing policy 
is aimed at the development of their communicational activities. The classification of means of the marketing Internet communi-
cations by the nature of contact with the target audience has been carried out. As a conclusion, it is stated that the application 
of Internet technologies in the process of implementing the communication policy of tourism and hospitality industry enterprises 
is an important aspect of ensuring high efficiency of their activities and an effective means of selling a tourist product or service.

Key words: tourism, Internet, technology, communications, consumer.

Постановка проблеми. Поява глобальних мереж 
зв’язку, в першу чергу — Інтернет, призве‑

ли до справжньої революції в області організації 
і ведення комерційної діяльності, зокрема в сфе‑
рі туристичного бізнесу та індустрії гостинності. 
Перетворення торкнулися як відносин між ком‑
паніями і їхніми партнерами або клієнтами, так 
і структури самих підприємств. З’явилися нові 
напрямки ведення бізнесу та принципово зміни‑
лися вже існуючі, при цьому, в останні роки ці 
тенденції стають усе більш явними. Інтенсифі‑
кація розвитку туристичної сфери та індустрії 
гостинності., характеризується кардинальними 
змінами в комунікативній стратегії підприємств. 
Конкуренція змушує підприємства витрачати зу‑
силля не тільки на створення нових товарів та 
послуг, але і на створення унікальних технологій 
їх просування. Активізується пошук ефективних 
способів спілкування зі споживачами, без розробки 
яких ставиться під загрозу фінансовий успіх та 
існування підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На‑
разі багато дослідників займаються вивченням 
питання використання інформаційних техноло‑
гій у різних сферах бізнес‑ діяльності, зокрема й 
у сфері туризму та індустрії гостинності., серед 
вітчизняних науковців слід відзначити праці: 
Дергачова В. та Скибіна О.[1], Бойко Н. І. [2], 
Гряділь І. та Гряділь С. [3], Заплатинського В. 
[4], Клейнера Я., Деревицької І. та Доpофієнко 
В. [5], Павленка А., Вой чак А., Примак Т. [7], 
Пілюшенка В. [8]; зарубіжних — Сміта П. та Зука 
З. [9], МакКінсі Дж. [10], Дваєра Л. [12].

Виділення невирішених раніше частин загаль‑
ної проблеми. Проведений критичний аналіз нау‑
кових та дослідницько‑ популярних матеріалів що 
містять інформацію стосовно використання інфор‑

маційних технологій, дав змогу всебічно оцінити 
проблему та зробити висновок щодо недостатності 
вивчення питання стосовно застосування підпри‑
ємствами туристичної сфери та індустрії гостин‑
ності, у процесі реалізації комунікаційної діяль‑
ності, інструментарію інтернет‑ технологій. Тому, 
зазначене питання потребує додаткового вивчення 
та проведення ґрунтовних досліджень у даному 
напрямку.

Мета дослідження полягає в аналізі викори‑
стання підприємствами сфери туризму та інду‑
стрії гостинності інструментарію та можливостей 
інтернет‑ технологій при реалізації комунікацій‑
ної політики. Зважаючи на мету дослідження 
ключовими завданнями є визначення переваг та 
недоліків при використанні інтернет‑ технологій 
в маркетинговій та комунікаційній діяльності під‑
приємств сфери туризму та індустрії гостинності.

Виклад основного матеріалу дослідження. На 
даний час, одними із найбільш сучасних та за‑
стосовуваних інформаційних технологій у марке‑
тинговій діяльності підприємств сфери туризму 
сфери туризму та індустрії гостинності є інтернет‑ 
технології. В умовах глобалізації, інтернет як 
система передачі даних, відіграє важливу роль 
у діяльності, як окремих учасників економічно‑
го процесу, так і функціонування економічних 
систем. Саме використання інтернет‑ технологій 
сприяло бурхливому розвитку міжнародних фі‑
нансових інститутів (фондових ринків), виходу 
реальних підприємств у глобальне віртуальне 
середовище, розвитку електронного бізнесу, по‑
яві нових галузей економіки, у тому числі на 
міжнародній арені (аутсорсинг, офшорне про‑
грамування і т. д.) [1, c. 72]. Інтеграція інтернет‑ 
технологій у соціально‑ економічне життя світо‑
вого співтовариства ознаменувала розвиток нової 
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ери споживача, у результаті центром виробничих 
процесів став споживач. Виробники зобов’язані 
орієнтуватися на думку індивідумів для того, щоб 
залишатися конкурентними як на внутрішньому, 
так і на міжнародному ринку і підтримувати ло‑
яльність кожного споживача. Саме із цього погля‑
ду інтернет‑ технології — один з найефективніших 
інструментів господарської діяльності [2, c. 399]. 
Проникнення Інтернет охопило всі сторони життя 
і бізнес‑ діяльності. Слід виділити наступні фази 
розвитку Інтернет‑ маркетингу: до 1995 р. — тор‑
гівля по каталогах (інтернет‑ версії каталогів); до 
1997 р. —  інтернет‑ торгівля, або електронна ко‑
мерція (e‑ Commerce): онлайн продажі, магазини, 
віртуальні розсилання; до 1999 р. — поширення 
віртуальних порталів та віртуальних торговель‑
них площадок; до 2001 р. — e‑ CRM, тобто пере‑
нос функції управління відносинами із клієнтами 
в Інтернет; до 2010 р. — Інтернет‑ системи пла‑
нування ресурсів підприємства (e‑ Enterprіse) та 
управління ланцюжками поставок (e‑ Supply Chaіn 
Management — e‑ SCM): перенос відповідних про‑
цесів в інтернет [3, с. 28].

Інтернет‑ бізнес пройшов багатоступінчастий 
шлях розвитку: спочатку, на етапі освоєння 
нового, підприємства за допомогою маркетин‑
гу з використанням електронної кореспонден‑
ції (e‑maіl — маркетингу) і домашніх сторінок 
створювали передумови для входження в епоху 
інтернет‑ продаж. Ці дії сформували канали поку‑
пок (e‑ Procurement — придбання через Інтернет) 
і канали збуту (e‑ Commerce). Інтернет‑ магазини 
мали неймовірний потенціал для зниження витрат 
і забезпечили швидкий та недорогий пошук нових 
постачальників і клієнтів. Ці канали розвилися 
в інтернет‑ портали, і як результат, стали само‑
стійними віртуальними «воротами» підприємств. 
Далі портали збагатилися різними робочими 
функціями: так, виникли транзакційні платформи 
(ціль — продажі і покупки по усьому світі з мі‑
німальними витратами) і партнерські платформи 
(ціль — співробітництво з певними партнерами). 
Підприємства поєднували свої ланцюжки створен‑
ня цінностей. Шлях до управління ланцюжками 
поставок в Інтернет (e‑ SCM) був створений. Наразі 
не тільки ланцюжки створення цінностей, об’єд‑
нані горизонтально й вертикально за допомогою 
двосторонньої системи поставок, але й цілі цінніс‑
ні системи постачальників і виробників, поєдну‑
ються в єдині мережі [4, с. 182].

Дослідження функціональних сфер застосуван‑
ня інтернет‑ технологій в діяльності підприємств, 
дають дійти висновку щодо їх дуалістичної приро‑

ди та подвійної ролі у системі маркетингу, зокре‑
ма: з одного боку, це перш за все інформаційний 
та комунікаційний ресурс, який сприяє одержан‑
ню компаніями необхідної інформації про ринок, 
конкурентів, споживачів, ціни, ділові пропозиції 
тощо. Так, в сучасних умовах інтернет виступає 
джерелом одержання комерційної та маркетинго‑
вої інформації, адже дає змогу швидко зібрати ста‑
тистику про ринок, його учасників, ринкові пропо‑
зиції, ціни, стандарти тощо. На даний час, онлайн 
продажі туристичних послуг через інтернет‑ сайти 
та спеціалізовані інтернет‑ портали — це один з ос‑
новних інструментів продажу на ринку, і тому 
можна стверджувати, що комерційний успіх ту‑
ристичного підприємства, багато в чому залежа‑
тиме від правильного вибору і уміння використо‑
вувати системи електронної комерції.

Завдяки маркетинговим функціям, які здій‑
снюються через інтернет, відбулося різке збіль‑
шення використання інтернету, що прискорюєть‑
ся безупинним розвитком самих ресурсів мережі. 
Уже сьогодні підприємства, усвідомлюють потен‑
ціал інтернету як маркетингового інструментарію, 
що представляє собою одночасно і засіб спілкуван‑
ня, і засіб ділової взаємодії. Загалом, застосуван‑
ня інтернет‑ технологій забезпечує вагомі переваги 
у порівнянні із конкурентами, а тому перспектив‑
ність розвитку комунікаційної діяльності підпри‑
ємств із використанням сучасних інформаційних 
технологій є цілком очевидною.

Інформаційно‑ технічний прогрес, на сьогодні, 
є не тільки одним з головних факторів забезпе‑
чення ефективного функціонування ринку, але 
й найважливішою умовою процесу його стійкого 
розвитку. Тому інформаційним технологіям при 
формуванні та реалізації комунікаційної політи‑
ки підприємств має бути приділена пріоритетна 
увага. Наразі, завдяки активному розвитку ін‑
формаційних технологій, зокрема мережі Інтер‑
нет, для підприємств відкрився новий інструмент 
комунікацій — інтернет‑ технології в маркетингу. 
Розвиток інтернету дещо змінив погляд на марке‑
тингові комунікації, оскільки інтернет‑ технології 
об’єднали в собі інтерактивний характер комуні‑
кації і можливості персоналізації. Основною від‑
мінністю інтернет‑ технологій від інших засобів 
масової інформації є багатовекторна комуніка‑
ційна модель «багато до багатьох», у якій кожна 
зі сторін має можливість звертатися одна до од‑
ної та здійснювати зворотній зв’язок. Крім того, 
особливість інтернет‑ середовища проявляється 
в активній ролі користувачів (у традиційних за‑
собах масової інформації їх роль є пасивною), що 
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обумовлена контролем над пошуком інформації за 
рахунок різних механізмів навігації. Інтерактивна 
природа маркетингових комунікацій в інтернет 
дає змогу підвищити ефективність взаємодії учас‑
ників комунікації.

Аналіз робіт дослідників у сфері інформацій‑
них технологій засвідчує, що вони постійно ево‑
люціонують, забезпечуючи більш високий рівень 
якості вирішення управлінських завдань. На 
підставі дослідження спеціалізованої літератури 
можемо виділити чотири етапи розвитку інфор‑
маційних технологій (табл. 1).

Передумовою для дослідження можливостей 
використання інтернет‑ технологій для організації 
комунікаційного процесу є визначення сутності 
інтернет‑ комунікацій. Дослідження та аналіз ви‑
значень терміну «інтернет‑ комунікація», засвід‑
чили обмежене розкриття і практичну відсутність 
чітких формулювань з даного питання. Наведені 
в літературі визначення, базуються на загальних 
положеннях теорії інформації та маркетингових 
комунікацій, при цьому не враховуються особли‑
вості механізмів реалізації даних комунікацій на 
основі інтернет‑ мережі (табл. 2).

Базуючись на запропонованих визначеннях 
маркетингових комунікацій та враховуючи осо‑
бливості середовища Інтернет, можна надати влас‑
не визначення терміну «інтернет‑ комунікація», 
під яким слід розуміти сукупність способів, за‑
собів та механізмів поширення інформації се‑

ред аудиторії Інтернет за допомогою механізмів 
інтернет‑ технологій –сайтів, порталів, пошукових 
систем, груп‑новин, e‑mail.

Значне науково‑ практичне значення має дослі‑
дження питання щодо чинників та факторів роз‑
витку інтернет‑ комунікацій. Основною причиною 
розвитку ринку інтернет‑ комунікацій є усвідом‑
лення власниками бізнесу необхідності в постійно‑
му інформуванні своїх споживачів про нові товари 
і послуги. В умовах жорстко обмеженого бюдже‑
ту і постійно зростаючої конкуренції, уже недо‑
статньо мати сайт для залучення клієнтів, і тому 
постає питання щодо необхідності просування 
своєї продукції/послуг, використовуючи банерні 
мережі і контекстну рекламу. Інтернет здатний 
запропонувати ефективне рішення, практично для 
будь‑якого бюджету, тоді як оффлайнова реклама 
не може бути ефективною в умовах недостатності 
коштів. Традиційні медіа носії обмежені рамками 
формату, періодичністю й високими вимогами до 
бюджету [2, с. 400].

Використання інтернет‑ комунікацій обумов‑
лено наступними найважливішими причинами: 
значною частиною користувачів інтернет є корис‑
тувачі, які найбільш швидко здатні сприймати 
інформацію про товари‑ новинки, і згодом, мо‑
жуть вплинути на інших споживачів; інтернет‑ 
комунікації застосовуються для просування 
інформаційно‑ насичених товарів, послуг (турис‑
тичні послуги, фінансові послуги тощо); інтернет‑ 

Таблиця 1
Основні етапи еволюції інформаційних технологій

№ з/п.
Етапи еволюції 
інформаційних 

технологій
Характеристика етапів еволюції

1. Етап № 1
(1940–1960 рр.)

Створення та використання ЕОМ першого і другого покоління. Характерні риси 
цього етапу: програмування в машинних кодах, поява блок‑схем, програмуван‑
ня в символьних адресах, розробка бібліотек стандартних програм, автокодів, 
машинно‑ орієнтованих мов.

2. Етап № 2
(1960–1980 рр.)

Поява міні‑ ЕОМ на великих інтегральних схемах. З’явилися операційні системи 
другого покоління, що працюють у трьох режимах: реального часу, поділу часу 
і у пакетному режимі.

3. Етап № 3
(1980–1990 рр.)

Поява персонального комп’ютера — інструменту, який дозволяє формалізувати 
і зробити доступними для автоматизації багато процесів діяльності підприємств. 
Розпочалося впровадження інформаційних технологій в усі сфери діяльності; 
поширення одержали діалогові операційні системи, автоматизовані робочі місця 
(АРМ), експертні системи, бази знань, локальні обчислювальні мережі, розподі‑
лена обробка даних.

4. Етап № 4 (поча‑
ток 90‑х років до 
нинішнього часу)

У цей період розробляються інформаційні технології для автоформалізації знань, 
мета — повна інформатизація суспільства. З’явилися портативні ЕОМ, графічні 
ОС Wіndows, нові технології: об’єктно‑ орієнтовані, гіпертекст, мультимедіа. Йде 
формування баз знань по всіх галузях діяльності. Відбувається інформатизація 
суспільства. Проходить створення глобально‑ орієнтованих інформаційних техно‑
логій на основі Інтернет‑ засобів.

Джерело: складено на основі [5; 6; 7]
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комунікації дають можливість швидко визначити 
рівень їх ефективності, що дозволяє об’єктивно 
оцінити доцільність використання інших комуні‑
кативних каналів [6, с. 70].

Ключовими перевагами, які забезпечують під‑
приємству інтернет‑ комунікації, є: більш точне 
охоплення цільової аудиторії за рахунок розмі‑
щення інформації на тематичних інтернет‑ сайтах, 
за рахунок вибору необхідного географічного 
сегменту інтернет та за рахунок розміщення ін‑
формації у певний час (дана властивість має назву 
targeting); можливість аналізу поводження відвід‑
увачів на сайті та удосконалення сайту, продукту 
і маркетингу відповідно до результатів такого «від‑
стеження» (дана властивість має назву trackіng); 
постійна доступність інформації цільовій аудито‑
рії; висока гнучкість, оскільки існує можливість 
коригувати, чи взагалі змінити комунікативну 
програму; інтерактивність, оскільки споживач 
може взаємодіяти як із продавцем, так і з про‑
дуктом/послугою, дослідити його, і, якщо підхо‑
дить — купити. Крім того, комунікація в інтернет 
дозволяє розміщувати велику кількість інформа‑
ції, включаючи графіку, звук, відео, спецефекти; 
нижча вартість інтернет‑ послуг порівняно з ін‑
шими засобами масових комунікацій [10 с. 182]. 

Проте слід зазначити, що комунікації в Інтернет 
не позбавлені і певних недоліків. Зокрема, недо‑
ліками комунікацій в Інтернет є те, що по‑перше, 
багато споживачів побоюються розкриття без пе‑
кових питань, як то номер своєї кредитної картки, 
номер телефону тощо; по‑друге, кількість web‑сай‑
тів настільки велика, що споживачі не мають 
можливості познайомитися з усіма пропозиціями 
та провести на одному сайті багато часу.

Виходячи з аналізу цільової аудиторії, кому‑
нікації в Інтернет розподіляють на масові ко‑
мунікації і взаємодію з групами та взаємини із 
засобами масової інформації (комунікації за до‑
помогою електронних медіа), при цьому кожна 
група засобів має свої завдання. Так, масові кому‑
нікації і взаємодію з групами використовують для 
просування сайту та як елемент брендингу, а ко‑
мунікації за допомогою електронних медіа — для 
розсилання прес‑релізів і інформації для преси. 
Сукупність використовуваних в практиці марке‑
тингових комунікацій за характером контакту із 
цільовою аудиторією, ми пропонуємо розподілити 
на дві основні групи: прямі та непрямі маркетин‑
гові комунікації (рис. 1).

Отже, до групи непрямих маркетингових кому‑
нікацій слід віднести ті методи, які не передбачають 

Таблиця 2
Систематизація визначень Інтернет- комунікацій

№ з/п. Автор Визначення терміну

1. Заплатинський В.М. [4] Інтернет‑ комунікації — сукупність способів інформаційного впливу на ау‑
диторію Інтернет за допомогою інструментів Інтернет‑ реклами, банерів, 
розсилань новин та ін.

2. Пілюшенко В.Л. [8] Інтернет‑ комунікація — передача інформації від відправника до одержу‑
вача за допомогою засобів Інтернет

3. Сміт П., Зук З. [9] Інтернет‑комунікації — сукупність повідомлень, спрямованих на Інтернет‑ 
аудиторію, що реалізовуються за допомогою тексту, графіки, образів та 
відео засобів в мережі Інтернет

Джерело: складено на основі [4; 8; 9]

Рис. 1. Класифікація засобів маркетингових інтернет‑ комунікацій  

за характером контакту із цільовою аудиторією

Джерело: складено автором на основі аналізу [10; 12]
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встановлення персоніфікованого контакту із спожи‑
вачами, а розповсюджують інформацію одразу на 
велику групу цільової аудиторії. До методів непря‑
мих маркетингових комунікацій відносяться: ре‑
клама, стимулювання продаж, PR, спонсорство. До 
прямих маркетингових комунікацій відносяться ті 
методи, які дають змогу встановити особистий, пер‑
соніфікований контакт між компанією та її спожи‑
вачами. До групи прямих методів маркетингових 
комунікацій в комерційній практиці відносяться: 
інструментарій директ‑ маркетингових заходів — 
прямі комунікації, які здійснюються шляхом роз‑
силання комерційних пропозицій партнерам; кому‑
нікації із потенційними споживачами під час участі 
у виставкових заходах.

Зважаючи на вказане, доцільним буде розпо‑
ділення основних способів комунікації в мережі 
на активні й пасивні, при цьому до активних слід 
віднести банерну рекламу, рекламу з використан‑
ням електронної пошти, партнерські програми та 
контекстну рекламу, а до пасивних — реєстрацію 
сайту в пошукових системах і каталогах, електро‑
нні PR‑комунікації та обмін посиланнями. Відмін‑
ність активних комунікацій від пасивних заснова‑
на на наступних параметрах: активні комунікації 
є більше керованими за рахунок можливостей 
таргетингу; активні маркетингові комунікації 
є більш «агресивними» та забезпечують більш 
швидке залучення користувачів [11, с. 186–187].

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. Інтернет зробив і продовжує здійснювати 
вплив на формування і розвиток світового інфор‑
маційного співтовариства, передусім, завдяки 
своїм технологічним можливостям, які в даних 
умовах є вагомим чинником бурхливого розвитку 
процесів інформатизації світового співтовариства. 
За умов зростання ролі нецінових форм конку‑

ренції та бурхливого розвитку інформаційних 
технологій, ключовим фактором забезпечення 
конкурентоспроможності підприємств, як на вну‑
трішньому, так і на міжнародному ринку, стає 
ефективна система комунікацій. В умовах кон‑
курентної боротьби постійно зростає необхідність 
вдосконалення механізму просування товарів на 
ринках, що обумовлює необхідність пошуку най‑
більш ефективних інструментів комунікативного 
впливу на ринок.

Отже, зважаючи на проведений аналіз марке‑
тингової комунікаційної політики на основі ви‑
користання інтернет‑ технологій, можна виділити 
такі їх переваги у діяльності підприємств сфери 
туризму та індустрії гостинності: маркетингову 
політику конкурентів набагато простіше відсте‑
жити в Інтернет, ніж у традиційних ЗМІ; кому‑
нікації в інтернет‑ мережі дають змогу встанови‑
ти зворотний зв’язок з цільовою аудиторією та 
потенційними споживачами послуги; краща по‑
дача рекламних і PR матеріалів (диференціація 
в залежності від цільової аудиторії); встановлення 
динамічного ціноутворення як на продукт/послугу 
так і на маркетингові комунікації (ціни зміню‑
ються залежно від кон’юнктури ринку); персона‑
лізація реклами та пропозицій. Персоналізація 
більш поширена в банерній рекламі на сайтах, 
що проводять персоналізацію користувачів.

Застосування новітніх інформаційних техноло‑
гій у процесі реалізації комунікаційної політики 
підприємств, із застосуванням інструментів ме‑
режі інтернет є вагомим аспектом забезпечення 
високої ефективності їх діяльності, що вказує 
на перспективність здійснення подальших дослі‑
джень саме в напрямку використання інтернет‑ 
мережі, як дієвого засобу реалізації продукту чи 
послуги.
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СЕРВІСНІ ІННОВАЦІЇ ЯК НЕОБХІДНИЙ ЕЛЕМЕНТ  
РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНОЇ ІНДУСТРІЇ

SERVICE INNOVATIONS AS A ESSENTIAL ELEMENT | 
FOR THE DEVELOPMENT OF THE HOSPITALITY INDUSTRY

Анотація. У статті розглянуто питання щодо використання сервісних інновацій як елемента розвитку індустрії гостин-
ності. Встановлено, що розробка інноваційних готельних продуктів та надання високого рівня сервісних послуг, наразі, є 
досить актуальною проблемою, оскільки сприяє підвищенню рівня якості сервісного обслуговування клієнтів та ефектив-
ності діяльності готелів загалом. Зазначено, що головною умовою досягнення високого рівня конкурентоспроможності 
готелю є модернізація сервісу і послуг та їх відповідність міжнародним стандартам якості. У ході дослідження вивчено 
питання щодо сутності сервісної діяльності в готельному бізнесі. Розглянуто сутність, складові та структуру сервісного 
готельного продукту. Розглянуто особливості інноваційної сервісології в готельному бізнесі. Здійснено аналіз складових 
інноваційного сервісного обслуговування в готельній сфері. Окреслено ключові аспекти специфіки формування й вико-
ристання та реалізації інноваційних сервісних послуг в індустрії гостинності. Визначено ключові напрямки підвищення 
конкурентоспроможності готельного бізнесу на основі удосконалення рівня додаткових сервісних послуг. Зазначено, 
що ефективній реалізації інноваційних готельних послуг сприяє використання новітніх форм маркетингової діяльності, 
зокрема інтернет- маркетинг. З’ясовано, що застосування інструментарію інтернет- маркетингу сприяє правильному розу-
мінню поведінки споживачів та їх ціннісних установок; дає змогу визначати потреби гостей та готельні послуги, які мають 
найбільший попит; створювати систему взаємовідносин із споживачами готельних послуг; сприяє поінформованості про 
готель та його послуги; допомагає залучити цільову аудиторію тощо. Резюмовано, що сучасні підприємства готельної 
індустрії повинні більше інвестувати в підвищення рівня сервісології, оскільки надання високоякісних сервісних послуг 
сприятиме повторному відвідуванню готелю та сформує стійку клієнтську базу споживачів готельних послуг.

Ключові слова: сервісологія, інновація, готель, послуга, споживач.

Summary. The article considers the issue of using service innovations as an element for the development of the hospitality 
industry. It is established that the development of innovative hotel products and the provision of a top-notch services is cur-
rently a quite relevant problem, as it contributes to improving the quality of customer service and the efficiency performance of 
hotels in general. It is stated that the main condition for achieving a high level of the hotel competitiveness is the modernization 
of services and their compliance with international quality standards. In the course of the research the issue of the essence 
of service activity in the hotel business has been investigated. The essence, components and structure of the service hotel 
product are considered. The particularities of innovative servicology in the hotel business are considered. The components of 
innovational maintenance service in the hotel sphere are analysed. The key aspects of the specifics of the formation, use and 
implementation of innovative services in the hospitality industry are described. The key directions of increasing the competi-
tiveness of the hotel business on the basis of improving the level of additional services have been identified. It was noted that 
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the effective implementation of innovative hotel services is facilitated by the use of the latest forms of marketing activities, 
such as the Internet marketing. It is defined that the use of Internet marketing tools contributes to the correct comprehension 
of consumer behavior and their valuable attitudes; allows to determine the needs of guests and hotel services that are in the 
greatest demand; create a system of relationships with consumers of hotel services; promotes awareness regarding the hotel 
and its services; helps to attract the target audience, etc. It is summarized that modern enterprises of the hotel industry should 
invest more in raising the level of servicology, as the provision of a top-notch services will encourage repeated visits to the hotel 
and will form a stable customer base of hotel services consumers.

Key words: servicology, innovation, hotel, service, consumer.

Постановка проблеми. У сучасну епоху науково‑ 
технічного прогресу, який інтегрував прак‑

тично у всі сфери суспільно‑ економічного життя, 
особливе значення мають інновації та новітні техно‑
логії саме в готельний бізнес. Адже їх застосування 
позначається на висококонкурентній боротьбі готе‑
лів за своїх клієнтів. Перед провідними фахівцями 
індустрії гостинності постають завдання, серед 
яких головними є: надання високого рівня сер‑
вісних послуг, залучення якнайбільшої кількості 
постійних клієнтів та отримання прибутку від цих 
послуг. Досягти таких завдань без впровадження 
нових сервісних послуг практично неможливо, тому 
впровадження та використання нових технологій 
обслуговування у готельному бізнесі є досить акту‑
альною проблемою, оскільки сприяє підвищенню 
рівня якості сервісного обслуговування клієнтів та 
ефективності діяльності готелів загалом. Зважаючи 
на вказане, дослідження питання сервісних іннова‑
ції в індустрії гостинності є особливо актуальним 
та потребує пошуку шляхів вирішення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи‑
тання розвитку готельного бізнесу було тематикою 
дослідження багатьох українських та зарубіжних 
вчених: так, Байлик С. І. та Писаревський І. М. ви‑
вчали питання організації готельного господарства 
[1], Заміховська О. Л. та Костинець В. В. займалася 
вивченням online‑ продаж готельних послуг та циф‑
рового маркетингу ресторанного бізнесу [2; 6], До‑
мінська О. Я., Батьковець Н. О. вивчали сучасний 
стан та інноваційні процеси розвитку готельно‑ 
ресторанного бізнесу в Україні [3], Кифяк В. Ф. 
розглядав можливості організації туристичної і го‑
тельної діяльності в Україні [4], Корж Н. В. Ле‑
вицька І. В. та Онищук Н. В., Джавабрех О. А., 
Маса’дех Ра’Ед, Махмуд Р. М. та Хамаша С. А. 
досліджували організаційні, управлінські та тех‑
нологічні аспекти ведення готельного бізнесу [5; 
12], Кучечук Л. В. і Черниш К. О., Михайлова О. П. 
та Брінь П. В. досліджували основні проблеми го‑
тельного бізнесу в Україні [7; 9], Роглєв X. Й., 
Нечаюк Л. І. та Нечаюк Н. О. вивчали основи ме‑
неджменту в готельному бізнесі [8; 11]; Пуцентей‑

ло П. Р. розглядав питання економіки і організації 
туристично‑ готельного підприємництва [10].

Виділення невирішених раніше частин загаль‑
ної проблеми. Концепції, теоретичні положення 
та практичні рекомендації, висвітлені у пра‑
цях вищезазначених авторів, створили міцний 
теоретико‑ практичний базис і посідають вагоме 
місце у вирішенні проблем щодо розвитку го‑
тельного бізнесу. Однак, питання щодо специ‑
фіки формування й використання інноваційних 
сервісних послуг в індустрії гостинності, наразі, 
залишається малодослідженими, а тому, потребує 
додаткового вивчення.

Мета дослідження полягає у вивченні питання 
щодо сутності сервісної діяльності в готельному 
бізнесі та специфіки формування й використання 
інноваційних сервісних послуг в індустрії гостин‑
ності.

Зважаючи на мету, ключовими завданнями 
дослідження є аналіз складових сервісології в го‑
тельній сфері та особливостей реалізації готельних 
послуг; визначення ключових напрямків підви‑
щення конкурентоспроможності готельного біз‑
несу на основі удосконалення рівня додаткових 
сервісних послуг.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Готельний бізнес є невід’ємною частиною сфери 
туризму, перш за все однією з найважливіших 
інфраструктур для залучення туристів та задо‑
волення їх первинних потреб — проживання та 
харчування. Тому в туристичному бізнесі XXI ст. 
увага приділяється не лише кількості та спектру 
послуг, але і якості надаваних послуг, а також 
розробці нових технологій для підвищення їх 
ефективності.

Готельний бізнес прийнято називати індустрією 
гостинності, де під поняттям «гостинність» слід 
розуміти привітний прийом гостей і чудове до них 
ставлення. У разі жорсткої конкурентної боротьби 
перевагу матимуть ті готельні підприємства, які 
прагнуть задовольнити запити споживачів, постій‑
но підвищуючи рівень сервісу. Сервіс — це вміння 
надати гостю трохи більше, аніж він очікує.
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Готельна індустрія сьогодні — це, перш за все, 
високий рівень конкуренції. У готельному бізнесі 
термін «сервіс» означає комплекс заходів для за‑
безпечення доступності зручностей, і вони повинні 
відповідати всім вимогам відвідувачів. Попит на 
готельні послуги щорік зростає. З підвищенням 
півня сервісних послуг зростає репутація готелю, 
стає привабливою для клієнтів і має вирішальне 
значення для процвітання цього готелю. Нара‑
зі, головною умовою досягнення високого рівня 
конкурентоспроможності готелю є модернізація 
сервісу і послуг та їх відповідність міжнародним 
стандартам якості.

У сучасних умовах на лояльність гостей при 
виборі готелю впливають різні фактори, при цьо‑
му сервісне обслуговування можна виділити як 
критичний елемент вибору. На нашу думку, під 
терміном «сервісне обслуговування» слід розумі‑
ти специфічний вид людської діяльності, який 
спрямований на максимальне задоволення потреб 
клієнта шляхом надання послуг.

Сервісний готельний продукт — це сукупність 
базових та додаткових послуг, до числа яких від‑
носяться матеріальні, технічні, людські, інфор‑
маційні, тимчасові та інші фактори діяльності 
готелю з надання клієнтам благ, які мають певні 
споживчі властивості та здатні задовольняти їх 
потреби (рис. 1).

Сукупність базових та додаткових послуг фор‑
мують так звані «ядро» і «контури сервісного об‑
слуговування». Базові послуги є «ядром» сервіс‑
ного процесу, додаткові — «контурами сервісного 
обслуговування».

До базових послуг відносяться послуги, що на‑
даються в рамках оплати за розміщення в готелі, 
насамперед розміщення та харчування. У вартість 
базових послуг можуть бути включені послуги 
«будіння гостя», надання додаткового посуду та 
столових приладів, предметів гігієни тощо, що 
впливає на рівень індивідуалізації послуг.

У свою чергу варто відокремити два контури 
сервісного обслуговування. До послуг першого 
контуру можна віднести доступ до Інтернету, на‑
дання сейфа, послуги багажної кімнати, виклик 
таксі, допомога у доставці та донесенні багажу, 

користування басейном, тренажерним залом тощо. 
Ці послуги можуть бути надані гостю як безко‑
штовно, так і за додаткову плату. Складовими 
другого контуру є послуги бару, ресторану, екс‑
курсійні послуги, оренда конференц‑залу, транс‑
фер, продаж сувенірів тощо, надаються завжди за 
додаткову плату.

Таким чином, структура сервісного готельного 
продукту містить дві частини: ядро продукту — 
його функціональні властивості і характеристики, 
і «фірмову (концептуальну) оболонку» продукту, 
яка може бути багатошаровою. Споживача більше 
цікавить «оболонка», оскільки саме вона забез‑
печує повне задоволення від сервісної готельної 
послуги.

Сутність формування сервісного готельного 
продукту полягає в процесі взаємодії споживача 
та виконавця, з метою задоволення потреб гостя 
у розміщенні, харчуванні та додаткових послугах, 
а також одержанні прибутку.

Для сервісного готельного продукту характерні 
такі ж риси, як і для готельної послуги: невідчут‑
ність, нерозривність виробництва та споживання, 
мінливість якості надання послуг, неможливість 
зберігання.

Наразі, інноваційна сервісологія готельного біз‑
несу ґрунтується на діяльності у двох напрямках: 
забезпечення матеріально‑ технічних умов надання 
послуг споживачам та збільшення асортименту по‑
слуг, що надаються клієнтам.

Більшість сучасних готелів для того, щоб під‑
вищити привабливість своїх послуг і створити 
додаткову вигоду в очах клієнтів, передбачаючи 
бажання гостя, впроваджують додаткові продук‑
ти, здатні підвищити лояльність клієнтів. Серед 
них: послуги бізнес‑ центру та конференц‑ залів, 
обладнаних новітніми комунікаційними та інфор‑
маційними ресурсами; послуги банкетних залів; 
послуги лікувально‑ оздоровчих приміщень; про‑
даж авіаквитків, квитків у кінотеатри, театри, 
концерти; проведення екскурсій тощо. На впро‑
вадження та використання вищезазначених до‑
даткових послуг впливають три основні фактори:

1. Відношення готелю до певної категорії — ви‑
значає формування матеріально‑ технічного осна‑
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щення та сукупності додаткових послуг, які надає 
готель.

2. Діяльності у певному сегменті ринку — ви‑
значає напрямок інноваційного розвитку щодо 
детального обліку попиту на послуги постійних 
клієнтів готелю.

3. Готельна спеціалізація — спрямована на роз‑
робку та впровадження таких нових технологій, 
які сприяють конкурентоспроможності служби 
готелю, що визначає його спеціалізацію.

На нашу думку, для збільшення обсягу про‑
дажу, підвищення ефективності свої діяльності, 
готельне підприємство формуючи попит на свої 
послуги повинно застосовувати такі методи про‑
сування як:
 – стимулювання збуту — короткострокові сти‑
мулюючі та спонукальні впливи, спрямовані 
на заохочення продажів готельного продукту 
(знижки, безкоштовні додаткові послуги, нако‑
пичувальні бонуси);

 – PR (надання гостям новинної інформації про 
готель, спеціальні акції та пропозиції, що сприяє 
підвищенню упізнаваності готелю, формуванню 
сприятливого іміджу, залученню гостей та збіль‑
шенню продажів);

 – особисті продажі передбачають особистий кон‑
такт готельного підприємства та гостя, в процесі 
якого відбувається усна презентація готелю та 
його послуг;

 – реклама (елементи інтернет‑ маркетингу: кон‑
текстна та таргертована реклама, контент‑ 
маркетинг). Разом з тим, слід зауважити, що 
наразі багато готелів використовують ще один 
інструмент маркетингової збутової політики — 
краудмаркетинг. Краудмаркетинг — це взаємо‑
дія з аудиторією на сторонніх майданчиках для 
залучення інтересу до свого сервісного продукту 
через роботу з відгуками, у тому числі з відгу‑
ками на сайтах‑ агрегаторах.
Отже, завдяки зазначеним вище інструментам 

просування, готельне підприємство може інформу‑

вати гостей про свої послуги, акцентуючи увагу 
на конкурентних перевагах як послуг готелю, так 
і в цілому.

З метою привернення уваги гостей та форму‑
вання попиту на свої послуги, кожен готель прагне 
запропонувати особливий вид сервісу (унікальна 
специфічна послуга), що дасть змогу виокреми‑
тися від конкурентів та були більш конкуренто‑
спроможними на ринку. Конкурентоспроможність 
закладається на стадії розробки та надання послуг 
і реалізується у процесі обслуговування гостей.

Згідно проведеного аналізу наукової літерату‑
ри [3; 4, 5], можемо запропонувати формулу ви‑
значення конкурентоспроможності (Са) готельних 
послуг:

Q + P + S = Cа,                    (1)

де, Q — якість, P — ціна + S — сервіс.
Відповідно до формули 1, готельне підприєм‑

ство буде конкурентоспроможним при реалізації 
основних стратегічних напрямів, які полягають у: 
формуванні стратегії послуг; виборі та реалізації 
стратегії ціноутворення; формуванні показників 
якості та контролю сервісного обслуговування.

Перший напрямок, формування стратегії по‑
слуг — комплекс маркетингових рішень та дій, 
спрямованих на формування послуг із заданими 
споживчими властивостями, які здатні задоволь‑
няти потреби клієнтів, забезпечуючи готелю пев‑
не місце на ринку готельних послуг. Формування 
стратегії послуг готельного підприємства склада‑
ється з декількох рівнів:

1. Розробка базових готельних послуг — роз‑
міщення та харчування. На цьому рівні важливо 
підтримувати високий рівень сервісу та забезпе‑
чувати якість послуг.

2. Розробка комплексу додаткових послуг та роз‑
робка інноваційних готельних продуктів. Їх перелік 
може бути дуже різноманітним та залежить від зір‑
ковості готелю. Тут слід зауважити, що без онов‑
лення спектру додаткових послуг неможливо гово‑
рити про інноваційність готельної послуги загалом.

Рис. 2. Напрямки підвищення конкурентоспроможності готельного бізнесу
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аудиторією на сторонніх майданчиках для залучення інтересу до свого 

сервісного продукту через роботу з відгуками, у тому числі з 

відгуками на сайтах-агрегаторах.  

Отже, завдяки зазначеним вище інструментам просування, готельне 

підприємство може інформувати гостей про свої послуги, акцентуючи 

увагу на конкурентних перевагах як послуг готелю, так і в цілому. 

З метою привернення уваги гостей та формування попиту на свої 

послуги, кожен готель прагне запропонувати особливий вид сервісу 

(унікальна специфічна послуга), що дасть змогу виокремитися від 

конкурентів та були більш конкурентоспроможними на ринку. 

Конкурентоспроможність закладається на стадії розробки та надання 

послуг і реалізується у процесі обслуговування гостей.  

Згідно проведеного аналізу наукової літератури [3; 4, 5], можемо 

запропонувати формулу визначення конкурентоспроможності (Са) 

готельних послуг: 

                                           Q + P + S = Cа,                                                      (1) 
де, Q – якість, P – ціна + S – сервіс. 
 
Відповідно до формули 1, готельне підприємство буде 

конкурентоспроможним при реалізації основних стратегічних напрямів, 

які полягають у: формуванні стратегії послуг; виборі та реалізації стратегії 

ціноутворення; формуванні показників якості та контролю сервісного 

обслуговування. 
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3. Розробка спеціалізованих готельних послуг, 
спрямованих задоволення індивідуальних потреб 
гостей.

4. Формування пакету додаткових послуг.
Другий напрямок — полягає у виборі та реалі‑

зації цінової стратегії оскільки ціна є потужним 
інструментом впливу на ринок. При формуванні 
ціни га готельну послугу слід враховувати такі 
фактори:

1. Унікальна споживча цінність — формується 
думка споживча про те, що цінність товару під‑
приємства перевищує цінність аналогічних пропо‑
зицій конкурентів.

2. Неможливість заміни товарами‑ субсти ту‑
тами — економія часу та сил для клієнта більш 
важливіша, ніж пошук вигіднішого за ціною ва‑
ріанта аналогічної послуги.

3. Ефективність бізнес‑ витрат — гостю більш 
важливий сервіс та асортимент послуг, ніж їх вар‑
тість.

4. Кінцеві сумарні переваги — клієнти більш 
чутливі до ціни тієї послуги, яка становить біль‑
шу частку загальної вартості кінцевого пакету 
послуг.

5. Вплив повних витрат — клієнти мають суво‑
ро обмежену суму для поїздок і не розраховують 
на її перебільшення.

6. Співвідношення ціна — якість.
Дослідження Міжнародної асоціації по екс‑

курсійному обслуговуванню і турам (Interna‑
tional Sightseeing and Tours Association (ISTA)), 
проведені у 2021 році, показали, що витрати на 
залучення нових клієнтів у п’ять разів дорожчі, 
ніж утримання постійного клієнта. Тому для го‑
тельного бізнесу важливою стратегією є надання 
якісних послуг, які відповідають усім потребам 
наших клієнтів та відповідають заявленим стан‑
дартам [13].

Третій напрямок — формування показників 
якості та контроль сервісного обслуговування. 
У сучасних умовах сервіс формує враження від 
готельного продукту. Чим краще готель знає 
і розуміє своїх споживачів, які формують його 
цільову аудиторію, тим успішніше він працює на 
ринку. Тут, також слід зауважити й на тому, що 
якість готельних послуг значною мірою залежить 
від кваліфікації персоналу. Персонал є не лише 
виконавцем послуги, а й її вагомою складовою — 
частиною сервісного обслуговування. І в даному 
випадку велику роль відіграють такі якості пер‑
соналу як клієнтоорієнтованість, ввічливість, тер‑
піння, уважність, доброзичливість, ініціативність 
тощо. При контролі сервісного обслуговування 

важливо розуміти та дотримуватися принципів 
«сервісного ланцюга» — «клієнтоорієнтованість 
співробітників — висока якість сервісу — рівень 
задоволення гостей — прибуток готелю».

Отже, для збереження стабільного становища 
та досягнення високої ефективності, готельному 
підприємству необхідно компетентно керувати 
своїми конкурентними можливостями, а також 
ретельно продумувати просування своїх послуг.

Наразі, інноваційні технології, що використо‑
вуються в індустрії гостинності, досягли високого 
рівня, який пояснюється тим, що електронна ди‑
стрибуція спільно з системами бронювання, орга‑
нізована в єдиний управлінський комплекс, доз‑
воляє в онлайн‑ режимі керувати бронюваннями та 
сервісними послугами одразу кількома каналами. 
Разом з тим, слід зауважити на тому, що висо‑
ка конкуренція в індустрії гостинності спонукає 
готельєрів до пошуку інноваційних технологій, 
які змогли б підвищити привабливість готелю та 
якість надаваних послуг, і загалом впливати на 
рівень сервісного обслуговування.

Завдання готельного підприємства — сформува‑
ти правильний сервісний готельний продукт для 
цільової аудиторії та грамотно його просунути на 
ринок й реалізувати у майбутньому. Тому, з метою 
правильного розуміння поведінки споживачів та 
їх ціннісних установок, необхідно проводити мар‑
кетингові дослідження потреб гостей, виявляти 
сервісні готельні продукти, які мають найбільший 
попит; створювати систему взаємовідносин із спо‑
живачами сервісних готельних послуг. Застосуван‑
ня інструментарію інтернет‑ маркетингу дає змогу 
підвищити поінформованість про готель та його по‑
слуги, залучити цільову аудиторію на офіційний 
сайт, збільшити продажі за рахунок синергетич‑
ного ефекту, оптимізувати рекламні витрати на за‑
лучення, підвищити рівень лояльності гостей тощо.

Наразі, якість готельних послуг оцінюється 
за допомогою інформаційних технологій. Турис‑
ти планують свої поїздки через різні туристич‑
ні сайти, туристичні портали та онлайн‑ системи 
бронювання під час подорожей. Одним із таких 
сайтів є Booking.com, провідна світова мережа 
готелів у готельній індустрії. Туристи можуть 
оцінити чистоту, комфорт, місце розташування, 
зручність, індивідуальність, якість та ціну готе‑
лю, а також критерії обслуговування Wi‑ Fi після 
онлайн‑ бронювання.

Також, одним із основних нововведень у готель‑
ному бізнесі є застосування інтернет‑ технологій, 
які дають змогу потенційному клієнту або пер‑
соналу готелю зайти у певну інтернет‑ мережу та 
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знайти всю необхідну інформацію не тему, що 
цікавить. Згідно проведеного нами дослідження, 
було встановлено, що на українському ринку інду‑
стрії гостинності найбільш затребуваними сервіс‑
ними інформаційними продуктами є Opera Fideli, 
CRM Travels, Ultra Demo Restaurant UA, Ultra 
Hotel Demo UA у яких добре реалізована система 
доступу та є можливість розширювати необхідний 
набір електронних інструментів управління в го‑
тельній діяльності.

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. В умовах сьогодення дедалі актуальнішою 
постає проблема пошуку можливостей розвитку 
нових напрямів бізнесу, орієнтованих на отриман‑
ня нових джерел доходів. До таких напрямів мож‑
на віднести й готельну індустрію, яка є однією 
з прибуткових сфер економіки країни. Розгляда‑
ючи готель із погляду бізнесу, слід зазначити, що 
він є підприємством для виробництва та надання 
послуги, а саме сервісного (готельного) продукту. 
Завдання готелю — сформувати правильний сер‑
вісний продукт для цільової аудиторії та грамотно 
його реалізувати на ринку.

Інноваційні процеси є невід’ємною частиною 
сучасного готельного бізнесу. Адже саме за раху‑
нок їх застосування можна домогтися стабільного 
розвитку готелю в умовах мінливого зовнішнього 
середовища. Конкуренція у готельній індустрії 
зростає регулярно, отже, навіть найбездоганніша 
репутація це ще не гарантія успіху. Але, на нашу 
думку, гарантувати успіх готелю можуть високо‑
класні сервісні послуги. Тому, щоб готель зали‑
шався конкурентоспроможним, а його діяльність 
була високоефективною, менеджерам готельного 
бізнесу та готельєрам необхідно розробляти і впро‑
ваджувати нові сервісні технології з обслугову‑
вання клієнтів, враховуючи при цьому власний 
потенціал. Адже саме інновації можуть сприяти 
не лише високій продуктивності праці, а й висо‑
кому рівню прибутку.

Отже, сучасні підприємства готельної індустрії 
повинні більше інвестувати в підвищення рівня 
сервісології, оскільки надання високоякісних сер‑
вісних послуг сприятиме повторному відвідуванню 
готелю та сформує стійку клієнтську базу спожи‑
вачів готельних послуг.
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МОДЕЛІ ФІНАНСУВАННЯ ТА ЯКІСТЬ  
ВИЩОЇ ОСВІТИ В КРАЇНАХ ОЕСР

FUNDING MODELS AND QUALITY OF HIGHER  
EDUCATION IN OECD COUNTRIES

Анотація. У статті проведено аналіз взаємозв’язку видатків на вищу освіту та якості вищої освіти з моделями фінан-
сування вищої освіти в країнах ОЕСР та їх кластерного розподілу на основі описаних критеріїв. Охарактеризовано дві 
моделі фінансування вищої освіти: одна заснована на джерелі фінансування та можливості впливу закладів освіти на 
систему вищої освіти (запропонована В. Praneviciene), інша заснована на джерелі фінансування та ступені державного 
регулювання (запропонована О. Кукліним). Проведено групування країн ОЕСР на основі критеріїв обсягу фінансування 
вищої освіти у розрахунку на одного студента та показником якості вищої освіти за рейтингом U21 із застосуванням IBM 
SPSS Statistics на основі методу кластеризації Уорда із використанням квадрату евклідової відстані, стандартизацію змін-
них здійснено на основі Z-оцінок. У результаті групування 23 країн сформовано 5 кластерів, причому перший кластер з 
найвищим рівнем видатків у розрахунку на одного студента та рівнем якості вищої освіти за рейтингом U21 представлено 
однією країною — США. Сформовано матрицю зв’язку моделей фінансування вищої освіти в країнах ОЕСР та їх кластер-
ного розподілу на основі описаних критеріїв обсягу видатків та якості вищої освіти. На основі аналізу матриці виявлено, 
що у США за обома класифікаціями застосовується ринкова модель. У даному випадку це пояснюється високим рівнем 
соціально- економічного розвитку країни: завдяки високому рівню ВВП забезпечується можливість фінансування вищої 
освіти переважно за рахунок приватних джерел, а держава в цілому здійснює підтримку здобувачів, які не в змозі опла-
тити навчання. У країнах другого і третього кластеру переважно застосовують бюрократичну або антиринкову моделі. 
У країнах четвертого і п’ятого кластерів існує практика застосування різних моделей.

Ключові слова: вища освіта, моделі фінансування, якість, кластерний аналіз.

Summary. The analysis of the interrelationship of expenditures on higher education and the quality of higher education with 
higher education funding models in OECD countries and their cluster distribution, based on the described criteria, is done in the 
article. Two models of higher education funding are characterized: one is based on the source of financing and the possibility of 
influence of educational institutions on the system of higher education (proposed by V. Praneviciene), the other is based on the 
source of financing and the level of state regulation (proposed by O. Kuklin). The grouping of OECD countries was carried out 
based on the criteria of the amount of higher education funding per student and the quality indicator of higher education accord-
ing to the U21 rating using IBM SPSS Statistics based on the Ward clustering method using the square of the Euclidean distance, 
the standardization of variables was carried out on the basis of Z-scores. As a result of the grouping of 23 countries, 5 clusters 
were formed, and the first cluster with the highest level of expenditure per student and the level of quality of higher education ac-
cording to the U21 rating is represented by one country — the USA. A matrix of the relationship of higher education funding models 
in OECD countries and their cluster distribution based on the described criteria of the amount of expenditures and the quality of 
higher education was formed. Based on the analysis of the matrix, it was found that in the USA the market model is used for both 
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classifications. In this case, it may be explained by the high level of socio- economic development of the country: due to the high 
level of GDP, it is possible to finance higher education mainly at the expense of private sources, and the state as a whole provides 
support for students who are unable to pay for education. In the countries of the second and third clusters, bureaucratic or an-
ti-market models are mainly used. In the countries of the fourth and fifth clusters, there is a practice of using different models.

Key words: higher education, funding models, quality, cluster analysis.

Освітня галузь є головним важелем формуван‑
ня людського капіталу, тому є пріоритетним 

напрямом розвитку кожної країни. Видатки на 
фінансування освіти, у тому числі, вищої осві‑
ти, присутні у бюджеті кожної держави. Разом 
з тим, розподіл фінансових ресурсів, передбаче‑
них для спрямування на розвиток вищої освіти, 
здійснюється відповідно до обраної урядом моделі. 
При цьому у всіх моделей є спільний базис. Ми 
поділяємо думку Т. Боголіб [1] про те, що саме 
ВВП є основним джерелом фінансування освіти, 
незалежно від того, з яких джерел (державних чи 
приватних) кошти надходять на рахунки закла‑
дів освіти, які є безпосередніми постачальниками 
освітніх послуг. Із цього випливає, що, з одного 
боку, без ефективно працюючої фіскальної функ‑
ції держави або за умови прагнення населення 
і бізнесу до ухилення від сплати податків не може 
бути забезпечена достатність фінансових ресурсів 
для фінансування системи вищої освіти, з іншого 
боку, без ефективно працюючої системи заохо‑
чення приватного сектору до створення підґрунтя 
для фінансування або кредитування вищої освіти 
розвиток вищої освіти також унеможливлюється.

П. Віллареал [2], посилаючись на Г. Вільямса 
[3], обґрунтовує неможливість існування ні дер‑
жавної монополії, ні необмеженої ринкової кон‑
куренції в системі вищої освіти в будь‑якій еконо‑
міці, що й обумовлює необхідність використання 
і державних і приватних ресурсів для фінансуван‑
ня вищої освіти. Визначення оптимального спів‑
відношення державних і приватних ресурсів та 
організація механізмів їх залучення і є основним 
завданням державної політики у сфері організації 
роботи вищої освіти.

У наукові літературі застосовується багато 
підходів до класифікації моделей фінансування 
вищої освіти, в основу яких покладаються різні 
елементи. Зокрема, Т. Павлова [4] в основу кла‑
сифікації покладає роль закладів освіти. На дум‑
ку автора, ЗВО можуть виступати як організації, 
які обслуговують інтереси суспільства і держави, 
тоді саме держава бере на себе левову частку ви‑
датків щодо їх утримання, або виступати як ко‑
мерційні підприємства, які надають послуги ок‑
ремим особам (здобувачам освіти), що покладає 

видатки на студентів. Автор [4] наголошує, що 
в другий («ринковий») підхід набуває широкого 
розповсюдження, разом з тим не може виступати 
повною альтернативою першому («державному») 
та пропонує розглядати його як додатковий або 
допоміжний підхід.

Отже, виникає необхідність застосувати підхід 
до класифікації, поклавши в його основу значення 
освіти для здобувачів. Н. Ковалко [5] припускає, 
що оскільки професійна підготовка приносить 
випускникам певні вигоди, вони повинні брати 
участь у її фінансуванні. Дійсно, жодна країна не 
використовує «державний» або «ринковий» підхід 
у чистому вигляді, частково фінансуючи заклади 
освіти. Залежно від того, у якій мірі здійснюється 
державне фінансування вищої освіти, визначаєть‑
ся обсяг плати за навчання для здобувачів освіти. 
Автор [5] зазначає, що у другій половині 90‑х ро‑
ків європейські країни можна було розділити на 
три групи залежно від розміру плати за здобуття 
вищої освіти: безкоштовне навчання (Німеччина, 
Данія, Фінляндія, Норвегія, Греція, Великобрита‑
нія, Швеція, Австрія), невисока плата (Франція), 
висока плата (Швейцарія, Бельгія, Іспанія, Італія, 
Нідерланди, Ірландія). Автор також наголошує на 
тенденціях до скорочення застосування моделі без‑
коштовного навчання в Австралії, Японії, США.

За рівнем взаємодії джерел фінансування та 
впливом закладів освіти на систему вищої освіти 
Praneviciene [6] розглядає бюрократичну, колегі‑
альну та ринкову фінансові моделі. Автор [6] за‑
значає, що основним принципом Бюрократичної 
моделі фінансування вищої освіти є фінансуван‑
ня закладів вищої освіти за рахунок державних 
ресурсів з відповідним контролем держави усіх 
сфер діяльності ЗВО правовими та фінансовими 
засобами. Заклади освіти виконують державне 
замовлення на підготовку фахівців. Колегіальна 
модель передбачає можливість державних ЗВО за‑
лучати приватні ресурси у вигляді плати за нав‑
чання, виконання наукових досліджень, тощо, 
при цьому за ними залишається право розпоря‑
джатися отриманими ресурсами. Остання третя 
модель Ринкова характеризується не лише мож‑
ливістю альтернативних фінансових ресурсів, а й 
зобов’язанням кооперувати роботу всіх учасників 
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системи вищої освіти — надавачів академічних по‑
слуг (викладачів і науковців); користувачів послуг 
(здобувачів освіти та їх роботодавців); держави, 
яка представляє суспільні інтереси; та керівних 
органів закладів вищої освіти, які відповідають 
за ефективне, якісне функціонування закладів. 
В такому разі заклади освіти стають підзвітни‑
ми усім інвесторам: державі, бізнесу, приватним 
структурам, здобувачам послуг і т. д.

Ще один підхід до організації фінансування 
вищої освіти пропонує О. Куклін [7], розглядаю‑
чи досвід застосування чотирьох моделей: модель, 
орієнтовану на вільний ринок із неоліберальною 
політикою фінансування (США, Японія, Нова Зе‑
ландія, Південна Корея, Австралія); антиринкову 
модель повного фінансування освіти (Німеччина, 
Швеція, Норвегія, Данія, Франція); модель, орієн‑
товану на суспільний ринок з концепцією так зва‑
ного гуманного капіталізму й активної держави 
(Великобританія, Італія, Іспанія Канада); модель 
фінансування, орієнтована на соціальний ринок 
(широке залучення до фінансування недержавних 
організацій, фондів тощо).

Перща модель передбачає, що заклади освіти 
функціонують за рахунок залучення приватних 
ресурсів, система вищої освіти повністю регулю‑
ється ринковими механізмами а обсяг державного 
фінансування не перевищує 50%. Друга модель 
є протилежною до першої і передбачає високий 
рівень державного фінансування, яке розподіля‑
ється між закладами не на основі їх досягнень, 
а виходячи з можливостей бюджету. Третя модель 
уособлює поєднання першої і другої: використан‑
ня і державних і приватних джерел фінансуван‑
ня зі зміщенням акценту з державних джерел на 

приватні, відповідальність за надання якісних 
освітніх послуг розподіляється між здобувачем та 
надавачем освітніх послуг [8]. Графічно моделі, за‑
пропоновані О. Кукліним, представлені на рис. 1.

Не зважаючи на наявність ґрунтовних моделей 
фінансування вищої освіти, виникає необхідність 
аналізу моделей фінансування вищої освіти та їх 
зв’язку з якістю системи вищої освіти.

Метою даної статті є аналіз зв’язку моделей 
фінансування вищої освіти в країнах ОЕСР з об‑
сягом видатків на вищу освіту у розрахунку на 
одного студента та рівнем якості вищої освіти 
у рейтингу U21

Розглянемо описані моделі фінансування вищої 
освіти через призму обсягу видатків та якості ви‑
щої освіта. Для цього згрупуємо країни ОЕСР за 
обсягом видатків на 1 студента та показники рей‑
тингу якості вищої освіти U21 із використанням 
IBM SPSS Statistics. За результатами класифіка‑
ції визначено 5 кластерів, які групують країни за 
рівнем соціально‑економічного розвитку та якістю 
вищої освіти (табл. 1).

На основі описаних моделей та інформації про 
їх використання у країнах ОЕСР, а також розподі‑
лу країн на кластери за обсягом видатків на вищу 
освіту та рівнем її якості, формуємо матрицю 
зв’язку моделей фінансування вищої освіти в кра‑
їнах ОЕСР та їх кластерного розподілу (табл. 2).

Дані в табл. 2 показують, що найвищий рі‑
вень фінансування вищої освіти у розрахунку на 
одного студента та найвищий рівень якості спо‑
стерігається у країнах 1 кластеру (США). Вони 
застосовують ринкову модель (за класифікацією 
Praneviciene) та модель вільного ринку (за Куклі‑
ним). Другий кластер з високими видатками на 

Рис. 1. Моделі фінансового забезпечення вищої освіти

Джерело: розроблено автором на основі [7]
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Таблиця 1 

Групування країн за обсягом видатків на вищу освіту у розрахунку на 
одного студента та рівнем якості вищої освіти у рейтингу U21 

Клас 
тер 

Країна Мінімум Максимум Середнє 

Видатки U21 Видатки U21 Видатки U21 
1 США 35 347 100,0 35 347 100,0 35 347 100,0 

модель, 
орієнтована на 

соціальний ринок 

антиринкова 
модель 

модель, 
орієнтована на 

суспільний ринок 
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вільний ринок 

Приватне 

фінансування 

Державне  

фінансування 

Державне регулювання 

Ринкова конкуренція 



46

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

Серія: «Економічні науки» // № 12 (68), 2022

Таблиця 1
Групування країн за обсягом видатків на вищу освіту у розрахунку на одного студента  

та рівнем якості вищої освіти у рейтингу U21

Кластер Країна
Мінімум Максимум Середнє

Видатки U21 Видатки U21 Видатки U21

1 США 35 347 100,0 35 347 100,0 35 347 100,0

2
Норвегія, Швеція,
Об’єднане Королівство

25 019 77,8 29 688 84,5 26 918 81,7

3
Австралія, Австрія, Канада, 
Данія, Фінляндія, Нідерланди

18 129 77,2 22 335 82,5 20 828 80,5

4
Франція, Німеччина, Ірландія, 
Ізраїль, Японія, Нова Зеландія

12 683 61,7 19 608 71,5 17 595 67,1

5
Чилі, Греція, Італія, Корея, 
Португалія, Словенія, Іспанія

4 192 47,0 15 267 57,4 11 324 53,8

Джерело: розраховано автором за даними [9; 10] із використанням IBM SPSS Statistics

Таблиця 2
Матриця зв’язку моделей фінансування вищої освіти в країнах ОЕСР та їх кластерного розподілу

Країна Кластер
Бюрокра-

тична
Коле-

гіальна
Ринкова

Вільний
ринок

Антирин-
кова

Сусп.
ринок

США 1 + +

Норвегія

2

+ +

Швеція + +

Об’єднане Королівство + +

Австралія

3

+ +

Австрія + +

Канада + +

Данія + +

Фінляндія + +

Нідерланди +

Франція

4

+ +

Німеччина + +

Ірландія +

Ізраїль +

Японія + +

Нова Зеландія + +

Чилі

5

+

Греція +

Італія + +

Корея + +

Португалія +

Словенія +

Іспанія +

Джерело: розраховано автором

одного студента (25,0–29,6 тис. дол.) та високим 
рівнем якості представлений трьома країнами, дві 
з яких застосовують Бюрократичну модель та Ан‑
тиринкову згідно з описаними класифікаціями. 
До застосування таких моделей тяжіють і краї‑
ни, віднесені до третього кластеру. У четвертому 

і п’ятому кластерах спостерігається зміщення 
переважаючої кількості країн у сторону приват‑
ного фінансування — Колегіальної та Ринкової 
моделей.

Таким чином, аналіз показав, що у країнах, 
згрупованих за показниками обсягу видатків та 
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якості вищої освіти в цілому співпадають дві 
моделі фінансування вищої освіти, одна з яких 
заснована на джерелі фінансування та впливі за‑

кладів освіти на систему вищої освіти, інша — 
на джерелі фінансування та ступені державного 
регулювання, демонструють однакові результати.
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ  
ІНВЕСТУВАННЯ У ЖИТЛОВЕ БУДІВНИЦТВО

THEORETICAL PRINCIPLES OF RISK ASSESSMENT  
OF INVESTMENT IN HOUSING CONSTRUCTION

Анотація. Метою цього дослідження є розроблення теоретичних засад оцінювання рівня ризиків інвестування у спо-
рудження житла. Необхідність такого оцінювання зумовлена тим, що процес житлового будівництва характеризується 
доволі значним рівнем інвестиційних ризиків. Ці ризики у тій чи іншій мірі несе більшість учасників зазначеного процесу, 
зокрема інвестори та забудовники. Тому важливе значення мають розроблення та реалізація дієвих механізмів зниження 
ризиків інвестування у житлове будівництво. Водночас, створенню цих механізмів повинно передувати детальне оцінюван-
ня наявного рівня інвестиційних ризиків у сфері будівництва житла. У цій роботі зазначається, що вимірювання ризиків 
суб’єктів інвестування в спорудження житла потребує попереднього формування достатньо широкого масиву потрібних 
для цього відомостей. Запропоновано три групи головних індикаторів, за допомогою яких можливо вимірити наявний 
ризик інвестування в житлове будівництво, а саме: 1) індикатори частоти настання відповідних ризикових подій; 2) питомі 
індикатори масштабності такого настання 3) відносні індикатори масштабності ризикових подій, які трапляються під 
час перебігу інвестиційного процесу в житловому будівництві. Своєю чергою, виділено такі три основні ризикові події: 
непередбачуване зростання вартості будівництва; погіршення споживчих властивостей житлових приміщень порівняно із 
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попередньо визначеним рівнем цих властивостей; затримка з введенням в експлуатацію житлових приміщень. Сформовано 
вибірку будівельних організацій західного регіону України. При цьому загалом було відібрано 60 таких підприємств, що 
займаються житловим будівництвом. Було з’ясовано, що за досліджуваною вибіркою підприємств- забудовників найбільш 
розповсюдженою ризиковою подією було несвоєчасне введення житла в експлуатацію. Впродовж звітного року ця подія 
відбулася у 56 з 60 забудовників, які розглядалися, при цьому у 38 з них від 30% до 40% квадратних метрів житлових 
будівель було здано із запізненням. Застосування запропонованої системи показників оцінювання ризиків інвестування 
у житлове будівництво надасть можливість виявити резерви зниження рівня цих ризиків.

Ключові слова: процес житлового будівництва, інвестування, ризик, показник ризику, ризикова подія.

Summary. The purpose of this study is to develop the theoretical basis for assessing the level of risks of investing in housing 
construction. The need for such an assessment is due to the fact that the process of housing construction is characterized by 
a fairly significant level of investment risks. These risks, to one degree or another, are borne by most of the participants in the 
mentioned process, in particular, investors and developers. Therefore, it is important to develop and implement effective mech-
anisms for reducing the risks of investing in residential construction. At the same time, the creation of these mechanisms should 
be preceded by a detailed assessment of the existing level of investment risks in the field of housing construction. In this work, it 
is noted that measuring the risks of subjects investing in the construction of housing requires the preliminary formation of a suf-
ficiently wide array of information necessary for this. Three groups of main indicators are proposed, with the help of which it is 
possible to measure the existing risk of investing in residential construction, namely: 1) indicators of the frequency of occurrence 
of relevant risk events; 2) specific indicators of the magnitude of such an occurrence 3) relative indicators of the magnitude of 
risk events that occur during the course of the investment process in housing construction. In turn, the following three main 
risk events are highlighted: an unpredictable increase in the cost of construction; deterioration of the consumer properties of 
residential premises compared to the previously determined level of these properties; delay in commissioning residential prem-
ises. A sample of construction organizations of the western region of Ukraine was formed. At the same time, a total of 60 such 
enterprises engaged in residential construction were selected. It was found out that according to the sample of construction 
companies under investigation, the most common risk event was untimely commissioning of housing. During the reporting year, 
this event took place in 56 out of 60 developers under consideration, while in 38 of them between 30% and 40% of the square 
meters of residential buildings were handed over late. The application of the proposed system of indicators for assessing the 
risks of investing in residential construction will provide an opportunity to identify reserves for reducing the level of these risks.

Key words: housing construction process, investment, risk, risk indicator, risk event.

Постановка проблеми. На теперішній час, 
коли внаслідок військових дій значна части‑

на житлового фонду України є зруйнованою або 
пошкодженою, житлове будівництво стає одним 
з найбільш пріоритетних напрямів вкладення інвес‑
тицій. Водночас, і до початку широкомасштабних 
військових дій рівень забезпеченості населення 
України комфортабельними житловими примі‑
щеннями був досить низьким. Проте, не дивлячись 
на потребу у розширенні масштабів житлового 
будівництва в Україні, існує низка чинників, які 
негативно впливають на динаміку обсягів спо‑
рудження житла. Поряд із нестачею необхідних 
обсягів інвестиційних ресурсів до таких чинників 
варто віднести підвищений ризик інвестування 
у житлове будівництво, який є характерним для 
діяльності більшості учасників такого будівниц‑
тва. Тому зниження цього ризику відіграватиме 
важливу роль в активізації процесу спорудження 
житла в Україні. Водночас, управління ризиком 
інвестування у житлове будівництво потребує по‑
переднього оцінювання рівня такого ризику.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Питанню управління інвестиційною діяльністю, 
зокрема і з врахуванням чинника ризику, присвя‑
чено значну кількість наукових праць. Зокрема, 
значних успіхів у вирішенні цього питання досяг‑
ли такі вчені, як В. В. Вітюк [10], В. А. Гришко 
[1], І. З. Крет [2], В. В. Козик [3], В. О. Кунцевич 
[4], Л. А. Некрасова [5], Г. В. Ортіна [6], О. Л. По‑
літанська [7], Л. І. Редько А. В. [8], І. М. Сотник 
[9], А. В. Хрістова [5], В. М. Шарманська [10] та 
ін. Цими науковцями запропоновано підходи до 
обґрунтування доцільності та оцінювання ефек‑
тивності інвестиційної діяльності, розроблено 
індикатори та методи аналізування інвестицій‑
ного потенціалу виробничо‑ господарських струк‑
тур, обґрунтовано пропозиції з підвищення рівня 
інвестиційно‑ інноваційної активності. Окрему ува‑
гу низка науковців приділила встановленню ролі 
інвестицій у забезпеченні економічного розвитку 
підприємств та регіонів [11; 12]. Однак питання 
створення дієвих механізмів житлового будівниц‑
тва на теперішній час не є вирішеним. Значною 
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мірою, це зумовлено тим, що не сформованими ос‑
таточно залишаються теоретичні засади оцінюван‑
ня ризиків інвестування у житлове будівництво.

Формулювання цілей статті. Метою статті є 
розроблення теоретичних засад оцінювання рівня 
ризиків інвестування у спорудження житла. Досяг‑
нення поставленої мети потребує вирішення таких 
завдань: виділити основні блоки інформації, необ‑
хідної для оцінювання рівня ризиків інвестування 
у спорудження житла; побудувати систему індика‑
торів такого оцінювання; здійснити апробацію цієї 
системи для вибірки будівельних компаній.

Виклад основного матеріалу. Оцінювання ри‑
зиків інвестування в житлове будівництво потре‑
бує попереднього формування широкого масиву 
потрібної для цього інформації. Виконане дослі‑
дження показало доцільність виділення таких ос‑
новних блоків цієї інформації:
1) відомості про наявне нормативно‑ правове за‑

безпечення провадження житлового будівниц‑
тва в Україні (зокрема, про існуючі положення 
різних законів та інших нормативно‑ правових 
актів, які регулюють процеси такого проваджен‑
ня в Україні);

2) відомості про потенційних забудовників, по‑
середників та інших суб’єктів інвестування 
у житлове будівництво (зокрема, стосовно час‑
тоти та масштабності настання у їх діяльності 
ризикових подій);

3) відомості про потенційні об’єкти житлового ін‑
вестування (їх попередню кошторисну вартість, 
споживчі характеристики, терміни будівництва 
тощо);

4) відомості про умови та порядок укладання до‑
говорів між суб’єктами інвестування у житлове 
будівництво.
Зокрема, щодо відомостей про частоту та масш‑

табність настання ризикових подій у діяльності 
суб’єктів інвестування в житлове будівництво, то 
варто виділити такі групи індикаторів оцінювання 
відповідних характеристик ризикованості цього 
інвестування:
1) індикатори фактичної частоти настання ризи‑

кових подій у діяльності суб’єктів інвестування 
у попередньому періоді (періодах). Для обчис‑
лення цих показників слід обрати базу, за якою 
буде обраховуватися така частота. Зокрема, 
для забудовника такою базою може виступати 
загальна кількість квадратних метрів спору‑
дженого житла, а для інвесторів та посеред‑
ників — загальна кількість квадратних метрів 
придбаного ними житла у попередньому періоді 
(періодах);

2) питомі індикатори масштабності настання ризи‑
кових подій у діяльності суб’єктів інвестування 
у попередньому періоді (періодах). Для обчис‑
лення цих показників необхідно обрахувати 
середню величину збитків, понесених суб’єктами 
інвестування, у розрахунку на одиницю обраної 
бази (зокрема, питомі індикатори можуть бути 
вимірюваними у грошових одиницях у розра‑
хунку на один метр квадратний площі введеного 
в експлуатацію житла). При цьому ці індикато‑
ри можуть обчислюватися як у розрахунку на 
увесь обсяг бази, так і в розрахунку на частину 
цієї бази, щодо якої трапилися ризикові події;

3) відносні індикатори масштабності настання 
ризикових подій у діяльності суб’єктів інвес‑
тування у попередньому періоді (періодах). Для 
обчислення цих показників необхідно зіставити 
величину збитків, понесених суб’єктами інвесту‑
вання, з певними вартісними характеристиками 
введених в експлуатацію житлових приміщень, 
зокрема з їх кошторисною вартістю. Як і у ви‑
падку питомих індикаторів, відносні індикатори 
можуть обчислюватися як у розрахунку на усю 
кошторисну вартість введених житлових об’єк‑
тів, так і в розрахунку на частину цієї вартості, 
що відповідає базі, стосовно якої трапилися 
ризикові події.
Своєю чергою, доцільно виділити такі три ос‑

новні ризикові події: непередбачуване зростан‑
ня вартості будівництва; погіршення споживчих 
властивостей житлових приміщень порівняно із 
попередньо визначеним рівнем цих властивостей; 
затримка з введенням в експлуатацію житлових 
приміщень. Якщо розглядати втрати від настан‑
ня цих ризикових подій з точки зору інвесторів 
(у разі, якщо відсутні спеціальні механізми від‑
шкодування цих втрат, закладені у текст угод між 
суб’єктами інвестування у житлове будівництво), 
то величина цих втрат визначається таким чином:
1) у разі непередбачуваного зростання вартості 

будівництва обсяг збитків визначається вели‑
чиною такого зростання;

2) у разі погіршення споживчих властивостей жит‑
лових приміщень порівняно із попередньо ви‑
значеним рівнем цих властивостей обсяг збитків 
визначається величиною зменшення ринкової 
вартості житла порівняно із випадком, коли б 
такого погіршення споживчих властивостей 
житла не відбулося (або додатковими видат‑
ками інвестора на усунення наслідків такого 
погіршення);

3) у разі затримки з введенням в експлуатацію 
житлових приміщень обсяг збитків інвестора 
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може оцінюватися величиною орендної платні, 
яку б він отримав, здавши житлове приміщення 
в оренду на термін цієї затримки.
Таким чином, оцінювання та управління ри‑

зиками інвестування у житлове будівництво по‑
требує наявності в інвестора та інших учасників 
інвестиційного процесу широкого масиву інформа‑
ції, що характеризують різні властивості як про‑
єкту спорудження житлового об’єкта, так і самих 
суб’єктів розроблення та реалізації цього проєкту, 
зокрема, фірм‑забудовників.

З урахуванням викладеного вище, можливо за‑
пропонувати систему показників оцінювання ри‑
зикованості інвестування у житлове будівництво, 
яка містить індикатори, що дають змогу оцінити 
міру та економічні наслідки настання кожної з ос‑
новних ризикових подій у інвесторів, забудовни‑
ків та посередників (рис. 1).

На практиці у разі прямих взаємовідносин між 
інвестором та забудовником основну частину ри‑

зиків інвестування (особливо ризик несвоєчасного 
введення житлового об’єкта в експлуатацію) бере 
на себе інвестор. У зв’язку з цим, найбільший 
інтерес у цьому випадку становлять індикатори 
фактичної частоти настання ризикових подій у за‑
будовників та індикатори масштабності настання 
цих подій в інвесторів, які мали справу з тими 
чи іншими забудовниками. Щоб здійснити оцінку 
зазначених індикаторів за вибіркою забудовників, 
у роботі було сформовано таку вибірку серед пі‑
дрядних організацій західного регіону України; 
при цьому загалом було відібрано 60 підприємств, 
що займаються житловим будівництвом. Резуль‑
тати оцінювання індикаторів ретроспективної 
ризикованості інвестування у житлове будівниц‑
тва за даними вибірки підприємств‑ забудовників 
представлено у табл. 1.

Як випливає з даних, представлених у табл. 1, за 
досліджуваною вибіркою підприємств‑ забудовників 
найбільш розповсюдженою ризиковою подією було 
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будівництвом. Результати оцінювання індикаторів ретроспективної 

ризикованості інвестування у житлове будівництва за даними вибірки 
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несвоєчасне введення житла в експлуатацію. Зо‑
крема, ця подія впродовж звітного року відбула‑
ся у 56 з 60 забудовників, які розглядалися, при 
цьому у 38 з них від 30% до 40% квадратних 
метрів житлових будівель було здано із запізнен‑
ням. Щодо двох інших ризикових подій, то вони 
траплялися значно рідше, особливо це стосується 
погіршення споживчих властивостей житлових 
приміщень порівняно із попередньо визначеним 
рівнем цих властивостей. Якщо ж оцінювати рівень 
масштабності настання ризикових подій у діяльно‑
сті інвесторів, які мали відносини з відповідними 
забудовниками, то ризикова подія «несвоєчасне 
введення житла в експлуатацію» була найбільш 
масштабною, що, насамперед, пов’язано із її висо‑
кою частістю.

Враховуючи викладене, з’являється мож‑
ливість доповнити представлену вище систему 
показників оцінювання ризикованості інвесту‑

вання у житлове будівництво узагальнюючими 
індикаторами такого оцінювання. В якості цих 
індикаторів можуть виступати такі: 1) загальна 
за усіма ризиковими подіями фактична частота 
настання ризикових подій у діяльності забудовни‑
ка, що вимірюється часткою загальної кількості 
метрів житлової площі, введеної в експлуатацію 
у звітному періоді (періодах), щодо яких трапи‑
лася хоча б одна ризикова подія; 2) загальна за 
усіма ризиковими подіями питома масштабність 
настання ризикових подій у діяльності інвесто‑
рів, які мали відносини з відповідним забудовни‑
ком, що обчислюється як відношення величини 
збитків інвесторів, отриманих від настання усіх 
можливих ризикових подій до загальної кількості 
метрів житлової площі, введеної в експлуатацію 
у звітному періоді (періодах), щодо яких трапи‑
лася хоча б одна ризикова подія; 3) загальна за 
усіма ризиковими подіями відносна масштабність 

Таблиця 1
Результати оцінювання індикаторів ризикованості інвестування у житлове будівництва  

за даними вибірки підприємств- забудовників

Назви ризикових подій
Базові 

значення 
 індика торів

Кількість забудовників, для яких значення індикато-
рів у 2020 році складали відповідну частку від базової 

величини цих індикаторів, одиниць

0,00 0,00–0,10 0,10–0,20 0,20–0,30 0,30–0,40

1. Індикатори фактичної частоти настання ризикових подій у діяльності забудовників, частки від загальної 
кількості метрів житлової площі, введеної в експлуатацію у 2020 році

1.1. Непередбачуване зростання варто‑
сті будівництва

1,00 40 4 6 3 7

1.2. Погіршення споживчих властивос‑
тей житлових приміщень порівняно із 
попередньо визначеним рівнем

1,00 54 1 3 2 0

1.3. Несвоєчасне введення житла в екс‑
плуатацію

1,00 4 5 4 5 38

2. Питомі індикатори масштабності настання ризикових подій у діяльності інвесторів, що мали відносини з від‑
повідними забудовниками, грн./м2

2.1. Непередбачуване зростання варто‑
сті будівництва

1000,0 40 14 4 2 0

2.2. Погіршення споживчих властивос‑
тей житлових приміщень порівняно із 
попередньо визначеним рівнем

1000,0 54 5 1 0 0

2.3. Несвоєчасне введення житла в екс‑
плуатацію

1000,0 8 31 17 4 0

3. Питомі індикатори масштабності настання ризикових подій у діяльності інвесторів, які мали відносини з від‑
повідними забудовниками, частки одиниці від початкової кошторисної вартості будівництва

3.1. Непередбачуване зростання варто‑
сті будівництва

1,00 40 15 3 2 0

3.2. Погіршення споживчих властивос‑
тей житлових приміщень порівняно із 
попередньо визначеним рівнем

1,00 54 4 2 0 0

3.3. Несвоєчасне введення житла в екс‑
плуатацію

1,00 8 29 19 4 0

Джерело: розраховано авторами
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настання ризикових подій у діяльності інвесторів, 
які мали відносини з відповідним забудовником, 
що обчислюється як відношення величини збитків 
інвесторів, отриманих від настання усіх можли‑
вих ризикових подій до початкової кошторисної 
вартості загальної кількості метрів житлової пло‑
щі, введеної в експлуатацію у звітному періоді 
(періодах), щодо яких трапилася хоча б одна ри‑
зикова подія. При цьому перелічені три узагаль‑
нюючі показники оцінювання ризикованості ін‑
вестування у житлове будівництво можуть бути 
використано у процесі оцінювання привабливості 
забудовників для потенційних інвесторів.

Висновки та перспективи подальших розвідок. 
Доцільно виділити три групи основних індикато‑
рів, за допомогою яких можливо вимірити наяв‑
ний ризик інвестування в житлове будівництво, 
а саме: 1) індикатори частоти настання відповід‑
них ризикових подій; 2) питомі індикатори масш‑
табності такого настання 3) відносні індикатори 
масштабності ризикових подій, які трапляються 
під час перебігу інвестиційного процесу в житло‑
вому будівництві. Своєю чергою, варто виокреми‑

ти такі три основні ризикові події: непередбачу‑
ване зростання вартості будівництва; погіршення 
споживчих властивостей житлових приміщень 
порівняно із попередньо визначеним рівнем цих 
властивостей; затримка з введенням в експлуата‑
цію житлових приміщень. Крім того, сформовану 
систему індикаторів оцінювання ризиків інвесту‑
вання у житлове будівництво необхідно доповнити 
низкою узагальнюючих показників. Зокрема, од‑
ним з таких показників може виступати загальна 
за усіма ризиковими подіями фактична частота 
настання ризикових подій у діяльності забудовни‑
ка, що вимірюється часткою загальної кількості 
метрів житлової площі, введеної в експлуатацію 
у звітному періоді (періодах), щодо яких трапи‑
лася хоча б одна ризикова подія. Застосування 
запропонованої системи показників оцінюван‑
ня ризиків інвестування у житлове будівництво 
надасть можливість виявити резерви зниження 
рівня цих ризиків. Подальші дослідження потре‑
бують розроблення методу встановлення впливу 
головних чинників на рівень ризику інвестування 
в спорудження житла.
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Анотація. Сучасні умови господарювання спонукають учасників ринку до розширення практики ведення бізнесу у 
цифровому просторі, що вимагає пошуку ефективних digital- інструментів маркетингових комунікацій. Під впливом гло-
бального цифрового розвитку основи реалізації комунікаційної політики зазнають вагомих трансформацій. Авторами 
встановлено, що значення соціальних мереж як платформи для підтримки безперервного зв’язку учасників ринку в умовах 
цифровізації, а також інструментів забезпечення маркетингової комунікації продовжує стабільно зростати. Вже сьогодні 
кожен суб’єкт комерційних відносин отримує необмежені можливості щодо пошуку, продажу, купівлі товарів чи реалізації 
інших операцій із використанням соціальних мереж. Саме тому соціальні мережі варто вважати частиною маркетинго-
вої комунікаційної політики суб’єкта підприємництва, який прагне не лише зберегти рівень власної рентабельності, а й 
успішно конкурувати в умовах цифрових перетворень.

Метою наукової статті є дослідження основ маркетингових комунікацій в умовах глобальних digital- трансформацій, 
зокрема особливостей і практики використання соціальних мереж у межах маркетингової комунікаційної стратегії. До-
слідження здійснювалось із застосуванням методів порівняння, абстракції, аналізу та узагальнення.

З’ясовано сутність маркетингових комунікацій в умовах цифровізації, розвитку digital- інструментів та технологій, роз-
глянуто особливості сучасної маркетингової політики підприємств, тенденції застосування соціальних мереж суб’єктами 
що господарюють, як платформи для взаємодії зі споживачем чи з метою впливу на його вибір. Окреслено основні тен-
денції проникнення соціальних мереж у суспільне життя, визначено перспективи цифровізації маркетингових комунікацій 
суб’єктів що господарюють в умовах збереження динаміки розвитку ринку соціальних мереж.

Ключові слова: глобальна цифровізація, соціальні мережі, digital- маркетинг, маркетингова комунікаційна політика, 
маркетингові комунікації.

Summary. Modern business conditions encourage market participants to expand the practice of conducting business in the 
digital space, which requires the search for effective digital tools of marketing communications. Under the influence of global digital 
development, the foundations of communication policy implementation are undergoing significant transformations. The authors 
found that the importance of social networks as a platform for maintaining continuous communication of market participants in 
conditions of digitalization, as well as tools for ensuring marketing communication, continues to grow steadily. Already today, every 
subject of commercial relations receives unlimited opportunities to search, sell, buy goods or implement other operations using social 
networks. That is why social networks should be considered part of the marketing communication policy of a business entity that 
seeks not only to maintain its own level of profitability, but also to compete successfully in the conditions of digital transformations.

The purpose of the scientific article is to study the basics of marketing communications in the conditions of global digital 
transformations, in particular, the features and practice of using social networks within the marketing communication strategy. 
The research was carried out using the methods of comparison, abstraction, analysis and generalization.

The essence of marketing communications in the conditions of digitization, development of digital tools and technologies 
is clarified, features of modern marketing policy of enterprises, trends in the use of social networks by business entities as 
a platform for interaction with the consumer or to influence his choice are considered. The main trends of the penetration of 
social networks into public life are outlined, the prospects of digitization of marketing communications of business entities are 
determined in the conditions of maintaining the dynamics of the development of the social networks market.

Key words: global digitalization, social networks, digital marketing, marketing communication policy, marketing communications.

Постановка проблеми. Маркетингові комуні‑
кації є комплексним, багатокомпонентним 

поняттям, яке можна трактувати як специфіч‑
ну стратегію взаємодії продавців і покупців, що 
має схильність змінюватися не лише відповідно 
до запитів споживачів, а й відповідно до вимог 
глобального ринкового простору. Сучасні умови 
господарювання спонукають суб’єктів ринку до 
розширення практики ведення бізнесу у цифровому 
просторі, що вимагає пошуку ефективних digital‑ 
інструментів маркетингових комунікацій. Наслід‑
ком динамічної трансформації ринку інтернет‑ 
реклами став розвиток практики використання 
соціальних мереж у комерції.

Соціальні мережі — багатофункціональні, са‑
модостатні онлайн платформи орієнтовані на за‑
доволення інформаційних чи інших видів потреб 
споживачів. Відповідно, пріоритетним завданням 
бізнесу є пошук та впровадження такої стратегії 
використання соціальних мереж в рамках реалі‑
зації комунікаційної політики, яка:

по‑перше, забезпечить сталість розвитку бізне‑
су, його зростання та масштабування;

по‑друге, зможе підтримувати високий рівень 
задоволеності споживачів, збереження їх прихиль‑
ності у довгостроковій перспективі, залучення но‑
вих споживачів, що є досить складним завданням 
в умовах конкурентного середовища.
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Український бізнес перебуває у безпрецедент‑
но важких умовах. З огляду на складність його 
ведення в умовах постпандемічних наслідків та 
обмежень, спричинених режимом воєнного стану, 
доцільно широко застосовувати у маркетинговій 
діяльності господарюючих суб’єктів онлайн кому‑
нікації, зокрема соціальні мережі, які є універ‑
сальними платформами, що впливають на свідо‑
мість та вибір споживача.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тен‑
денціям проникнення соціальних мереж у мар‑
кетингові комунікації присвячені праці багатьох 
науковців, зокрема М. Окландера [1; 2], Т. Сак, 
О. Ковальової, В. Кірсанової, О. Карого, О. Яшкі‑
ної, М. Чайковської [3], І. Купенної, Д. Яцюк, 
О. Уголькової та ін. Так, одна із праць М. Окланде‑
ра присвячена цифровим каналам маркетингових 
комунікацій, що використовують сучасні прогре‑
сивні бренди. Автор стверджує, що саме соціальні 
мережі (першочергово, мова іде про Facebook, In‑
stagram, YouTube, TikTok, Pinterest) здатні при‑
вернути увагу споживача, що робить їх унікальни‑
ми платформами для утримання уваги споживача 
та збереження комунікації з ним навіть в умовах 
низької соціальної взаємодії [1]. Також науковець 
визначив риси, які відрізняють Інтернет‑ маркетинг 
від digital‑ маркетингу, проаналізував вплив циф‑
ровізації на кожен із цих типів маркетингу та до‑
вів, що саме digital‑ маркетинг, який у більшості 
випадків побудований на використанні соціальних 
мереж, «дозволяє адресно взаємодіяти з цільовими 
сегментами ринку у віртуальному та реальному се‑
редовищах» [2, с. 366]. О. Яшкіна і М. Чайковська 
дослідили взаємозалежність зростання популярнос‑
ті соціальних мереж і розвитку мобільного марке‑
тингу. Аналізуючи позитивні сторони цифровізації 
в контексті її впливу на трансформацію маркетин‑
гу, науковці дійшли висновку, що головними пере‑
вагами мобільного пристрою як засобу для пошуку 
та отримання публічної інформації, є спрощення 
доступу споживача до соціальних мереж, сприяння 
оперативності та персоналізації взаємодії із клієн‑
тами, а також дистанційний вплив на бажання, 
підсвідомість та вибір споживачів [3]. Ключові 
тенденції та перспективи розвитку маркетингових 
Інтернет‑ комунікацій досліджували І. Мельник, 
С. Ковальчук [4], а особливості управління ними — 
Н. Ілляшенко [5], В. Пилипчук [6].

Праці науковців всебічно розкривають сутність 
поняття маркетингових комунікацій в умовах 
цифрових трансформацій. Проте, глобальна циф‑
ровізація триває, вона все більше впливає як на 
економіку в цілому, так і на сфери комерції та 

бізнесу. За таких умов розвиток соціальних мереж 
як digital‑ інструментів маркетингової комуніка‑
ційної політики є логічним, що, власне, розши‑
рює поле для аналізу і зумовлює високий ступінь 
перспективності досліджень для прогнозування 
подальших перспектив.

Формулювання цілей статті. Мета статті — 
дослідження основ маркетингових комунікацій 
в умовах глобальних digital‑ трансформацій, зо‑
крема, особливостей і практики використання со‑
ціальних мереж в межах обраної маркетингової 
комунікаційної стратегії. Для досягнення постав‑
леної мети ми визначили такі завдання:
 – розкрити сутність поняття «маркетингові кому‑
нікації» в умовах глобальних цифрових тран‑
сформацій;

 – дослідити основні тенденції проникнення соці‑
альних мереж у структуру маркетингової діяль‑
ності та ринку реклами, стан розвитку цифрових 
компетентностей громадян, для яких, власне, і 
створюється рекламний контент;

 – окреслити перспективи вдосконалення марке‑
тингової комунікативної політики суб’єктів під‑
приємництва в умовах проникнення соціальних 
мереж у бізнес‑ простір.
Виклад основного матеріалу дослідження. 

В умовах високої конкуренції рівень ефективності 
та результативності діяльності суб’єктів підприєм‑
ництва прямо залежить від їх здатності задоволь‑
нити потреби споживачів та зберегти їх прихиль‑
ність у довгостроковій перспективі. З огляду на 
це, одним із принципів підтримки прибутковості 
бізнесу є розвиток практики використання лише 
тих інструментів комунікації зі споживачами, які 
є ефективними як в контексті витрат на реалізацію 
маркетингової стратегії, так і рівня задоволеності 
споживача. Досліджуючи маркетингову стратегію 
як цілісний комплекс заходів та інструментів, не‑
обхідних для їх реалізації, першочергово постає 
питання вибору маркетингових інструментів, зо‑
крема комунікацій, які, власне, і впливають на сам 
процес взаємодії бізнесу і споживача певною мірою 
генеруючи можливості для ефективної взаємодії 
сторін. Така взаємодія може мати позитивний ре‑
зультат лише в тому випадку, якщо інструмент 
відповідає запитам зовнішнього бізнес‑ середовища 
та соціуму загалом. Основою для формування мар‑
кетингової стратегії та вибору комунікацій є циф‑
ровізація та пов’язані з нею трансформації.

Таким чином, маркетингові комунікації в умо‑
вах цифровізації — це сукупність принципів, за‑
собів, цифрових інструментів та інформаційно‑ 
кому ні каційних технологій (далі — ІКТ) для 
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конструктивної взаємодії бізнесу та споживача 
чи цільової групи, а також реалізації рекламної, 
збутової діяльності. Їх використання здійснюється 
не лише з метою продажу товару чи послуги, а й 
формування толерантного середовища із високим 
ступенем взаєморозуміння та поваги сторін.

Постає питання, чому саме соціальні мережі, 
бувши платформами, створеними для пропозиції 
розважально‑ інформаційного контенту, впевнено 
перетворюються на онлайн ресурси, що належать 
до сукупності маркетингових комунікацій? Дина‑
мічне проникнення соціальних мереж у комерцій‑
ну сферу зумовлене високим ступенем відповідності 
медіа цілям маркетингової стратегії підприємства.

Соціальні мережі забезпечують досягнення ці‑
лей маркетингу:

по‑перше, формування обізнаності цільових 
груп;

по‑друге, підсилення прийнятих маркетинго‑
вих рішень;

по‑третє, формування позитивного ставлення 
як до суб’єкта підприємництва загалом, так і до 
його продукції чи послуг;

по‑четверте, встановлення та підтримка безпе‑
рервного взаємозв’язку із цільовими групами [7].

Використання соціальних мереж як маркетин‑
гових комунікацій є перспективним. Це шлях до 

оптимізації моніторингу змін у поведінці і ку‑
півельній спроможності споживачів завдяки ви‑
користанню інформації про дії покупців, яка 
в умовах цифрового середовища є доступною та 
надходить до маркетологів і менеджерів у режи‑
мі реального часу; забезпечення двостороннього 
персоніфікованого діалогу із кожним споживачем; 
створення належних умов для автоматизованого 
збереження та систематизації даних, отриманих 
у результаті минулих взаємодій зі споживачем, 
аналізу даних про маркетингову діяльність кон‑
курентів.

Ефективність використання соціальних мереж 
як маркетингових комунікацій залежить від пев‑
них факторів:

по‑перше, від динаміки цифровізації бізнес‑ 
середовища держави, рівня проникнення цифро‑
вих технологій у підприємництво та сприйняття 
самими суб’єктами господарювання таких тран‑
сформацій;

по‑друге, від рівня розвитку цифрових навичок 
та компетентностей самих споживачів.

Аналізуючи довоєнний період, варто звернути 
увагу на існування стабільно позитивної динамі‑
ки розвитку ринку digital‑ реклами, який включає 
рекламу в мережі Інтернет, банерну рекламу, ре‑
кламу у соціальних мережах (табл. 1 та рис. 1).

Таблиця 1
Розвиток українського ринку digital- реклами у довоєнний період

Показник
Роки

Абсолютне відхилення, 
млн. грн

Відносне відхилення, %

2019 2020 2021 2020/2019 2021/2020 2020/2019 2021/2020

Digital (Internet) 
Media реклама

6 379,0 6 980,0 10 833,0 601,0 3 853,0 9,42 55,20

Джерело: складено авторами за даними [8]

Рис. 1. Розвиток українського ринку digital‑ реклами, млн. грн

Джерело: побудовано авторами за даними [8]



59

// Economy //
// International scientific journal «Internauka».  
Series: «Economic sciences» // № 12 (68), 2022

Все більше сучасних, прогресивних брендів 
співпрацюють із лідерами думок різних соціаль‑
них мереж, а також створюють власні сторінки 
для реклами і просування товарів та послуг. При‑
чинами докорінної зміни ставлення бізнесу до ме‑
діа є необмежені можливості, зокрема у контексті 
створення лаконічного, цікавого, інформативно‑
го та одночасно якісного контенту, а також ви‑
користання точкового впливу. Кожна соціальна 
мережа є певною платформою, користувачі якої 
можуть належати до різних цільових аудиторій; 
медіаресурс може передбачати використання різ‑
них методів впливу на користувачів та інструмен‑
тів взаємодії із ними.

За результатами аналізу GlobalLogic, сформо‑
ваними на основі відкритих даних, станом на ли‑
пень 2022 року соціальними мережами користу‑
валися приблизно 76,6% українців (рис. 2) [9]. 
Війна стала основною причиною стрімкого росту 
даного показника. Варто зауважити, що зростан‑
ня споживання рекламного контенту у соціальних 
мережах безпосередньо залежить від кількості ак‑
тивних користувачів.

З початком війни ринок реклами зазнав змін, 
проте саме цифровий маркетинг залишився од‑
ним із найбільш стабільних його сегментів. Зросла 
прихильність споживачів до використання мобіль‑
них пристроїв, а, відповідно, і до перегляду соці‑
альних мереж, які є найбільш зручними інформа‑
ційними ресурсами в умовах війни. Дані свідчать, 
що з березня 2022 року використання мобільних 
пристроїв населенням України зросло на 15%, 
а десктопів знизилось на 46% [10]. Активними 
користувачами мобільних пристроїв є більше ніж 
80% населення України та це свідчить, що взає‑
модія зі споживачем через соціальні мережі стала 
більш доступною та ефективною. Такі тенденції 

можна розглядати як реальні можливості бізнесу 
для збереження або підтримки своєї діяльності, 
зокрема продажів.

Всеукраїнська рекламна коаліція (далі — ВРК) 
провела аналіз ринку та отримала дані про те, що 
кожна 2‑га компанія формує оновлену стратегію 
для медійної реклами. Найбільш прогнозованою 
є ситуація із поновленням Інтернет‑ реклами, де 
«кожний 2‑й некористувач каналу (14%) має 
плани на його запуск у найближчі пів року» 
(рис. 3) [11].

Респонденти виділяють 3 базові напрямки, що 
з’явились у маркетингових комунікаціях у 2022 
році:
 – інформація про те, що компанія працює, зали‑
шилась на ринку і обслуговує клієнтів;

 – підтримка людей, армії, цінностей (плюс під‑
тримка національної ідентичності);

 – інформація про розрив зв’язків з ринками Росії 
та Білорусі [11].
Ефективне використання цифрових маркетин‑

гових комунікацій в умовах цифрових трансфор‑
мацій залежить від рівня цифрової грамотності 
населення України. За результатами дослідження, 
проведеного Міністерством цифрової трансформа‑
ції у 2021 році [12], орієнтовно у 20% респон‑
дентів низький показник цифрової грамотності та 
компетентності або ж рівень індикаторів знахо‑
диться на початкових відмітках (рис. 4).

Таким чином, варто приділяти більше уваги 
цифровим навичкам, які дадуть можливість гро‑
мадянам України стати частиною прогресивного 
цифровізованого суспільства.

Подальші перспективи використання соціаль‑
них мереж як маркетингових комунікацій зале‑
жать від ряду факторів, зумовлених як повно‑
масштабною війною в державі, так і бажанням 

Рис. 2. Рейтинг користувачів соціальних мереж в Україні, 2022 рік

Джерело: побудовано авторами за даними [9]
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самих громадян вносити зміни у повсякденне 
життя та процеси споживання.

На наш погляд, можна виділити такі основні 
шляхи поліпшення маркетингових комунікацій, 
зокрема вдосконалення практики застосування со‑
ціальних мереж як частини комунікаційної марке‑
тингової політики в умовах цифрових перетворень:
 – створення сприятливих умов для використання 
бізнесом соціальних мереж як платформи для 
комунікації зі споживачами, зниження варто‑
сті рекламних послуг, використання дієвих ме‑
тодів перевірки якості рекламного контенту, 

використання потужних інструментів захисту 
інформації тощо;

 – сприяння росту цифрової грамотності населення, 
розширення доступності знань про механізми 
роботи соціальних мереж та можливості, які 
відкриваються перед споживачами в ході їх ви‑
користання.
Висновки. В результаті проведеного досліджен‑

ня нами з’ясовано, що маркетинговими комуніка‑
ціями в умовах цифровізації є сукупність прин‑
ципів, засобів, цифрових інструментів та ІКТ, що 
використовуються для побудови конструктивної 

Рис. 3. Поточне та планове використання Інтернет‑ реклами суб’єктами підприємництва України  

(за даними ВРК), %

Джерело: побудовано авторами за даними [8; 11]
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Джерело: побудовано авторами за даними [12]
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взаємодії бізнесу та споживача, а також реалізації 
рекламної, збутової діяльності з метою подальшо‑
го продажу товарів і послуг. Соціальні мережі ви‑
знані одним із ключових комунікаційних каналів.

Встановлено, що ефективність комунікаційної 
політики господарюючих суб’єктів залежить від 
готовності бізнесу до переходу на ринок Інтернет‑ 
реклами та від рівня цифрової грамотності грома‑
дян. Якщо перший критерій має беззаперечно по‑
зитивну динаміку, навіть попри негативний вплив 
війни (зокрема, певна частка бізнесу вже готова 

до використання Інтернет‑ реклами, в т. ч. у со‑
ціальних мережах), то другий критерій свідчить 
про необхідність проведення роботи у напрямку 
зростання показників цифрової грамотності та 
розвитку інформаційно‑ комунікаційних навичок 
громадян України.

Зважаючи на існування таких тенденцій вва‑
жаємо перспективним подальше вивчення і вдо‑
сконалення практики використання соціальних 
мереж у маркетинговій діяльності вітчизняних 
суб’єктів господарювання.
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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ КОНКУРЕНТНОЇ  
СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА

ASSESSMENT OF THE EFFICIENCY OF  
THE COMPANY’S COMPETITIVE STRATEGY

Анотація. В умовах ринкової економіки вибір конкурентних стратегій підприємствами, реальними секторами еко-
номіки визначатиме їх подальший розвиток і позицію на внутрішньому та зовнішньому ринках. Сучасний етап розвитку 
світової економіки характеризується рядом ознак того, що формується нова модель економічного зростання, а саме: 
глобалізація бізнесу, динамічний розвиток конкуренції, поява нових технологій і методів організації виробництва, скоро-
чення терміну служби продукції. Завдяки цим умовам лише ті підприємства здатні правильно обирати та формулювати 
стратегії, що дозволяють зосередитись на пріоритетних напрямках діяльності, використовувати гнучкі форми організації 
та управління для здійснення діяльності, ефективно використовувати наявні ресурси та свої досягнення. Тому, особливо 
важливо розуміти природу та місце конкурентної стратегії в процесі управління бізнесом. Так, спільними для багатьох 
науковців критеріями визначення поняття «конкурентна стратегія» є: отримання конкурентної переваги; досягнення 
конкурентної позиції; досягнення рівня конкурентоспроможності. Метою даного дослідження є розробка заходів для під-
вищення рівня конкурентних переваг підприємства у ринковому середовищі. Відповідно до мети вирішено такі завдання: 
визначено значення конкурентної стратегії в управлінні бізнесом за сучасних умов та проаналізовано методики оцінки 
ефективності конкурентної стратегії. Об’єкт дослідження — заходи, методи, інструменти маркетингу для підвищення 
рівня конкурентних переваг підприємства. Предмет дослідження — аналіз процесів управління бізнесом в у ринковому 
середовищі. В результаті даного дослідження визнaчено тa удосконалено місце конкурентної стратегії в управлінні біз-
несом, визнaчені основні інструменти і заходи конкурентної стратегії серед процесів управління збутом тa необхідність 
її комплексного застосування у системі маркетингових заходів. Розкрито поняття конкурентної стратегії і доведено його 
нерозривний взаємозв’язок з маркетингом. Встановлено, що конкурентна стратегія — це система організації сприятливого 
бізнес- середовища в поєднанні із тактикою дій підтримки довгострокової конкурентоспроможної позиції підприємства 
на ринку, а критеріями визначення поняття «конкурентна стратегія» є: отримання конкурентної переваги; досягнення 
конкурентної позиції; досягнення рівня конкурентоспроможності.

Ключові слова: конкурентна стратегія, маркетинг, продукт, ринок, бізнес, попит, пропозиція, конкуренція.
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Summary. In the conditions of a market economy, the choice of competitive strategies by enterprises and real sectors of 
the economy will determine their further development and position on the domestic and foreign markets. The current stage 
of development of the world economy is characterized by a number of signs that a new model of economic growth is being 
formed, namely: globalization of business, dynamic development of competition, emergence of new technologies and methods 
of production organization, shortening of product life. Thanks to these conditions, only those enterprises are able to correctly 
choose and formulate strategies that allow them to focus on priority areas of activity, use flexible forms of organization and 
management to carry out activities, and effectively use available resources and their achievements. Therefore, it is especially im-
portant to understand the nature and place of competitive strategy in the process of business management. Thus, the common 
criteria for defining the concept of «competitive strategy» for many scientists are: obtaining a competitive advantage; achieving 
a competitive position; achieving the level of competitiveness. The purpose of this study is to develop measures to increase the 
level of competitive advantages of the enterprise in the market environment. In accordance with the goal, the following tasks 
were solved: the importance of competitive strategy in business management under modern conditions was determined and the 
methods of evaluating the effectiveness of competitive strategy were analyzed. The object of the study is measures, methods, 
marketing tools to increase the level of competitive advantages of the enterprise. The subject of the study is the analysis of busi-
ness management processes in the market environment. As a result of this study, the place of competitive strategy in business 
management was determined and improved, the main tools and measures of competitive strategy among sales management 
processes and the need for comprehensive application in the system of marketing measures were determined. The concept of 
competitive strategy is revealed and its inextricable relationship with marketing is proven. It was established that competitive 
strategy is a system of organizing a favorable business environment in combination with tactics of actions to support the long-
term competitive position of the enterprise on the market, and the criteria for defining the concept of «competitive strategy» are: 
obtaining a competitive advantage; achieving a competitive position; achieving the level of competitiveness.

Key words: competitive strategy, marketing, product, market, business, demand, supply, competition.

Постановка проблеми в загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи 

практичними завданнями. В умовах динамічного 
розвитку конкуренції, появи нових технологій 
і методів організації виробництва, конкурентні 
стратегії в процесі управління бізнесом дозволяють 
зосередитись на пріоритетних напрямках діяльно‑
сті підприємства, використовувати гнучкі форми 
організації та управління, ефективно використову‑
вати наявні ресурси та досягнення. Заходи оцінки 
ефективності конкурентної стратегії підприємства 
актуальні і необхідні в бізнес‑ управлінні, адже вони 
направлені на підтримання конкурентоздатності 
підприємства, ефективності виробництва, що прояв‑
ляється через стійкість підприємства до мінливих 
зовнішніх викликів і конкурентної боротьби.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи‑
танням використання маркетингового інструмен‑
тарію в управлінні бізнесом присвячені наукові 
праці М. Портера [1; 13], Ф. Котлера [20], М. Лу‑
енендока [2], І. Ступака [5; 9], О Біловодської [7], 
Ю. Іванова [11], Ю. Кулиняка [12], В. Аранчій 
[15], Н. Вой тович [4], B. Грановської [10], Є Бель‑
тюкова [19] та ін. Однак, у динамічному ринко‑
вому середовищі, постійно існує брак інформації 
про те, який саме комплекс заходів, інструментів 
застосувати в практичну діяльність для підви‑
щення рівня конкурентних переваг підприємства 
у ринковому конкурентному середовищі, що є 

актуальним питанням, яке вимагає розвитку на‑
укової думки.

Постановка завдання. Сучасний етап розвитку 
світової економіки характеризується рядом ознак 
того, що формується нова модель економічного 
зростання, а саме: глобалізація бізнесу, динаміч‑
ний розвиток конкуренції, поява нових техноло‑
гій і методів організації виробництва, скорочення 
терміну служби продукції. Завдяки цим умовам 
лише ті підприємства здатні правильно обирати 
та формулювати стратегії, що дозволяють зосе‑
редитись на пріоритетних напрямках діяльності, 
використовувати гнучкі форми організації та 
управління для здійснення діяльності, ефективно 
використовувати наявні ресурси та свої досягнен‑
ня. Тому, особливо важливо розуміти природу та 
місце конкурентної стратегії в процесі управлін‑
ня бізнесом. Метою даного дослідження є розроб‑
ка заходів для підвищення рівня конкурентних 
переваг підприємства у ринковому середовищі. 
Відповідно до мети поставлено такі завдання: ви‑
значити значення конкурентної стратегії в управ‑
лінні бізнесом за сучасних умов та проаналізува‑
ти методики оцінки ефективності конкурентної 
стратегії. Об’єкт дослідження — заходи, методи, 
інструменти маркетингу для підвищення рівня 
конкурентних переваг підприємства. Предмет до‑
слідження — aнaліз процесів управління бізнесом 
в у ринковому середовищі.
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Результати. Прослідковування тенденції до 
вдосконалення визначень конкурентної стратегії, 
вирізняється низка критеріїв, за якими можна 
згрупувати всі визначення, подібну спробу класи‑
фікації яких здійснив Ю. Кулиняк [12, с. 88–89], 
проте науковець не завершив розмежування ви‑
значень за конкретними критеріями визначення 
поняття «конкурентна стратегія», що на нашу 
думку, є: отримання конкурентної переваги; до‑
сягнення конкурентної позиції; досягнення рівня 
конкурентоспроможності, а поняття конкурентна 
стратегія — це система організації сприятливого 
бізнес‑ середовища в поєднанні із тактикою дій 
підтримки довгострокової конкурентоспроможної 
позиції підприємства на ринку.

Оцінку ефективності конкурентної стратегії до‑
цільно здійснювати на основі аналізу показників 

конкурентних переваг та рівня конкурентоспро‑
можності підприємства. Мета оцінки конкурен‑
тоспроможності при стратегічному підході — 
розробити позиційну стратегію, а результатом є 
виявлення сильних та слабких сторін і конкурент‑
них переваг. Тобто при оцінці стратегічної кон‑
курентоспроможності виявляється позиція під‑
приємства (лідер, претендент, аутсайдер або ін.), 
формулюються конкурентні переваги, що дозволя‑
ють в перспективі утримувати свої позиції, слабкі 
сторони, які загрожують утримання досягнутого 
положення. За результатами оцінки формується 
стратегія підприємства на перспективу.

Автор [8] вивів наступне, найбільш прийнят‑
не з його точки зору визначення, яке можна 
повністю співвіднести до тактичної конкурен‑
тоспроможності: «конкурентоспроможність 

Таблиця 1
Підходи до класифікації методів оцінки конкурентоспроможності підприємства [1–19]

Підхід Зміст

Продуктово‑ 
ринковий

В основі підходу лежить маркетингова оцінка операційної діяльності підприємства і рин‑
кова позиція виробленого ним продукту. Результатом застосування підходу є ідентифікація 
конкурентного становища підприємства з урахуванням стадії його життєвого циклу

Рівноважний Підхід заснований на припущенні про те, що всі фактори виробництва є рівноцінними 
з точки зору їх внеску в економічний результат і задіяні повністю, що виключає можли‑
вість отримання додаткового прибутку через неможливість збільшення відсотка заванта‑
ження відповідного фактора виробництва. Джерелом конкурентоспроможності є той фак‑
тор виробництва, який не задіяний повною мірою, в зв’язку з чим практичне застосування 
даного підходу зводиться до пошуку резервів підвищення продуктивності за рахунок ендо‑
генних факторів

Оцінка на осно‑
ві конкурентної 
ситуації в галузі 

(структурно‑ 
функціональний 

підхід)

Конкурентоспроможність підприємства оцінюється з позиції належної йому ринкової 
частки, здатності здійснювати визначальний вплив на попит і пропозицію, потенціа‑
лу отримання вигод монопольного присутності на ринку (включаючи оцінку значущості 
вхідних бар’єрів для потенційних нових учасників галузі). Коригування оцінки конку‑
рентоспроможності, заснованої на вигодах монополізації, здійснюється з використанням 
функціонально‑ вартісного аналізу, традиційних і передових методик оцінки ефективності 
і результативності фінансово‑ господарської діяльності, віддачі від основних засобів та ін‑
ших активів, тощо

Оцінка на осно‑
ві порівняльних 

переваг (лідерство 
по витратах)

Рівень конкурентоспроможності підприємства визначається в рамках даного підходу від‑
носної собівартості випуску продукції і наявністю потенціалу її зниження в рамках поточ‑
ної моделі технологічної організації виробничого процесу

Оцінка на основі 
індексів якості 

продукту

В рамках даного підходу конкурентоспроможність компанії поставлена в залежність від 
порівняльної затребуваності її продукту і продуктів інших учасників ринку, інтегрованої 
в індекси оцінки якості, що відображають переваги споживачів і дану ними оцінку якості 
продукції. Основним в рамках підходу є припущення про те, що раціональний споживач 
буде пред’являти попит на більш якісну продукцію навіть в обмін на дещо вищу ціну

Профіль поляр‑
ностей

Основу підходу формує оцінка відносного відхилення параметрів фінансово‑ господарської 
діяльності, ринкового становища, якості продукції підприємства від найближчого або най‑
більшого конкурента, тобто формалізація критеріальних оцінок SWOT‑ аналізу

Експертна оцінка Для оцінки конкурентоспроможності підприємства використовують опитування експертів, 
яким пропонується структурований перелік характеристик оцінюваного підприємства, за 
якими експерт повинен виставити мотивовану оцінку за заданою шкалою з урахуванням 
відомих йому відомостей про стан ринку в цілому і про ключові його учасників. Резуль‑
татом застосування даного підходу є конкурентний профіль підприємства, який дозволяє 
наочно представити результати оцінки і позначити сфери діяльності, що вимагають управ‑
лінського впливу
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підприємства — це його здатність тривалий час 
випускати конкурентоспроможну продукцію з по‑
казниками фінансово‑ господарської діяльності не 
нижчі за середні по галузі».

До поняття стратегічна конкурентоспроможність 
підприємства найкраще підходить визначення: кон‑
курентоспроможність підприємства — це здатність 
підприємства протистояти зовнішнім впливам, 
домагаючись лідерства відповідно до поставлених 
стратегічних цілей. Також як і поняття конкурен‑
тоспроможності товару, конкурентоспроможність 
підприємства може бути виявлена тільки в резуль‑
таті порівняння підприємств, тому є відносною ве‑
личиною і повинна носити кількісний характер.

Підприємство, конкурентоспроможне на вну‑
трішньому ринку, може бути не конкурентне на 

зовнішньому. Тому поняття конкурентоспромож‑
ності має оцінюватися на конкретному ринку, 
в конкретний момент часу і в порівнянні з інши‑
ми підприємствами, що випускають аналогічну 
продукцію. Сучасні автори при оцінці конкурен‑
тоспроможності посилаються на формулу:

IЕ = IT * КП

де КП — конкурентоспроможність виробника;
IT — індекс конкурентоспроможності товарної 

маси;
IЕ — індекс відносної ефективності виробничої 

діяльності.
Крім зазначеного методу для оцінки тактичної 

конкурентоспроможності можуть бути викори‑
стані: багатокутник і багатогранник конкуренто‑
спроможності, рейтингова оцінка, побудова конку‑

Таблиця 2
Бальна оцінка конкурентоспроможності підприємства

Фактори 
конкурентоспромож-

ності

Вагове 
значення 
факторів 
конкурен-
тоспро-

можності

Значення факторів 
конкурентоспроможності (у балах)

Цінність факторів 
конкурентоспроможності 

(у балах)

Яготинський 
маслозавод

«Галичи-
на»

«Молокія»
Яготинський 
маслозавод

«Галичи-
на»

«Моло-
кія»

1. Частка ринку 0,09 4 4 4 0,36 0,36 0,36

2. Споживчі властивості 
товару (якість)

0,13 4 2 2 0,52 0,26 0,26

3. Престижність торго‑
вої марки

0,1 4 4 4 0,3 0,4 0,4

4. Упаковка 0,07 4 2 2 0,28 0,14 0,14

5. Асортимент 0,06 3 2 2 0,18 0,12 0,12

6. Ціна 0,08 3 3 3 0,24 0,24 0,24

7. Канали розподілу 0,05 2 2 3 0,2 0,1 0,15

8. Ефективність марке‑
тингових комунікацій

0,1 2 2 4 0,4 0,2 0,4

9. Виробничі потужності 0,11 2 4 4 0,44 0,44 0,44

10. Матеріально‑ тех ніч‑
не забезпечення

0,11 2 3 4 0,55 0,33 0,44

11. Потенційна можли‑
вість виходу на зовніш‑
ній ринок

0,1 3 2 3 0,4 0,2 0,3

Усього: 1 X X X 3,87 2,79 3,25

Джерело: розраховано авторами

Таблиця 3
Ранги підприємств за вихідними даними

Виробники
Частка 
ринку

Якість Ціна
Асорти-

мент
Престижність 

товарної марки
Виробничі 
потужності

Матері ально-
технічне забезпе-

чення

Збут та 
реклама

«Яготинський 
маслозавод»

4 4 3 3 4 2 2 2

«Галичина» 4 2 3 2 4 4 3 2

«Молокія» 4 2 3 2 4 4 4 3

Джерело: розраховано авторами
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Таблиця 3  

Ранги підприємств за вихідними даними 

Виробники  Частка 
ринку Якість Ціна Асор-

тимент 

Престижність 
товарної 
марки 

Виробничі  
потужності 

Матері-
ально-
технічне 

забезпечення 

Збут та 
реклама 

«Яготинський 
маслозавод» 4 4 3 3 4 2 2 2 

«Галичина» 4 2 3 2 4 4 3 2 
«Молокія» 4 2 3 2 4 4 4 3 

Джерело: розраховано авторами  
 

У цьому випадку найбільша площа фігури буде відповідати вищій 

конкурентоспроможності підприємства.  

 
Рис. 1. Багатокутник конкурентоспроможності обраних підприємств 

молокопереробної галузі 
Джерело: побудовано авторами 
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Рис. 1. Багатокутник конкурентоспроможності обраних підприємств молокопереробної галузі

Джерело: побудовано авторами

рентного профілю підприємства та інші операційні 
методи. Для оцінки стратегічної конкурентоспро‑
можності доцільно використовувати такі методи: 
побудова конкурентної карти ринку; оцінка клю‑
чових факторів успіху; визначення конкурент‑
ного статусу фірми; група матричних методів; 
продуктово‑ ринковий метод, рівноважний метод; 
оцінка на основі конкурентної ситуації в галузі 
(структурно‑ функціональний підхід); оцінка на ос‑
нові порівняльних переваг (лідерство по витратах); 
оцінка на основі індексів якості продукту; експерт‑
на оцінка; профіль полярностей; матричні методи, 
що включають крім традиційних (БКГ, GE, Shell, 
ADL, Хофера) матрицю стратегічного положення 
і оцінки дій конкурентів, SWOT‑аналіз.

Розглянувши наявне різноманіття методичних 
підходів до оцінки конкурентоспроможності під‑
приємства, слід зазначити, що для зручності і цін‑
ності практичного його використання методичний 
підхід повинен відповідати таким вимогам:
 – відображати ключові фактори конкурентоспро‑
можності в сучасних економічних умовах;

 – забезпечувати простоту розрахунків і економіч‑
ної інтерпретації отриманих оціночних значень;

 – не викликати труднощів при визначенні значень 
окремих показників, що входять в підсумковий 
показник конкурентоспроможності підприємства;

 – виключати зайвий суб’єктивізм в розрахункових 
значеннях.
Орієнтуючись на виконання вищеозначених ви‑

мог, на особливу увагу заслуговує коефіцієнтний 
спосіб оцінки конкурентоспроможності підпри‑
ємства. Суть його полягає в розрахунку певних 
коефіцієнтів, що характеризують ефективність 
застосування окремих елементів комплексу мар‑
кетингу в поєднанні з фінансовими показниками 
діяльності підприємства.

Крім цього для вимірювання повної конку‑
рентоспроможності підприємства доцільно вра‑
ховувати загальні фінансові коефіцієнти, які ви‑
значаються на основі аналізу сукупних активів 
і зобов’язань підприємства за звітний період. Для 
визначення конкурентоспроможності підприєм‑
ства можна обмежитися оцінкою структури ба‑
лансу за коефіцієнтами поточної ліквідності і за‑
безпеченості власними засобами. Нами проведено 
аналіз діяльності підприємства ТДВ «Яготинський 
маслозавод» та здійснено оцінку його конкурен‑
тоспроможності на основі бальної оцінки. Бага‑
токутник конкурентоспроможності побудований 
відносно конкуруючих молочних компаній «Мо‑
локія» та «Галичина». Для наочності проведення 
порівняння бальних показників (табл. 2) обраний 
графічний метод, що лежить в основі побудови 
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Таблиця 4
Оцінка переваг продукції ТДВ «Яготинський маслозавод»

Фактори Вага

«Яготинський 
маслозавод»

«Галичина» «Молокія» «Тульчинка»

Оцінка Зважена Оцінка Зважена Оцінка Зважена Оцінка Зважена

1. Якість товарів 0,06 4 0,24 2 0,12 3 0,18 2 0,12

2. Рівень цін на товари 0,06 4 0,24 4 0,24 2 0,12 4 0,24

3. Частка ринку 0,05 3 0,15 3 0,15 3 0,15 2 0,1

4. Динаміка зростання 
частки ринку

0,05 4 0,2 2 0,1 2 0,1 3 0,15

5. Фінансова стійкість 
під приємства

0,04 4 0,16 2 0,08 4 0,16 2 0,08

6. Рентабельність бізнесу 0,04 3 0,12 4 0,16 2 0,08 4 0,16

7. Рівень менеджменту 0,05 4 0,2 4 0,2 4 0,2 2 0,1

8. Рівень кваліфікації 
пра цівників

0,05 4 0,2 2 0,1 3 0,15 2 0,1

9. Унікальність продукції 0,05 3 0,15 2 0,1 2 0,1 4 0,2

10. Досвід роботи на віт‑
чизняному ринку

0,04 3 0,12 3 0,12 2 0,08 2 0,08

11. Рівень технологій 0,06 3 0,18 3 0,18 4 0,24 4 0,24

12. Виробничі можливості 0,05 3 0,15 3 0,15 3 0,15 2 0,1

13. Доступ до сировини 0,05 4 0,2 4 0,2 4 0,2 4 0,2

14. Асортимент продукції 0,08 3 0,24 3 0,24 3 0,24 3 0,24

15. Експортні можливості 0,06 2 0,12 4 0,24 4 0,24 2 0,12

16. Наявність інвестицій 
для розширення

0,04 4 0,16 4 0,16 4 0,16 3 0,12

17. Ефективність системи 
маркетингу

0,03 3 0,09 4 0,12 3 0,09 4 0,12

18. Консультації для 
клієнтів

0,05 3 0,15 4 0,2 4 0,2 2 0,1

19. Відомість торгової 
мар ки

0,04 3 0,12 2 0,08 2 0,08 3 0,12

20. Імідж компанії 0,05 3 0,15 3 0,15 4 0,2 3 0,15

ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА 1 3,34 3,09 3,12 2,84

багатокутника конкурентоспроможності. Для цьо‑
го на векторах, що відповідають чинникам кон‑
курентоспроможності, відкладаються відповідні 
показники.

Пропонуємо щодо кожного з конкуруючих 
підприємств ввести ранг (табл. 2) за відповідним 
показником кожного фактора. Ранги радимо роз‑
раховувати за принципом: найбільше значення по‑
казника окремого фактора відповідає найбільшому 
рангу. Далі будуємо багатокутник конкурентоспро‑
можності шляхом побудови радикальних шкал, на 
які наносяться позначення рангів (рис. 1).

У цьому випадку найбільша площа фігури буде 
відповідати вищій конкурентоспроможності під‑
приємства.

Перевагами цих компаній є доступний рівень 
цін, унікальність продукції, що відповідає висо‑
ким стандартам якості, широкий асортимент, ві‑
домість торгової марки серед споживачів та ефек‑

тивність системи маркетингу. В цілому, цікаво 
подивитися на зважену оцінку переваг продукції 
компаній.

На основі обчислених результатів складено 
рейтинг компаній згідно з їх зваженою оцінкою 
конкурентоспроможності:

1. ТДВ «Яготинський маслозавод» — 3,34 бали;
2. «Галичина» — 3,09;
3. «Молокіа» — 3,12;
4. «Тульчинка» — 2,84.
Отже, серед досліджуваних компаній ТДВ 

«Яготинський маслозавод» має найвищий рівень 
конкурентних переваг. В цілому перевагами цих 
компаній є доступніший рівень цін, унікальність 
продукції, що відповідає високим стандартам 
якості, широкий асортимент, відомість торгової 
марки серед споживачів та ефективність системи 
маркетингу. Для підвищення прибутку на підпри‑
ємстві потрібні такі заходи (рис. 2).



69

// Marketing //
// International scientific journal «Internauka».  
Series: «Economic sciences» // № 12 (68), 2022

International Scientific Journal “Internauka”. Series: “Economic Sciences” 
https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-12 

International Scientific Journal “Internauka”. Series: “Economic Sciences” 
https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-12 

3. «Молокіа» – 3,12; 

4. «Тульчинка» – 2,84. 

Отже, серед досліджуваних компаній ТДВ «Яготинський маслозавод» 

має найвищий рівень конкурентних переваг. В цілому перевагами цих 

компаній є доступніший рівень цін, унікальність продукції, що відповідає 

високим стандартам якості, широкий асортимент, відомість торгової марки 

серед споживачів та ефективність системи маркетингу. Для підвищення 

прибутку на підприємстві потрібні такі заходи (рис. 2).  

 
Рис. 2. Напрямки підвищення прибутку на підприємстві 

Джерело: побудовано авторами 
 

Напрямки 
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на підприємстві

Планування. 

Якщо план із прибутку складено на 
належному рівні, професійно, 

грамотно, підприємство має змогу 
правильно визначити обсяг платежів 

у державний бюджет і суму 
прибутку, що залишається у його 
розпорядженні, з метою створення 

фінансової бази для розвитку 
діяльності, необхідних витрат на 

розвиток соціальної сфери, 
матеріальне заохочення праці.

Підтримка високої якості 
продукції (товарів, робіт, 

послуг). 
Величина прибутку переважно 

залежить від попиту. 

Пошук резервів зростання. 
Постійний пошук невикористаних 
можливостей збільшення прибутку, 
що забезпечуватиме його зростання. 

Підтримка ділової 
репутації. 

Одержувати додатковий прибуток і 
підвищити рентабельність 

підприємству дає змогу висока 
ділова репутація. Вчасне 

рoзрахування з постачальниками, 
якість та швидкість наданих товарів 
і послуг, прийнятна ціна – основні її 

показники.

Також, доцільно впровадити стратегію зниження 
витрат, основні елементи якої повинні включати ско‑
рочення запасів, прямих витрат, покращення проце‑
сів постачання або знижки при оптових закупках; 
зосередження на популярних продуктах чи послугах 
із найвищим прибутком. Оцінку доцільності впрова‑
дження запропонованих заходів необхідно здійсню‑
вати на основі аналізу витрат на їх впровадження 
та окупності на основі методу окупності інвестицій.

Висновки. На основі проведеного дослідження 
визначено:
 – спільними для багатьох науковців критеріями 
поняття «конкурентна стратегія» є: отримання 
конкурентної переваги; досягнення конкурентної 
позиції; досягнення рівня конкурентоспромож‑
ності;

 – вибір стратегії конкуренції залежить від багатьох 
чинників: ринкової позиції фірми і динаміки її 
зміни, кількості конкурентів і характеру конку‑

ренції на ринку, виробничого і технологічного по‑
тенціалу підприємства, виду продукції, а також 
інших чинників середовища функціонування;

 – подальше відновлення та розвиток української 
економіки значною мірою залежить від ефектив‑
ності економічних, фінансових та монетарних 
заходів, що вживаються урядом, а також змін 
у податковій, правовій, нормативно‑ правовій та 
політичній сферах;

 – місією сучасної конкурентної компанії має бути: 
постійно знаходити інноваційні рішення для вдо‑
сконалення виробничих процесів, забезпечувати 
споживачів високоякісною продукцією та активно 
брати участь у вирішенню соціальних проблем;

 – перевагами досліджуваних компаній є дифе‑
ренційовані ціни, унікальність продукції, що 
відповідає високим стандартам якості, широкий 
асортимент, відомість торгової марки серед спо‑
живачів та ефективність системи маркетингу.

Рис. 2. Напрямки підвищення прибутку на підприємстві

Джерело: побудовано авторами
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ОПТИМІЗАЦІЙНО-ІНФОРМАЦІЙНА МОДЕЛЬ  
УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ ПІДПРИЄМСТВА

OPTIMIZATION-INFORMATION MODEL OF ENTERPRISE  
BUSINESS PROCESS MANAGEMENT

Анотація. Метою дослідження є розробка оптимізаційно- інформаційної моделі управління бізнес- процесами підпри-
ємства в умовах ризику. Успіх діяльності будь-якого підприємства в умовах ризику безпосередньо визначається не тільки 
потенціалом, але й безпосередньо залежить від оптимізації і контролінгу бізнес- процесів на підприємстві. Виходячи із 
дослідження теорії і аналізу практики ведення бізнесу, встановлено, що сьогодні існують проблеми, які безпосередньо 
пов’язані з особливостями, економіко- математичним моделюванням та оптимізацією бізнес- процесів на підприємствах в 
умовах ризику. Зазначено, що процес оптимізації бізнес- процесів на підприємстві спрямований на підвищення потенціалу 
підприємства, а також на зростання прибутку. Прибуток як значення підсумкового результату господарювання — кон-
кретна сума, на яку доходи перевищують пов’язані з ними витрати (тобто перевищують суму витрат, здійснених у процесі 
господарської діяльності). За результатами проведеного дослідження представлено нову оптимізаційно- інформаційну 
модель управління бізнес- процесами підприємства, з допомогою якої встановлюються умови реалізації ефективного 
технологічного процесу з урахуванням критерію якості сталого розвитку та ризиків. Тут під технологічним процесом слід 
розуміти сукупність або систему певних операцій з використання сировини і матеріалів, технології і виготовлення готової 
продукції. З урахуванням функціоналу якості та обмежень на ризики, також розроблено нову оптимізаційно- інформаційну 
модель і новий підхід для оцінювання оптимальної кількості (обсягу) інформації, коефіцієнта надійності і оптимального 
прибутку, за умови реалізації ефективного технологічного процесу. Подальші дослідження доцільно проводити в напрямі 
оцінювання ефективності бізнес- процесів і технологічного розвитку підприємств.

Ключові слова: підприємство, бізнес- процеси, система управління, оптимізаційна модель, витрати, прибуток, інфор-
мація, якість.

Summary. The purpose of the study is to develop an optimization- information model of enterprise business process man-
agement under conditions of risk. The success of any enterprise in conditions of risk is directly determined not only by potential, 
but also directly depends on the optimization and control of business processes at the enterprise. Based on the study of the the-
ory and analysis of business practice, it was established that today there are problems that are directly related to the features, 
economic- mathematical modeling and optimization of business processes at enterprises in conditions of risk. It is noted that 
the process of optimizing business processes at the enterprise is aimed at increasing the potential of the enterprise, as well as 
at increasing profits. Profit as the value of the final result of business — the specific amount by which revenues exceed the costs 
associated with them (that is, exceed the amount of costs incurred in the process of economic activity). According to the results 
of the conducted research, a new optimization- information model of enterprise business process management is presented. 
With the help of this model, the conditions for the implementation of an effective technological process are established, taking 
into account the criterion of quality of sustainable development and risks. Here, the technological process should be understood 
as a set or system of certain operations on the use of raw materials and materials, technology and the manufacture of finished 
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products. Taking into account the quality functional and restrictions on risks, a new optimization- information model and a new 
approach have also been developed to assess the optimal amount (volume) of information, the reliability coefficient and the 
optimal profit, while implementing an effective technological process. It is advisable to carry out further research in the direction 
of evaluating the effectiveness of business processes and technological development of enterprises.

Key words: enterprise, business processes, management system, optimization model, costs, profit, information, quality.

Постановка проблеми. Успіх діяльності 
будь‑якого підприємства в умовах ризику 

безпосередньо визначається не тільки потенціа‑
лом, але й безпосередньо залежить від оптимізації 
і контролінгу бізнес‑ процесів на підприємстві [1; 
2]. Тут також необхідно відмітити, що «… процес 
оптимізації бізнес‑ процесів на підприємстві спря‑
мований на підвищення потенціалу підприємства, 
що підвищить прибутковість організації» [2, c. 99], 
«… у межах управлінської діяльності та з метою 
покращення своєї діяльності підприємствам необ‑
хідно спрямувати свої дії на питання оптимізації 
бізнес‑ процесів» [2, c. 100].

Звідси очевидно, що зазначені вище аспекти 
потребують подальшого дослідження, особливо це 
стосується вдосконалення та оптимізації бізнес‑ 
процесів, які є одними із ключових аспектів 
в управлінні підприємством.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
З’ясовано, що деякі теоретичні, практичні ас‑
пекти цієї проблеми досліджували такі вчені‑ 
економісти та практики: Б. Безолюк [1], I. Stets 
[2], S. P. F. Peters, R. M. Dijkman, P. W. P. J. Grefen 
[3], B. Khawla, B. Molnár [4], V. Kale [5], T. Graml, 
R. Bracht, M. Spies [6], В. Демиденко [7], Б. Дем‑
ченко, Ж. Кудрицька [8], В. Гурова, А. Садекова 
[9], Р. Скриньковський, Г. Павловські, В. Вороб‑
йов [10], Г. Ткачук, Т. Біляк [11] та інші.

Поряд з тим, виходячи із теорії і практики, 
встановлено, що сьогодні існують деякі пробле‑
ми, які безпосередньо пов’язані з особливостя‑
ми, економіко‑ математичним моделюванням та 
оптимізацією бізнес‑ процесів на підприємствах 
в умовах ризику. Все це обумовило не лише ак‑
туальність дослідження у цьому напрямі, але й 
важливість і доцільність.

Мета статті. Метою статті є запропонувати 
оптимізаційно‑ інформаційну модель управління 
бізнес‑ процесами підприємства в умовах ризику.

Виклад основного матеріалу дослідження. Так, 
за результатами досліджень [12–20], коефіцієнт 
ефективності КU, який певною мірою характери‑
зує випуск продукції підприємства, подамо у ви‑
гляді таких 2‑х складових: а) інформаційної скла‑
дової КG, а також б) інтегрального фактора KT, 
від якого залежать умови ефективної реалізації 

технологічного процесу. Технологічний процес — 
сукупність або система певних операцій з викори‑
стання сировини і матеріалів, технології і виготов‑
лення готової продукції [21–23].

КU = KG + KT; KG = PINF/EC, КT = PTSK / EC,  (1)

дe PINF, PTSK — інформаційна та технологічна скла‑
дові прибутку PU (PU = PINF + PTSK); EC — витрати.

Рух інформації (будь‑яких відомостей та/або 
даних) відбувається між 3‑ма рівнями управління 
(інституційний рівень — управління вищої ланки, 
управлінський рівень — управління середньої лан‑
ки, технічний рівень — управління низової ланки 
[24; 25]) від вищих рівнів управління до нижчих 
і навпаки, між різними підрозділами і працівни‑
ками підприємства, між підприємством і зовніш‑
нім середовищем [24; 26]. Такому руху інформа‑
ції враховуючи інформацію у працях [24; 27; 28], 
відповідає залежність PINF = f(ΨF), де ΨF — обсяг 
інформації, яка включає витрати на пошук, від‑
бір, обробку, збереження і передачу інформації 
з урахуванням ризиків RP.

Основне співвідношенням для оцінювання еко‑
номічної ефективності інформаційного забезпечен‑
ня технологічного процесу на підприємстві, врахо‑
вуючи теорію [29–32] і практику ведення бізнесу, 
подаємо у вигляді оптимізаційного критерію для 
функціоналу якості ( , , , )J F PZ PQ M M M R , який вра‑
ховує умови сталого розвитку і підприємницькі 
ризики RP:

0

( , , , ) ( ( ), , , )
kt

J F PZ P

t

Q M M M R f t y v w dt opt= µ ⇒∫ , (2)

дe MJ — множина інформаційних потоків та фак‑
торів з урахуванням PINF та ΨF; MF — множина 
фінансових потоків з урахуванням умов сталого 
розвитку; MPZ — множина параметрів, які харак‑
теризують якість програмного забезпечення з ура‑
хуванням умов експлуатації; ( ( ), , , )f t y v wµ  — по‑
казник якості системи, що залежить від функції 
зростання надійності µ(t), а також від 3‑х вектор‑
них величин, які характеризують зовнішні впли‑
ви y , процедуру керувань та функціональність 
підприємства v ; відхилення (характеристики не‑
стійкості) потоків та параметрів w , які пов’язані 
з ризиками RP; [t0

, tk] — часовий діапазон, в яко‑
му усереднюємо показник якості [29–32].
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У першому наближенні розглянемо у комплек‑
сі 3‑и типи інформаційних та фінансових пото‑
ків. 1‑й характеризує функціонування інформації 
між різними підрозділами і працівниками підпри‑
ємства. Йому відповідає потік інформації J

1
 та 

відповідний обсяг інформації Ψ
1
, який отримує 

підприємство. 2‑му типу потоків (J
2
) відповідає 

циркуляція інформації (Ψ
2
) між рівнями управ‑

ління підприємства (від вищих рівнів управління 
до нижчих і навпаки), що направлено на ефек‑
тивне управління етапами технологічного про‑
цесу. 3‑му типу (J

3
) відповідає процедура керу‑

вання матеріальними і фінансовими потоками із 
зовнішнього середовища підприємства (в умовах 
нестабільноcті, невизначеності, складності, неод‑
нозначності і ризику [24; 33; 34]) та відповідний 
обсяг інформації Ψ3. Загальний обсяг інформації 
для підприємства: ΨF = Ψ

1
 + Ψ

2 + Ψ
3
.

Припустимо, враховуючи результати дослі‑
джень [12; 16; 21–23], що імовірність успішної 
реалізації і розвитку технологічного процесу до‑
рівнює p(J

1
, J

2
, J

3
). За умови впливу динамічно‑

го оточення DE імовірність успішної реалізації 
технологічного процесу дорівнює p(PINF/DE). Тоді 
величину впливу динамічного оточення DE на 
інноваційно‑ інформаційний технологічний процес 
у контексті фінансування позначимо Ω(PINF/DE). 
А величину Ω(PINF/DE), яка залежить від імовір‑
ностей p(PINF) та p(PINF/DE), а також відповідний 
зв’язок представимо у вигляді обмеження:

( )/ 0,5 / / 2,INF E S D D SP D M M M MΩ = + −  (3)

де MS= p(PINF/DE)×(1– p(PINF)); 
    MD= p(PINF)×(1– p(PINF/DE)).

Якщо витрати на протидію ризикам Ws 
(s = 1,2,…, n), то вони приводять до фінансових 
змін U(Ws) для кожної компоненти відповідно. 
Тоді, враховуючи співвідношення (2), можна за‑
писати співвідношення (4), яке дозволяє оптимі‑
зувати протидію ризикам:

( ) ( ) ( )/ / ( ) minINFi E INFi s i s
i s s

P D P W U W U W
  
∆ − ∆ × + ⇒      

∑ ∑ ∑

( ) ( ) ( )/ / ( ) minINFi E INFi s i s
i s s

P D P W U W U W
  
∆ − ∆ × + ⇒      

∑ ∑ ∑ .                (4)

Тут ∆(PINFi/DE), ∆(PINFi/Ws) компоненти відхи‑
лень прибутку PINFi, зміна яких відображається 
символом ∆ при обмеженнях (5):

( ) ,s N
i s

U W R≤∑∑                   (5)

де RN — граничні кошти, виділені на протидію 
ризикам.

Сутність, види, методи оцінки та шляхи знижен‑
ня підприємницьких ризиків представлено у пра‑
цях [32; 33; 35], а у праці [36] розкриті теоретичні 
аспекти, які стосуються причин, наслідків та управ‑
ління підприємницькими ризиками. Тут варто пого‑
дитися з твердженням про те, що «для оцінювання 
підприємницького ризику доцільно використовува‑
ти експертні методи, розрахунково‑ аналітичні ме‑
тоди, статистичні методи, методи аналогій, методи 
аналізу доцільності витрат» [32, c. 2021].

Таким чином, в результаті управлінської і еко‑
номічної діагностики діяльності, дослідження опе‑
рацій, економіко‑ математичного моделювання, 
враховуючи існуючі ідеї і положення у працях [1–
37], розроблено нову оптимізаційно‑ інформаційну 
модель управління бізнес‑ процесами підприєм‑
ства, з допомогою якої визначаємо і встановлю‑
ємо умови реалізації ефективного технологічного 
процесу з урахуванням критерію якості сталого 
розвитку та ризиків.

Також з урахуванням функціоналу якості (2) 
та обмежень на ризики (4), (5) розроблено нову 
оптимізаційно‑ інформаційну модель і новий під‑
хід (1)–(5) для оцінювання оптимальної кількості 
інформації (ΨF), коефіцієнта надійності і опти‑
мального прибутку PINF ⇒ PINF(opt), які є характе‑
ристиками можливих параметрів продукції [16]: 
економічних, технічних, споживчих.

Для визначення оптимальної кількості (обсягу) 
інформації ΨF ⇒ Ψ

opt
, а також відповідних значень 

ризику RP(PINF) та прибутку PINF(opt) використаємо 
співвідношення (1)–(5) і отримаємо у першому 
наближенні деяку функціональну залежність для 
оптимального значення кількості (обсягу) інфор‑
мації, а саме:

Ψ
opt

 = f(PINF(opt), PU, Ω(PINF/DE), J1
, J

2
, J

3
).   (6)

Таке значення Ψopt відповідає умовам сталого 
розвитку підприємства за умови заданих обме‑
жень на ризики RP та прибуток PU.

Висновки і перспективи подальших досліджень. 
За результатами проведеного дослідження, врахо‑
вуючи ідеї і положення у працях [1–37], розро‑
блено нову оптимізаційно‑ інформаційну модель 
управління бізнес‑ процесами підприємства, з допо‑
могою якої встановлюються умови реалізації ефек‑
тивного технологічного процесу з урахуванням 
критерію якості сталого розвитку та ризиків. Тут 
під технологічним процесом слід розуміти сукуп‑
ність або систему певних операцій з використання 
сировини і матеріалів, технології і виготовлення 
готової продукції. З урахуванням функціоналу 
якості та обмежень на ризики розроблено нову 
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оптимізаційно‑ інформаційну модель і новий під‑
хід для оцінювання оптимальної кількості (обсягу) 
інформації, коефіцієнта надійності і оптимального 
прибутку, за умови реалізації ефективного техно‑
логічного процесу. Прибуток як значення підсум‑
кового результату господарювання — конкрет‑

на сума, на яку доходи перевищують пов’язані 
з ними витрати (тобто перевищують суму витрат, 
здійснених у процесі господарської діяльності).

Подальші дослідження доцільно проводити 
в напрямі оцінювання ефективності бізнес‑ про‑
цесів і технологічного розвитку підприємств.
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МОДЕЛЬ ІНТЕГРАЛЬНОЇ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОГО  
ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

MODEL OF INTEGRATED ASSESSMENT OF  
THE ECONOMIC POTENTIAL OF THE ENTERPRISE

Анотація. Об’єктом дослідження є особливості формування, використання та удосконалення моделі інтегральної оцінки 
економічного потенціалу підприємства відповідно до сучасних економічних умов і змін. Успіх діяльності будь-якого під-
приємства в умовах невизначеності і ризику безпосередньо залежать від різноманітних факторів впливу та визначається 
потенціалом, оцінка якого є необхідною на всіх рівнях підготовки та прийняття управлінського рішення, з метою розширення 
інформаційної бази в межах системи менеджменту. Практика свідчить про наявність теоретичних і практичних проблем, 
пов’язаних з формуванням і використанням прикладних механізмів оцінювання економічного потенціалу підприємств 
на засадах дослідження операцій і економічної діагностики, на основі застосування економіко- математичного моделю-
вання. Зазначено, що під економічним потенціалом підприємства доцільно розуміти можливості, ресурси, запаси, засоби 
підприємства, що використовуються і/або можуть бути використані для досягнення цілей (стратегічних чи тактичних) 
підприємства. А модель інтегральної оцінки ефективності використання і зростання потенціалу підприємства базується 
на системі оцінювання ефективності функціонування його складових у фінансово- економічній, виробничій та комерцій-
ній сфері, на основі параметрів (показників) з урахуванням пріоритетів, критеріальних значень і функції корисності. За 
результатами проведеного дослідження запропоновано удосконалену багатокритеріальну модель інтегральної оцінки 
потенціалу підприємства з використанням адитивної функції корисності, яка, на відміну від існуючих, дає можливість не 
тільки розрахувати інтегральний показник потенціалу підприємства, оцінювати і проводити моніторинг потенціалу під-
приємства, а й дозволяє певною мірою порівнювати між собою конкуруючі підприємства. Подальші дослідження доцільно 
проводити в напрямі визначення шляхів ефективного використання і зростання потенціалу підприємства.

Ключові слова: підприємство, економічний потенціал, менеджмент, цілі підприємства, функція корисності, ресурси, 
прибуток.

Summary. The object of the research is the peculiarities of the formation, use and improvement of the model of integral 
assessment of the economic potential of the enterprise in accordance with modern economic conditions and changes. The suc-
cess of any enterprise in conditions of uncertainty and risk directly depends on various influencing factors and is determined by 
the potential, the assessment of which is necessary at all levels of preparation and management decision- making, in order to 
expand the information base within the management system. Practice shows the presence of theoretical and practical problems 
related to the formation and use of applied mechanisms for assessing the economic potential of enterprises on the basis of op-
erations research and economic diagnostics, and based on the application of economic and mathematical modeling. It is noted 
that under the economic potential of the enterprise it is appropriate to understand the capabilities, resources, stocks, means of 
the enterprise that are used and/or can be used to achieve the goals (strategic or tactical) of the enterprise. And the model of 
integrated evaluation of the efficiency of the use and growth of the enterprise’s potential is based on the system of evaluation 
of the effectiveness of the functioning of its components in the financial- economic, production and commercial sphere, based 
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on parameters (indicators) taking into account priorities, criterion values and the utility function. According to the results of the 
conducted research, an improved multi- criteria model of the integral assessment of the enterprise potential using the additive 
utility function is proposed, which, unlike the existing ones, makes it possible not only to calculate the integral indicator of the 
enterprise potential, to evaluate and monitor the enterprise potential, but also allows to some extent to compare with each 
other competing enterprises. It is advisable to carry out further research in the direction of determining the ways of effective use 
and growth of the enterprise’s potential.

Key words: enterprise, economic potential, management, enterprise goals, utility function, resources, profit.

Постановка проблеми. Успіх діяльності 
будь‑якого підприємства в умовах невизна‑

ченості і ризику безпосередньо залежать від різ‑
номанітних факторів впливу і визначається потен‑
ціалом, оцінка якого є необхідною на всіх рівнях 
підготовки та прийняття управлінського рішення. 
Водночас тут необхідно зазначити, що «… існуючі 
методики оцінки економічного потенціалу підпри‑
ємства мають свої позитивні та негативні сторони, 
що відповідним чином впливають на якість кінце‑
вого результату» [1, c. 22].

Отже, ці аспекти потребують подальшого до‑
слідження, а також вдосконалення відповідно до 
сучасних економічних умов і змін, з метою роз‑
ширення інформаційної бази в межах системи 
менеджменту.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дея‑
кі теоретичні і практичні питання цієї проблеми 
розглянуто у працях таких дослідників та практи‑
ків, як Y. G. Bakhadirkhodjaevna [2], O. I. Gonchar 
[3], I. Krawczyk‑ Sokolowska, A. Pierscieniak, 
W. Caputa [4], V. Tytykalo [5], O. Y. Yemelyanov, 
O. B. Kurylо, T. O. Petrushka [6], І. А. Ажаман, 
М. В. Гронська, Н. В. Пущіна [7], М. М. Захаренко 
[8], С. П. Кобець, О. М. Ващенко [9], О. В. Степа‑
нова, С. В. Степанов [10], Р. М. Скриньковський, 
Л. І. Сопільник, С. І. Цюх [11] та інші.

Поряд з тим, виходячи з понять «потенціал», 
«потенціал підприємства» і «оцінювання еконо‑
мічного потенціалу підприємства», практика свід‑
чить про наявність теоретичних і практичних про‑
блем, пов’язаних з формуванням і використанням 
прикладних механізмів оцінювання економічного 
потенціалу підприємств на засадах дослідження 
операцій і економічної діагностики, на основі за‑
стосування економіко‑ математичного моделюван‑
ня. Все це обумовило актуальність і важливість 
дослідження у цьому напрямі.

Мета статті. Метою статті є формування тео‑
ретичних положень та розроблення практичних 
рекомендацій з удосконалення моделі інтегральної 
оцінки економічного потенціалу підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. Так, 
потенціал підприємства [11–16] — це можливості, 

ресурси (фінансові, трудові, матеріальні, енерге‑
тичні тощо [13]), запаси, засоби підприємства, що 
використовуються і/або можуть бути використані 
для досягнення цілей (стратегічних чи тактич‑
них) підприємства [11; 12]. Чим вищий рівень 
економічного потенціалу у підприємства, тим 
більші можливості до забезпечення розвитку він 
має [11; 14–16].

Для оцінки потенціалу підприємства, врахо‑
вуючи принципи, концепції та методи оцінки 
економічного потенціалу [1], інформацію у праці 
[10], доцільно використовувати адитивну функцію 
корисності.

Як відомо, економічний потенціал будь‑яко‑
го підприємства залежить від різних факторів 
впливу (зовнішнього середовища, його внутріш‑
ніх змінних), де кожний фактор впливу (або ціль) 
залежить від n показників і може приймати різні 
значення [1; 10; 11; 12; 17–20].

Так, виходячи із дослідження операцій [10; 
20], ці фактори впливу позначимо буквою S, у ви‑
гляді вектора V можна представити значення фак‑
тора впливу (цілі). Водночас, в даному випадку, 
передбачається досягнення не однієї, а декількох 
локальних цілей, кожна з яких породжує локаль‑
ний критерій s

ijV , що характеризує ступінь її до‑
сягнення. Індекс і належить певній множині sI , 

sI  — множина індексів, відповідних критеріїв 
S‑го показника, причому , si I m= ; індекс j нале‑
жить певній множині індексів, відповідних варі‑
антів S‑го показника [10; 20].

Сукупність досягнення поставлених перспек‑
тивних цілей (у взаємозв’язку із такими внут‑
рішніми змінними, як структура, завдання, тех‑
нологія і працівники [17]), при врахуванні S‑го 
показника, може бути оцінена вектором критері‑
їв s

jV . Загальну характеристику досягнення цілі 
можна представити критерієм s

jV , враховуючи 
інформацію у праці [10], а саме:

( )1 2 3, , ,..., ,s s s s s
j j j j mj PV V V V V R= , /PR Zb M=    (1)

де s
ijV  — локальний критерій S‑го показника; і — 

номер показника; j — номер варіанту S‑го показ‑
ника; RP — вектор ризиків; Zb — максимальний 
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розмір прогнозованих збитків; M — власні засоби 
підприємства.

Загальну характеристику впливу факторів на 
потенціал підприємства рекомендується пред‑
ставити векторним критерієм jV  аналогічно як 
у праці [10], враховуючи результати досліджень 
[1; 11; 12; 15; 19], а саме:

( )1 2 3, , ,..., ,n
j j j j j PV V V V V R= .           (2)

Векторні критерії (1) та (2), враховуючи ін‑
формацію у праці [20], досить важко піддаються 
оптимізації. Тому ці критерії (1) та (2) доцільно 
замінити такими скалярними оцінками (3) і (4):

( )1 1 2 3( ) ( ), ( ), ( ),..., ( ),s s s s s
ij J j J j J j J mj J PW x F V x V x V x V x R=

( )1 1 2 3( ) ( ), ( ), ( ),..., ( ),s s s s s
ij J j J j J j J mj J PW x F V x V x V x V x R= , (3)

( )2 1 2 3( ) ( ), ( ), ( ),..., ( ),S s s s s
J j J j J j J mj J PW x F W x W x W x W x R=  

( )2 1 2 3( ) ( ), ( ), ( ),..., ( ),S s s s s
J j J j J j J mj J PW x F W x W x W x W x R= (4)

Тут xj — j‑й варіант S‑го показника. Функції 

1F  i 2F  є функціями багатокритеріальної корис‑
ності, а саме [11; 12; 15; 19; 21–27]:
1) функція 1F  стосується підвищення ефективності 

(результативності), а також захисту (зміцнення) 
досягнутого результату;

2) функція 2F  стосується трансформаційних бізнес‑ 
процесів в нове і розвиток або в удосконалення 
існуючого.
Тоді функцію корисності (адитивна) для інте‑

гральної оцінки потенціалу підприємства можна 
описати такою формулою (аналогічно як у праці 
[10]):

( ) ( )
1

S s
j s j

j
W x W x

=
= λ∑                 (5)

де ( )s
jW x  — функція корисності оцінки S‑го 

показника; sλ  — коефіцієнт вагомості для S‑го 
показника. Коефіцієнти вагомості S‑го показни‑
ка визначаємо за допомогою методу експертних 
оцінок.

Модель інтегральної оцінки ефективності ви‑
користання і зростання потенціалу підприємства 
базується на системі оцінювання ефективності 
функціонування його складових у фінансово‑ 
економічній, виробничій та комерційній сфері, 
на основі параметрів (показників) з урахуванням 
пріоритетів, критеріальних значень і функції ко‑
рисності [10; 11; 12; 19; 28].

Висновки і перспективи подальших дослі-
джень. За результатами проведеного досліджен‑
ня, враховуючи деякі ідеї і положення у працях 
[1–28], запропоновано удосконалену багатокри‑
теріальну модель інтегральної оцінки потенціалу 
підприємства (1)–(5) з використанням адитивної 
функції корисності ( )jW x , яка, на відміну від 
існуючих, дає можливість не тільки розрахувати 
інтегральний показник потенціалу підприємства, 
оцінювати і проводити моніторинг потенціалу 
підприємства, а й дозволяє певною мірою порів‑
нювати між собою конкуруючі підприємства. Під 
економічним потенціалом підприємства доціль‑
но розуміти можливості, ресурси, запаси, засоби 
підприємства, що використовуються і/або можуть 
бути використані для досягнення цілей (стратегіч‑
них чи тактичних) підприємства.

Подальші дослідження доцільно проводити 
в напрямі визначення шляхів ефективного, ре‑
зультативного використання і зростання потенці‑
алу підприємства.
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КЛАСТЕРИЗАЦІЯ ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ  
НА ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ  

ПІДПРИЄМСТВ Е-БІЗНЕСУ

CLUSTERING OF FACTORS INFLUENCING  
MANAGERIAL DECISIONS-MAKING  

OF E-BUSINESS ENTERPRISES

Анотація. Для забезпечення розвитку підприємств е-бізнесу постає важливість отримання достовірної і повної інфор-
мації, яка безпосередньо торкається аспектів про значущість факторів, які впливають на якість, ефективність і загалом на 
процес прийняття управлінських рішень, а також стосується питань щодо ефективного керування фінансово- господарською 
діяльністю підприємства в умовах невизначеності і ризику. У статті зроблено спробу теоретично обґрунтувати поняття 
«кластер», і відповідно доведено, що не існує єдиного поняття. Зазначено, що кластери стають інноваційним механізмом 
міжорганізаційних контактів, що дозволяє налагоджувати ефективну і результативну кооперацію, погоджувати бізнес- 
плани бізнес- структур (підприємств е-бізнесу), що здійснюють різні види економічної діяльності в умовах сьогодення. 
Представлено етапи і методи проведення кластеризації факторів, які впливають на прийняття управлінських рішень 
підприємств е-бізнесу. Доведено, що для більш зрозумілого і ефективного отримання результатів та рішень необхідно 
вихідні дані записувати у вигляді матриці спостережень. Побудова матриці відбувається із внесенням всіх факторів, які 
впливають на прийняття якісних і ефективних управлінських рішень, особливо в умовах невизначеності і ризику щодо 
досягнення цілей фінансово- господарської діяльності підприємств е-бізнесу. Побудовані кластери факторів, які впливають 
на прийняття управлінських рішень щодо досягнення цілей ефективної фінансово- господарської діяльності підприємства 
е-бізнесу вимагають перманентного моніторингу на предмет їхнього уточнення і доповнення, особливо в періоди пере-
ходу розвитку економіки з однієї в іншу фазу, а також внаслідок процесів реорганізації і реструктуризації підприємств.

Ключові слова: підприємство, кластери, е-бізнес, фактори впливу, управлінські рішення.

Summary. To ensure the development of e-business enterprises, it is important to obtain reliable and complete information, 
which directly touches on aspects of the importance of factors that affect the quality, efficiency and, in general, the process of 
managerial decisions- making, and also concerns issues, related to the effective management of the financial- economic activities 
of the enterprise in conditions of uncertainty and risk. In the article attempts to theoretically substantiate the concept of «clus-
ter», and accordingly, it is proved that there is no single concept. It is noted that clusters become an innovative mechanism of 
inter- organizational contacts, which allows establishing efficient and effective cooperation, agreeing business plans of business 
structures (e-business enterprises) that carry out various types of economic activity in today’s conditions. Stages and methods 
of clustering factors that influence managerial decisions- making of e-business enterprises are presented. It has been proved 
that for more accurate and efficient obtaining of results and decisions, it is necessary to record the initial data in the form of a 
matrix of observations. The construction of the matrix takes place with the introduction of all factors that affect the adoption 
of high-quality and effective managerial decisions- making, especially in conditions of uncertainty and risk regarding the achieve-
ment of the goals of the financial- economic activity of e-business enterprises. The constructed clusters of factors influencing the 
adoption of managerial decisions- making to achieve the goals of effective financial- economic activity of an e-business enterprise 
require permanent monitoring for their clarification and supplementation, especially during periods of transition of economic de-
velopment from one phase to another, as well as as a result of the processes of reorganization and restructuring of enterprises.

Key words: enterprise, clusters, e-business, influencing factors, managerial decisions.

Постановка проблеми. Важливим етапом роз‑
витку будь‑якого підприємства е‑бізнесу є його 

ефективність та успішність в умовах невизначеності 
і ризику [1–5]. У XXI ст. підприємства е‑бізнесу пе‑
реважно зорієнтовані на виробництво наукомісткої 
продукції, яка стає все більш конкурентоздатною 

на ринку. Станом на сьогодні підприємства, які 
були створені за принципом піраміди зазнають 
краху, але це, враховуючи думку експертів, не 
вважається провалом чи невдачею діяльності, а роз‑
цінюється як певний позитивний досвід. В таких 
умовах важливим також є те, що починають ство‑
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рюватися підприємства, які випускають товари та 
організовані за принципом мережевих структур, 
тобто кластерів. Кластеризацію почали розглядати 
як процес створення певних однорідних мережевих 
структур, які мають на меті не тільки сформува‑
ти певні конкурентні переваги, а й забезпечити 
швидке економічне зростання [6–8]. Водночас слід 
зазначити, що поява кластерів позитивно вплинула 
на підвищення економічної діяльності підприємств 
через успішне використання факторів виробництва 
та сприяння взаємозв’язку, взаємодоповнюваності 
бізнес‑ процесів у виконанні різних видів діяльності 
учасниками кластерів. Саме це стало поштовхом 
для економічного зростання підприємств.

Звідси очевидно, що вищезазначені аспекти 
є досить актуальними і важливими, а також по‑
требують подальшого дослідження, особливо це 
стосується такого питання, як кластеризація фак‑
торів, що впливають на прийняття управлінських 
рішень підприємств е‑бізнесу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ре‑
зультати аналізу останніх досліджень і наукової 
літератури, зокрема [1; 6–10], дає можливість 
стверджувати, що питанням розвитку підприємств 
і різним поглядам на кластеризацію як на нові та 
інноваційні бізнес‑ процеси приділено досить ба‑
гато уваги. Так, деякі аспекти у цьому напрямі, 
які заслуговують на особливу увагу, розглянуто 
в працях таких дослідників, як F. R. Johansen, 
S. Kerndrup, G. Andersson, S. Rubach [8], O. Farat, 
M. Bets [9], Ю. Федотова [10], С. Соколенко [11], 
М. Портер [12], А. Жигірь [13], В. Бахрушин [14], 
Н. Георгіаді, С. Князь, Р. Вільгуцька [15], О. Яку‑
шева [16], С. Синиця, О. Вакун [17], В. Писарь‑
кова, Н. Науменко [18], С. Лапач, А. Чубенко, 
П. Бабич [19] та інші. Водночас, визнаючи ваго‑
мий науково‑ практичний внесок дослідників у цій 
сфері, з’ясовано, що в науковій літературі не існує 
єдиного визначення поняття «кластер» та сталої 
класифікації етапів проведення кластеризації фак‑
торів впливу на прийняття управлінських рішень. 
Також потребують більш глибшого вивчення ме‑
тоди кластеризації, оскільки їх вибір і застосу‑
вання істотно впливає на результати та подальші 
рішення у цьому напрямі і стосуються фінансово‑ 
господарської діяльності підприємства е‑бізнесу.

Мета статті. Метою статті є обґрунтування 
поняття «кластер», визначення етапів і методів 
проведення кластеризації факторів, які впливають 
на прийняття управлінських рішень підприємств 
е‑бізнесу.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Важливою передумовою для забезпечення роз‑

витку підприємств е‑бізнесу постає важливість 
отримання достовірної і повної інформації, яка 
безпосередньо торкається аспектів про значущість 
факторів, які впливають на якість, ефективність 
і загалом на процес прийняття управлінських рі‑
шень, а також стосується питань щодо ефективно‑
го керування фінансово‑ господарською діяльністю 
підприємства в умовах як зовнішніх, так і вну‑
трішніх змін, невизначеності і ризику. Тут важли‑
ве значення на практиці має: прозорість та зрозу‑
мілість, ризикоорієнтованість, фокус на клієнта. 
В контексті цього з’ясовано, що для того, щоб 
правильно визначити характер зв’язків, які вини‑
кають між факторами та між умовами вирішення 
задачі (факторами) і її результатами (прийнятим 
рішенням), слід провести кластерний аналіз.

Сьогодні у енциклопедичній, науковій та нав‑
чальній літературі існує значне різноманіття по‑
глядів на визначення таких понять, як «кластер» 
та «кластерний аналіз».

Так, основоположником кластерної концеп‑
ції розвитку є М. Портер [12], який вважає, що 
кластер являє собою географічно близьку групу 
взаємопов’язаних компаній і пов’язаних з ними 
організацій, в тій чи іншій області (в певному 
виді бізнесу), які пов’язані спільністю напрямків 
діяльності і взаємодоповнюваністю, тобто допов‑
нюють один одного. Окрім того, тут варто пого‑
дитися з думкою М. Портера [12] про те, що саме 
кластеризація створює основу і є стимулятором 
припливу інвестицій у певну галузь, допомагає 
підприємствам ставати гнучкими, мобільними та 
швидше і краще пристосовуватися до змін.

Також заслуговує на увагу праця С. Соко‑
ленка [11], в якій зазначено, що під кластером, 
який розглядається дeтoнaтopом твopчoї aктив‑
нoстi i iннoвaцiйнoстi, слід розуміти тepитopiaль‑
нe oб’єднaння взaємoзв’язaних пiдпpиємств piз‑
них гaлузeй в мeжaх вiдпoвiдних пpoмислoвих 
peгioнiв, щo спрямовують свoю дiяльнiсть і ре‑
зультати нa виpoбництвo кoнкуpeнтнoї пpoдукцiї 
свiтoвoгo рівня.

З огляду на вищезазначене, враховуючи ре‑
зультати досліджень [6–9; 13], можна стверджува‑
ти, що кластери стають інноваційним механізмом 
міжорганізаційних контактів, що дозволяє нала‑
годжувати ефективну і результативну кооперацію, 
погоджувати бізнес‑ плани бізнес‑ структур (підпри‑
ємств е‑бізнесу), що здійснюють різні види еконо‑
мічної діяльності в умовах сьогодення. В контек‑
сті цього А. Жигірь [13] зазначає, що «… кластери 
виступають і як форум, у рамках якого ведеться 
діалог між діловими, урядовими та науковими 
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колами про шляхи розвитку конкурентних пере‑
ваг в рамках регіону, країни» [13, с. 39].

Проведення кластерного аналізу слід проводити, 
виділивши такі 4‑и етапи, а саме: 1) формування 
вихідних даних і відомостей, які потрібні для здійс‑
нення кластерного аналізу; 2) вибір ефективного 
методу кластерного аналізу; 3) утворення кластерів; 
4) оптимальне вираження, оформлення отриманих 
рішень і результатів кластерного аналізу.

Відповідно до перелічених етапів і мети необ‑
хідно визначити підхід та сформувати класифі‑
кацію методів кластерного аналізу. Більш вда‑
лу спробу класифікації методів аналізу даних 
(кластерного аналізу) здійснив В. Бахрушин [14, 
с. 170], який виділив такі методи: ієрархічні ме‑
тоди, ітеративні методи групування, алгоритми 
типу розрізування графа.

Щоб визначити послідовність проведення клас‑
терного аналізу факторів, які впливають на ін‑
новаційність управління підприємства е‑бізнесу, 
доцільно визначити напрямки застосування клас‑
теризації певних об’єктів під час дослідження 
проблем управління. Тому розглянемо різні нау‑
кові твердження у цьому напрямі.

Так, Н. Георгіаді, С. Князь та Р. Вільгуцька Р. 
[15] стверджують, що «для вивчення зв’язків між 
факторами доцільно скористатись інструментарієм 
кластерного аналізу, зокрема методом куль, який 
передбачає групування факторів на основі вста‑
новлення ізоморфної подібності між ними» [15, 
с. 22]. Відповідно до цього керівники підприємств 
е‑бізнесу можуть приймати певні управлінські рі‑
шення, які базуються на врегулюванні дії одного 
або декількох із досліджуваних факторів, що без‑
посередньо впливають на формування структури 
системи управління підприємством. Управлінські 
рішення можуть впливати на фактори, які вхо‑
дять в ланцюжок, оскільки всі ці фактори пов’яза‑
ні лінійними або опосередкованими зв’язками. Рі‑
шення можна класифікувати за такими ознаками 
[16]: за тривалістю дії (перспективні, поточні); за 
сферою охоплення (загальні, які стосуються всього 
підприємства; часткові, які стосуються конкрет‑
них підрозділів чи проблем); за рівнем прийняття 
(відповідно до рівнів управління, тобто — на вищо‑
му, середньому чи на нижчому рівні управління); 
за характером вирішуваних завдань чи проблем 
(організаційні запрограмовані, організаційні неза‑
програмовані, компромісні рішення); за способом 
прийняття (одноособові, колегіальні, колективні). 
При прийнятті рішень, спрямованих на реалізацію 
цілей управління, важливо врахувати середовище 
прийняття рішення, а також інформаційні обме‑

ження, які впливають на цей процес, особливо 
в умовах невизначеності та ризику [1; 5; 16–19].

У свою чергу О. Якушева [20] для кластерного 
аналізу використовує метод k‑середніх у регіональ‑
ній моделі формування засад економічного розвит‑
ку малого й середнього бізнесу в регіонах України, 
а також зазначає що «для проведення кластери‑
зації постає необхідність визначення оптимальної 
кількості кластерів, які будуть найефективнішими 
для цієї кількості об’єктів з однаковими інтерва‑
лами розвитку» [20, с. 148]. Також тут позитив‑
ним є те, що автор [20] представив результати 
кластеризації, а також у результаті кластерного 
аналізу виділив кластери із активними регіонами, 
які мають привабливий потенціал для розвитку.

Водночас С. Синиця і О. Вакун [21] запропону‑
вали використовувати кластерний аналіз за допо‑
могою ієрархічних агломеративних методів, що 
дозволяє виявити основні напрями адаптивного 
коригування стратегічних нормативів економіч‑
ного розвитку регіонів.

Поряд з тим, В. Писарькова та Н. Науменко 
[22] наголошують, що «кластерний аналіз є по‑
тужним засобом розвідувального аналізу і ста‑
тистичних досліджень у будь‑якій предметній 
області» [22, с. 67], «кластерний аналіз дозволяє 
виявити проблемні ситуації і намітити шляхи їх 
вирішення» [22, с. 68].

За результатами дослідження літератури, зо‑
крема праць [18; 19; 23], з’ясовано, що для прове‑
дення кластеризації факторів доцільно застосува‑
ти метод куль, використовуючи при цьому пакет 
прикладних програм Microsoft Office, зокрема 
Microsoft Excel (табличний процесор).

В контексті цього, враховуючи інформацію 
у працях [19; 23], можна стверджувати, підтриму‑
ючи деякі ідеї і результати дослідження А. Щебе‑
ля [19], що С. Лапач, А. Чубенко та П. Бабич [23] 
досить вдало запропонували алгоритм, за допомо‑
гою якого відбувається кластеризація факторів. 
Цей алгоритм містить такі етапи, а саме [23]:

Етап 1 — Формування вихідної матриці даних;
Етап 2 — Побудова матриці ізоморфних від‑

станей (тут відбувається групування факторів за 
ознакою структурної подібності).

Ізоморфне групування виконується за форму‑
лою:
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де Хij — значення j‑ї ознаки для і‑го об’єкта.
Ізоморфну відстань між об’єктами доцільно 

визначати за допомогою евклідової метрики. Це 
обумовлено тим, оскільки компоненти вектора 
спостережень є однорідними з погляду змістової 
інтерпретації, а також однаково важливими для 
класифікації. Тут рекомендується така формула 
для розрахунку [23]:
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Етап 3 — Здійснюється вибір критичної точки 
на основі матриці ізоморфних відстаней, яка доз‑
воляє розподілити досліджувані фактори на окре‑
мі групи. Цю точку визначають за формулою [23]:
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( , )llC p q  — відстань між факторами р і q, які 

належать до l‑го кластера; ( )lÑ p  — відстань між 
фактора р до сусіднього фактора в кластері l; 
G — кількість кластерів; lP  — кількість факторів 
в кластері l.

Етап 4 — Ідентифікування кластерів;
Етап 5 — На основі ізоморфних відстаней фор‑

мування ланцюжків факторів, а також побудова 
матриці міжланцюжкових відстаней;

Етап 6 — Побудова дендриту на основі даних 
і відомостей, отриманих на етапі 5 [19; 23].

Для більш зрозумілого і ефективного отриман‑
ня результатів та рішень необхідно вихідні дані 
записувати у вигляді матриці спостережень. Від‑
повідно до побудови матриці рекомендується запи‑
сувати значення всіх факторів, які впливають на 
прийняття якісних і ефективних управлінських 
рішень, особливо в умовах невизначеності і ризи‑
ку щодо досягнення цілей фінансово‑ господарської 
діяльності підприємств е‑бізнесу.

Що стосується оцінювання важливості факто‑
рів впливу, то тут необхідно врахувати відповіді 
респондентів, які працюють у даній сфері понад 
три роки та займають посаду топ‑менеджера. 
Отримані результати оцінювання слід розгляда‑

ти як реалізацію деякої випадкової величини із 
множини допустимих оцінок. Тут рекомендуєть‑
ся використати методи математичної статистики. 
Ефективний вибір, а також застосування одного 
із обраних статистичних методів забезпечить ви‑
значення найбільш узгодженої групової оцінки, 
належний рівень узгодженості думок експертів, 
статистичну значущість отриманих результатів 
і рішення за ними.

Висновки. За результатами проведеного до‑
слідження, враховуючи окремі ідеї і положення 
у працях [1–29], можна стверджувати, що для за‑
безпечення розвитку підприємств е‑бізнесу постає 
важливість отримання достовірної і повної інфор‑
мації, яка безпосередньо торкається аспектів про 
значущість факторів, які впливають на якість та 
ефективність прийняття управлінських рішень, 
а також стосується питань щодо ефективного 
керування фінансово‑ господарською діяльністю 
підприємства в умовах невизначеності та ризику. 
В загальній множині факторів, які впливають на 
інноваційність управління підприємства е‑бізне‑
су, доцільно визначити напрямки застосування 
кластеризації певних об’єктів під час дослідження 
проблем управління. Щоб правильно визначити 
характер зв’язків, які виникають між фактора‑
ми та між умовами вирішення задачі (фактора‑
ми) і її результатами (прийнятим рішенням), слід 
провести кластерний аналіз. Кластерний аналіз 
дозволяє виявити проблемні аспекти і намітити 
шляхи їх вирішення. Управлінські рішення мо‑
жуть впливати на фактори, що є досить важливим 
аспектом при виборі оптимального (найкращого) 
варіанту управлінського рішення з ряду альтерна‑
тивних. При прийнятті рішень, спрямованих на 
реалізацію цілей управління, важливо врахувати 
середовище прийняття рішення, а також інфор‑
маційні обмеження, які впливають на цей процес. 
Побудовані кластери факторів, які впливають на 
прийняття управлінських рішень щодо досягнення 
цілей фінансово‑ господарської діяльності підпри‑
ємства е‑бізнесу вимагають перманентного моніто‑
рингу на предмет їхнього уточнення і доповнення, 
особливо в періоди переходу розвитку економіки 
з однієї в іншу фазу, а також внаслідок процесів 
реорганізації і реструктуризації підприємств.
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Summary. Business etiquette and protocol awareness help create an efficient business environment, which enhances produc-
tivity and cooperation. Successful application of business etiquette norms helps companies achieve a desirable result and imple-
ment a specific purpose. Furthermore, knowledge of cultural peculiarities and specific national etiquette features enables one to 
predict partners’ reactions and attitudes to a business offer and overcome communication hindrances internationally. The paper 
elaborates on the significance of business etiquette and protocol for the development of the soft skills of the students of interna-
tional economic relations programs. This research is relevant since the literature review revealed a need for more research on how 
business etiquette and protocol knowledge and skills affect competence in international economic relations. The analysis of the 
recent studies clearly showed the growing interest in the role of business etiquette and protocol in improving the soft skills of the 
students of economics and business programs; however, there needs to be more research in the international economic relations 
area. The paper’s primary focus is the course program Business Etiquette and Protocol developed by the author; the course is 
intended for the fourth-year students of the international economic relations program of West Ukrainian National University. The 
course’s main objective is to develop students’ abilities and skills to communicate efficiently and provide professional activity in 
the field of international economic relations. This research informs the existing literature regarding the role of business etiquette 
and protocol in developing soft skills for future graduates of international economic relations and the need to include this subject 
in the curriculum. The prospect for further research is to specify which business etiquette skills the prospective employers expect 
to see from the graduates of international economic relations programs to meet the changing demand of the job market.

Key words: business etiquette and protocol, soft skills, international economic relations, business communication, intercul-
tural communication.
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Statement of the problem. International economic 
relations of Ukrainian companies develop rapidly. 

Companies expand and strengthen contacts with for‑
eign partners. Recent tendencies show that business 
etiquette and protocol knowledge becomes essential 
to facilitate relationships with potential investors in 
Ukrainian business, enter the international business 
arena and establish long‑term contacts. Norms and 
rules of conduct help create mutually beneficial, re‑
spectful, and harmonious relations in international 
business. Business etiquette and protocol are tools 

used by business executives to build partnerships 
when creating international joint ventures and im‑
prove global economic ties. Hence, competence in 
business etiquette helps avoid potential business 
communication mistakes, and compliance with the 
rules of business etiquette and protocol confirms the 
partner’s professionalism and serious approach to 
cooperation. The recent tendencies show that com‑
municative competence and moral and ethical liter‑
acy in business relations are essential components 
of professionalism. Students rely on hard skills and 
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subject knowledge. However, they also must develop 
abilities to communicate and create a positive im‑
pression on business partners since mastering the 
basics of effective business culture communication 
is essential for productive cooperation in interna‑
tional economic relations. Students of international 
economic relations need knowledge of etiquette since 
it becomes one factor in maximizing profit and a tool 
for managing a business reputation internationally.

Analysis of recent research and publications. In‑
ternational business etiquette is a set of customs, 
rules, and norms of behavior both in the official and 
unofficial environment. Eyring and the American 
Society for Training and Development [6] postulat‑
ed that business etiquette and protocol knowledge 
are essential nowadays. Furthermore, the study of 
Eyring [6] provided evidence that manners drive 
success in business [6, p. 1].

These studies resonated Nicolau et al. [16] re‑
search; the authors emphasized the importance of 
business etiquette for the business environment 
and concluded that training in business etiquette 
strengthens interpersonal business relationships. 
Finally, it is worth mentioning the scholarly publi‑
cation of Bass [4]; the researcher stressed the impor‑
tance of teaching business etiquette, arguing that 
it gives professionals a competitive advantage and 
helps improve productivity and efficiency.

Some researchers emphasized the significance 
of business etiquette and protocol as a part of the 
curriculum for economics students. For example, 
Hrehovб and Bednбr [7] concluded that training 
programs for future entrepreneurs for international 
assignments should include business etiquette and 
other intercultural knowledge.

The qualitative research of Nicolau et al. [16] res‑
onated with the previous study; the authors indicat‑
ed the significance of etiquette knowledge and skills. 
Furthermore, the researchers underlined the undeni‑
able benefit of such training, concluding that good 
practice with business etiquette improves interper‑
sonal business relationships. Moreover, researchers 
McGuigan [14] and Mausehund et al. [13] stressed 
that the selection of resources for Business Etiquette 
classes should comply with students’ needs.

Increasingly, researchers focus on the signifi‑
cance of intercultural aspects of business etiquette 
and protocol for the international business environ‑
ment. For example, Kunkel [9], Okoro [17], Mukher‑
jee and Ramos‑ Salazar [15], Hrehovб and Bednбr 
[7], Islam [8], Lazorchak [11] and Krasnicjka [1; 2] 
indicated a definite interest in the topic and devel‑
oped studies of intercultural etiquette issues.

Moreover, Mukherjee and Ramos‑ Salazar [15] 
concurred that cross‑ cultural business etiquette is 
essential for international managers and stressed 
the importance of training in universal competitive‑
ness. The need to form universal human competence 
was raised at the World Economic Forum in Davos, 
where it was noted that due to rapid changes and 
the development of new technologies, people’s val‑
ues have changed.

The literature review indicated that research‑
ers and practitioners in business etiquette conclude 
that business etiquette and protocol skills ensure 
the development of soft skills. Thus, Pamela Eyring, 
a director of the Protocol School of Washington, 
argued that “Learning about etiquette, practicing 
techniques, and putting them into action in a busi‑
ness setting will result in soft skills sure to improve 
your company’s bottom line” [6, p. 1]. In addition, 
a multiple‑case study by Dean and East [5] provided 
evidence that soft skills are of paramount impor‑
tance [5, p. 17].

It is worth mentioning that Vandana Sharma [19] 
concluded that along with the field knowledge, the 
graduates are assessed on soft skills; the researcher 
stressed that soft skills increase the employability 
quotient of graduates [19]. Another study by Chiara 
Succi and Michaela Wieandt postulated that gradu‑
ates lack soft skills. However, they stressed that soft 
skills increase individual employability [20]. Majid 
et al. provided evidence that “Soft skills are import‑
ant for seeking jobs as well as for a productive, suc‑
cessful, and fulfilling career” [12, p. 7]. Against this 
background, Andrews and Higson [3] maintained 
that to meet the constantly changing demands of 
the job market; universities should provide students 
not only with hard business‑ related knowledge and 
skills but with soft skills as well [3, p. 420].

The literature provides evidence that business 
etiquette and soft skills are closely intertwined and 
interrelated.

Formulation of the purpose. The research aims to 
substantiate the need to create and improve profes‑
sional culture via compliance with business etiquette 
rules for international economic relations students. 
The paper discusses the structure and design of the 
course Business Etiquette and Protocol intended for 
the fourth‑year students of the international eco‑
nomic relations program of West Ukrainian Nation‑
al University developed by the author.

Research results. Knowledge of intercultural as‑
pects of etiquette is essential for developing busi‑
ness ties and creating efficient business relations 
between Ukrainian and foreign companies. The 
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ability to behave correctly and adequately is one of 
the main components of the long‑term success of 
a business person in the international arena. Fur‑
thermore, it is common knowledge that customers 
tend to respond positively to those who behave with 
courtesy, confidence, and reliability. Consequent‑
ly, the skill to conduct conflict‑free and productive 
processes is one of the essential qualities for those 
who want to succeed in the business nationally and 
internationally. Since such knowledge and skills 
provide confidence in a highly competitive interna‑
tional business environment, Business Etiquette and 
Protocol course was included in the international 
economic relations curriculum.

The course was developed for fourth‑year stu‑
dents of international economic relations at West 
Ukrainian National University. It aims to develop 
students’ comprehensive knowledge of national and 
international principles and rules of modern busi‑
ness protocol and etiquette and the ability to apply 
these principles and practices to run a global busi‑
ness effectively.

The main task of the Business Etiquette and Pro‑
tocol course is to develop students’ comprehensive 
knowledge about the principles and rules of modern 
business etiquette and protocol, its national pecu‑
liarities, and the ability to consider these principles 
and regulations for effective international economic 
activity. The course also aims to develop student’s 
practical skills in establishing effective business rela‑
tions with representatives of business circles globally.

The purpose of the course is also to teach stu‑
dents national and international principles and rules 
of modern business etiquette and protocol. Students 
should realize that compliance with these rules is 
essential to their business success. Additionally, 
taking national specifics into account helps prevent 
cultural conflicts and optimizes cooperation with 
foreign partners.

The course includes both general and specific as‑
pects of business etiquette and protocol. However, 
it is worth mentioning that Business Etiquette and 
Protocol course was designed based on the six basic 
principles of business etiquette pointed out by Jan 
Yager [22]: be on time; be discreet; be courteous, 
pleasant, and positive; be concerned with others, 
not just yourself; dress appropriately; use proper 
written and spoken language [22, p. 9–16].

The course covers the issues of handshakes and 
business handshake mistakes; important etiquette 
and protocol rules of business card exchange; punc‑
tuality and time across cultures; gift‑giving eti‑
quette; professional business attire; business meals 

and entertaining, etc. It is common knowledge that 
significant competence is the ability to communi‑
cate professionally and socially using professional 
terminology, including oral and written commu‑
nication in Ukrainian and English. Consequently, 
business etiquette refers to the language culture as 
well. Language should always correspond to business 
partners’ situation, culture, and professional level. 
Business language is characterized by brevity, ac‑
curacy, and clarity of thought; sayings, aphorisms, 
proverbs, and figurative comparisons are also ap‑
preciated. Hence, the art of small talk, telephone 
conversations, using humor, etc., are among the 
components of the course.

The syllabus includes cultural peculiarities of 
global gift‑giving, equality, status, and social class. 
Since non‑verbals (body language and non‑verbal 
communication) play a significant role in business 
communication, gestures, colors, eye contact, facial 
expressions, paralanguage, posture, silence, smell, 
and their cultural meanings are a part of the course. 
These comply with the need to develop intercultural 
competence in this subject.

Special attention is paid to digital etiquette 
knowledge and skills to meet the digital trends of 
Industry 4.0 and the digitalization of economies. 
Thus, the course includes such digital etiquette 
aspects as the pros and cons of e‑business cards, 
virtual meetings etiquette, smartphones and other 
devices in the office, social media etiquette, and 
email etiquette.

The Business Etiquette and Protocol course en‑
sures students’ knowledge of the main principles 
and rules of modern business protocol and etiquette, 
communication patterns used in formal and infor‑
mal protocol situations, and etiquette and protocol 
rules for conducting business negotiations, meet‑
ings, discussions, receptions, etc. In addition, stu‑
dents should know the rules of language etiquette 
and peculiarities of non‑verbal communication, com‑
munication and norms of behavior in various pro‑
tocol situations, national exceptions of the business 
protocol, and national and international aspects of 
business etiquette.

After the completion of the course, international 
economic relations students are supposed to be able 
to meet and greet business partners according to 
the rules of etiquette, behave appropriately at busi‑
ness receptions, and use business cards for business 
communication. Last but not least, they should be 
able to organize official visits and business meetings 
with business partners, establish effective business 
relations with representatives of business circles 
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internationally, and interpret the communicative 
behavior of representatives of different cultures in 
various business protocol situations.

Therefore, the primary outcome of the course is 
students’ awareness and skills in business protocol 
and business etiquette in the field of international 
economic relations, given the specifics of intercul‑
tural communication on professional and social lev‑
els in Ukrainian and English. Students should know 
that business etiquette principles and rules open up 
business opportunities via mutually beneficial com‑
munication with potential partners. In contrast, vi‑
olation of business etiquette requirements results 
in deteriorating business relationships. They need 
to consider that etiquette is one of the components 
of a business image, and it is vital to demonstrate 
respect for other employees, management, and com‑
pany partners; experienced business partners always 
pay attention to the ethics of business cooperation. 
A good behavior style is of great importance in to‑
day’s business environment. A friendly and polite 
attitude toward others is a significant constituent of 
an employee’s professional image and is appreciated 
in business situations. Consequently, the knowledge 
students receive after completing this course be‑
comes essential to their personal success and the 
company’s success internationally.

Insights from this study and prospects for fur-
ther research. One of the priority issues in the mod‑
ern international business environment is the ability 
to cooperate to find common ground with business 
partners. Increasingly, Ukrainian business persons 
have to interact globally; this is a strong impetus to 
develop international contacts, which needs business 
etiquette and protocol knowledge and skills. Busi‑
ness etiquette and protocol are an integral part of 

efficient business cooperation and essential for im‑
proving and further developing international busi‑
ness relations. Thus, compliance with the principles 
of business etiquette makes it possible to maintain 
the decency and prestige of the company and con‑
tributes to creating a good communication process 
and psychological climate that affects a successful 
solution and lays the foundation for mutually ben‑
eficial business relations in the future. Therefore, 
universities should respond to the need and include 
business etiquette in the curriculum.

The recent decade indicated a definite interest of 
researchers in business etiquette skills; however, the 
literature review revealed the paucity of scholarly 
sources on the issue of business etiquette and proto‑
col for the students of international economic rela‑
tions programs. Therefore, this study urges a more 
specific approach to the problem, which is develop‑
ing knowledge and skills in business etiquette and 
protocol for the students of international economic 
relations. For this purpose, a Business Etiquette and 
Protocol course for the fourth‑year students of West 
Ukrainian National University was developed. The 
course aims to develop skills for productive inter‑
personal interaction and constructive cooperation in 
international business environments. In addition, to 
comply with the trends of digitalization of econo‑
mies, a considerable part of the course is devoted to 
digital aspects of business protocol.

The study prospects for further research are to 
investigate the needs and expectations the prospec‑
tive employers have from the graduates of inter‑
national economic relations programs concerning 
business etiquette skills. This will help improve the 
program to comply with the changing demand of the 
uncertain job market conditions.
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СВІТОВИЙ РИНОК ТЕХНОЛОГІЙ У СФЕРІ АВІАЦІЇ ЯК ФОРМА  
РЕАЛІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ВІДНОСИН

THE GLOBAL TECHNOLOGY MARKET IN THE FIELD OF AVIATION  
AS A FORM OF IMPLEMENTATION OF INTERNATIONAL SCIENTIFIC  

AND TECHNOLOGICAL RELATIONS

Анотація. Міжнародне науково- технологічне співробітництво в авіаційному секторі відіграє вирішальну роль для 
передачі, використання та продукування знань, сприяє інноваційному розвитку авіації, зокрема появі нових типів пові-
тряних суден, нових бізнес- моделей міжнародних авіакомпаній, модернізації аеропортової інфраструктури, скороченню 
впливу авіації на навколишнє середовище і підвищенню безпеки. Головними причинами стрімкого розвитку світового 
ринку технологій у сфері авіації є нерівномірність економічного розвитку країн, монополізація авіабудування великими 
компаніями, які мають змогу фінансувати проведення вартісних науково- дослідних і конструкторських робіт, посилення 
конкурентної боротьби на світовому ринку авіаційних перевезень тощо. В межах наукового дослідження виокремлено 
ключові напрями та охарактеризовано сучасну систему міжнародної науково- технологічної співпраці в авіаційній сфе-
рі. Встановлено, що насьогодні для України міжнародне науково- технологічне співробітництво в авіації набуває вкрай 
важливих рис в контексті відродження економіки у воєнний та післявоєнний період. Методологічну основу дослідження 
становлять як загальнонаукові, так і спеціальні методи наукового пізнання: описово- аналітичний, аналізу і синтезу, 
методи кількісних та якісних порівнянь. Інформаційною основою статті стали монографічні дослідження та періодичні 
наукові публікації вітчизняних і зарубіжних учених- економістів, матеріали й аналітичні звіти міжнародних організацій, 
міжнародних консалтингових компаній та аналітичних центрів. Результати досліджень можуть бути використані для 
наукового обґрунтування та подальшого створення належних умов для розвитку міжнародних науково- технологічних 
зв’язків, зокрема в авіакосмічній сфері, забезпечення належної системи фінансування інновацій із залученням державного 
та приватного секторів, засобів міжнародних фінансових інституцій, розвиток приватних компаній в авіакосмічній галузі, 
обґрунтування механізмів воєнного та повоєнного відновлення авіатранспортної системи України.

Ключові слова: міжнародне науково- технологічне співробітництво, інновації, міжнародна виробнича кооперація, 
інтернаціоналізація виробництва, науково- технічний прогрес, міжнародний авіаційний бізнес.

Summary. International scientific and technological cooperation in the aviation sector plays a decisive role for the transfer, use 
and production of knowledge, contributes to the innovative development of aviation, in particular the emergence of new types of 
aircraft, new business models of international airlines, modernization of airport infrastructure, reduction of the impact of aviation on 
the environment and increase security. The main reasons for the rapid development of the world technology market in the field of avi-
ation are the unevenness of the economic development of countries, the monopolization of aircraft construction by large companies 
that are able to finance the conduct of valuable research and design works, the strengthening of competition in the world market of 
air transport, etc. Within the scope of the scientific research, the key areas are singled out and the modern system of international 
scientific and technological cooperation in the aviation sphere is characterized. It has been established that today for Ukraine, inter-
national scientific and technological cooperation in aviation acquires extremely important features in the context of the revival of the 
economy in the war and post-war period. The methodological basis of the research is both general scientific and special methods of 
scientific knowledge: descriptive- analytical, analysis and synthesis, methods of quantitative and qualitative comparisons. The infor-
mation base of the article is monographic studies and periodical scientific publications of Ukrainian and foreign economists, materi-
als and analytical reports of international organizations, international consulting companies and analytical centers. Research results 
can be used for scientific substantiation and further creation of appropriate conditions for the development of international scientific 
and technological relations, in particular in the aerospace field, ensuring an appropriate system of financing innovations with the 
involvement of the public and private sectors, funds of international financial institutions, the development of private companies in 
aerospace industry, substantiation of the mechanisms of military and post-war restoration of the air transport system of Ukraine.

Key words: international scientific and technological cooperation, innovations, international production cooperation, inter-
nationalization of production, scientific and technological progress, international aviation business.
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Постановка проблеми. На сьогоднішній день під 
впливом процесів глобалізації та регіоналізації 

світового господарства формуються нові векто‑
ри міжнародного економічного співробітництва, 
перш за все шляхом розширення взаємозв’язків 
між окремими економічними суб’єктами різних 
галузей. Галуззю, яка являється рушійною силою 
глобалізації і водночас чуттєво реагує на будь‑які 
зміни в системі міжнародних економічних відно‑
син, є авіація. Сучасна авіація — одна з найбільш 
науко‑ та капіталомістких галузей, де реалізується 
велика кількість високотехнологічних проектів. 
У свою чергу, міжнародна співпраця та об’єднання 
ресурсів країн дозволяє досягти пришвидшення 
поширення й ефективного впровадження результа‑
тів науково‑ технологічної діяльності. Для України 
міжнародне науково‑ технологічне співробітництво 
в авіаційній сфері набуває особливого значення 
як одного з ключових інструментів відродження 
економіки у воєнний та післявоєнний період.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сут‑
ність, структуру та специфіку функціонування 
світового ринку технологій досліджували науков‑
ці Геєць В. М. [5], Голіков А. П., Довгаль О. А. 
[21], Гончаренко Н. І. [6], Горбулін В. П., Полумі‑
єнко С. К., Стрижак О. Є. [27], Грущинська Н. М., 
Кендюхов О. В., Кічук Я. В., Кунченко‑ Харченко 
В.І., Хаустова Є. Б. [29], Збаразська Л. О. [9], Іва‑
нов С. В., Ляшенко В. І., Підоричева І. Ю. [22], 
Кіндзерський Ю. В. [12], Куриляк В., Лизун М., 
Ліщинський І., Савельєв Є. [19], Лихолет С. І. 
[13], Набок І. І. [8], Новікова І. Е. [15], Підори‑
чева І. Ю. [16], Пічкурова З. В., Побоченко Л. М., 
Румянцев А. П. [17; 18; 37], Сардак С. Є., Ста‑
вицька А. В. [20] та інші. Пріоритетні напрями, 
переваги та ризики, доцільність міжнародно‑
го економічного співробітництва у сфері авіації 
висвітлено в роботах таких вчених, як: Анто‑
нова A. O., Басанець С. В., Бугайко Д. О., Гар‑
маш О. М., Жульєва А. Ю., Заміар З., Харазішві‑
лі Ю. [3; 24], Ареф’єва О.В., Капаруліна І.М [2], 
Білявський В. М. [4], Казак В. М., Огир А. Г. [10], 
Катерна О., Молчанова К. [11; 34], Губарь О. В., 
Прушківська Е. В. [7; 14] та інші. Водночас, відда‑
ючи належне ґрунтовним напрацюванням вітчиз‑
няних і зарубіжних дослідників, зауважимо, що 
потребує подальших наукових пошуків питання 
міжнародного економічного співробітництва Укра‑
їни, зокрема доцільним є дослідження особли‑
востей участі в науково‑ технологічних проектах 
в авіаційній галузі, що дозволить пришвидшити 
відбудову та економічне зростання країни у воєн‑
ний та післявоєнний період.

Метою статті є обґрунтування механізмів та ін‑
струментів післявоєнного відновлення та сталого роз‑
витку авіатранспортної системи України на основі 
вивчення сучасних особливостей розвитку світового 
ринку авіаційних технологій та формування міжна‑
родних науково‑ технологічних відносин у цій сфері.

Виклад основного матеріалу дослідження. Ха‑
рактерними рисами світового ринку технологій є 
інтенсивний розвиток та високий ступінь мобіліза‑
ції ресурсів. З однієї сторони нові технології в авіа‑
ції супроводжуються тривалим терміном перевірки 
й період від розробки до впровадження нових рі‑
шень може сягати 10–15 років, а також характери‑
зуються високою вартістю проектів. З іншого боку, 
після сертифікації інновацій регулюючими орга‑
нами результати нововведень стають доступними 
конкурентам, й компанія‑ новатор ризикує втра‑
тити конкурентну перевагу. Тому авіатранспортні 
підприємства повинні швидко приймати стратегіч‑
ні рішення: самостійно проводити науково‑ дослідні 
розробки або ж вступати в альянси з вітчизняни‑
ми чи зарубіжними компаніями й імплементувати 
знання і технології через зовнішні джерела.

Інноваційна співпраця на основі міжнародної 
кооперації та колаборації забезпечує реалізацію 
спільних науково‑ дослідних розробок, державне 
і приватне фінансування спільних інноваційних 
проектів та, що найбільш важливо з економіч‑
ної точки зору, стимулює процеси комерціаліза‑
ції й просування досягнутих результатів на рин‑
ках країн‑ учасниць. Так, вчені Казак В. М. та 
Огир А. Г., аналізуючи світовий ринок авіабуду‑
вання, звертають увагу наукової спільноти на те, 
що науково‑ технічні роботи і розробка нових лі‑
таків і вертольотів стає більш вартісною з часом. 
Тому єдино можливим шляхом розвитку перспек‑
тивного авіабудування та поширення технологій 
в авіації є міжнародна кооперація [10].

У свою чергу, Ареф’єва О.В. та Капаруліна І. М. 
на основі досліджень тенденцій розвитку світового 
авіабудування обґрунтували вирішальні напрями 
трансформації авіабудування України шляхом ви‑
значення адекватної форми інтеграції у світовий 
кластер авіабудування [2]. Науковці стверджують, 
що вибір конкретного напряму інтеграції авіабу‑
дівних підприємств країни у структуру світового 
авіабудівного ринку потребує детального аналізу 
принципів побудови наявних корпорацій, про‑
гнозу напряму майбутньої інтеграції наявних на 
ринку гравців.

Дослідники Прушківська Е. В. Губарь О. В. та 
Ніколаєнко М. І. досліджують напрями міжна‑
родного співробітництва національної авіаційної 
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галузі в умовах глобалізації [7; 14]. Вченими 
проаналізовано вплив глобалізації на формуван‑
ня секторальної структури національної економі‑
ки; встановлено, що взаємозалежність та взаємо‑
проникнення національних економік призводить 
до диспропорцій в їх структурі. За результатами 
аналізу світової авіабудівної промисловості та ви‑
вчення досвіду провідних країн світу в контексті 
державної підтримки літакобудування розроблено 
практичні рекомендації щодо формування напря‑
мів міжнародного співробітництва національної 
авіаційної галузі в умовах глобалізації.

Низка вчених досліджували специфіку тран‑
сформації міжнародного авіаційного бізнесу 
в системі управління сталим розвитком авіацій‑
ного сектору. Так, Катерна О. та Молчанова К. 
за результатами аналізу впливу глобальної кризи 
(пандемії COVID‑19) на авіаіндустрію запропону‑
вали механізм інформаційної взаємодії учасників 
глобальних виробничих мереж в межах іннова‑
ційної бізнес‑ моделі, основаної на використанні 
діджитал‑ платформи [11; 34]. Білявський В. М. 
та Подтуркіна В. Б. виокремили сферу діяльно‑
сті, де найбільш чітко спостерігається цифрова 
трансформація — система взаємодії з клієнтами, 
оскільки очікування споживачів трансформуються 
під впливом цифровізації, що обумовлює необхід‑
ність адаптації стратегій авіакомпаній на основі 
нових інструментів, додатків і нових продуктів 
[4]. Зазначено, що глобальні цифрові платформи 
виступають в якості основи для створення нових 
цінностей на зовнішньому, по відношенню до авіа‑
компанії, рівні, і потребують кооперації з іншими 
компаніями в інноваційній сфері.

Група науковців [3; 24; 28] в межах досліджень 
сучасних практик використання зелених техно‑
логій у сфері авіації обґрунтували систему проак‑
тивного інструментарію управління екологічними 
ризиками для забезпечення екологічної безпеки 
на повітряному транспорті. В межах досліджень 
науковці розробили авторські підходи до іденти‑
фікації рівня екологічної складової авіаційного 
транспорту, що має практичне значення для ста‑
лого розвитку як галузі, так і для національної 
економіки загалом. Водночас науковці акценту‑
ють увагу, що забезпечення безпеки на повітряно‑
му транспорті повинно відбуватися системно і на 
всіх рівнях економічної системи: як на державно‑
му, так і міждержавному і глобальному.

Ключовими причинами становлення, форму‑
вання та інтенсивного розвитку сучасного світо‑
вого ринку технологій у сфер авіації є:
1) нерівномірність технологічного розвитку країн;

2) недостатність фінансування продукування та 
впровадження науково‑ технічних розробок 
в авіації;

3) відсутність сучасного обладнання для виготов‑
лення інноваційної продукції;

4) нестача ресурсів і виробничих потужностей на 
рівні безпосередньо авіатранспортних підпри‑
ємств.
Суб’єктами світового ринку технологій у сфе‑

рі авіації виступають міжнародні авіаційні орга‑
нізації, держава, авіатранспортні підприємства, 
заклади вищої освіти, фізичні особи тощо. До 
його об’єктів відносяться науково‑ технологічні 
розробки, результати інтелектуальної праці як 
у предметному (як от інструменти, виробничі 
потужності, технологічні лінії, агрегати), так 
і в непредметному вигляді (технічна документа‑
ція, знання та навички працівників тощо).

Насьогодні основними сферами міжнародного 
науково‑ технологічного співробітництва в авіації 
можна виокремити інжиніринг, виробництво та 
управління бізнесом (рис. 1).

Яскравим прикладом проведення спільних 
науково‑ дослідних робіт з метою продукування 
та імплементації еко‑дружніх інновацій, скоро‑
чення на цій основі впливу авіації на навколишнє 
середовище є розробка нового виду авіаційного бі‑
опалива шляхом об’єднання зусиль Європейсько‑
го авіакосмічного оборонного концерну (EADS) та 
авіабудівних корпорацій Boeing і Embraer. В да‑
ному випадку міжнародні науково‑ технологічні 
відносини конкурентів спрямовані на досягнення 
спільної мети — використання біопалива в авіа‑
перевезеннях на рівні 7% до кінця 2023 р. [25].

Інший приклад — компанія Aerion, яка є од‑
ним з лідерів авіаринку з конструювання аероди‑
намічних корпусів повітряних суден, співпрацює 
з американською військово‑ промисловою корпора‑
цією Lockheed Martin у проектуванні та випуску 
нової моделі надзвукового повітряного судна AS2 
[23]. Очікується збільшення швидкості польоту 
завдяки конструкції з трьох двигунів та покра‑
щення аеродинаміки майбутнього авіалайнера.

Результатом науково‑ технічної співпраці Virgin 
Galactic, яка спеціалізується на запуску невели‑
ких штучних супутників й займається туристич‑
ними суборбітальними космічними польотами, та 
американської стартап‑ компанії Boom Technology 
має стати розробка нового пасажирського надзву‑
кового авіалайнера XB‑1 Supersonic Demonstrator 
для виконання високошвидкісних комерційних 
польотів [35]. Фінансову і технічну підтримку 
проекту здійснює компанія Virgin Galactic.
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Підвищенню якості обслуговування авіапа‑
сажирів сприяло входження на світовий ринок 
авіаційних технологій корпорації Google. У сфері 
базових систем бронювання авіаквитків компанія 
Google почала розробляти абсолютно нову систему 
обслуговування пасажирів як засіб для подальшо‑
го розвитку своїх можливостей. Так, насьогодні 
компанія Google розробила багатофункціональну 
систему для пошуку авіарейсів, безпосередньо 
пов’язану з відповідними авіакомпаніями. Крім 
того, клієнтоорієнтованого підходу дозволяє до‑
сягти використання технологій bigdata в авіації. 
Як от запущений проект авіакомпанії Ryanair, 
який наразі використовується також Easy Jet та 
іншими авіакомпаніями з метою надання додатко‑
вих пропозицій і послуг, пов’язаних з подорожа‑
ми, продажем допоміжних продуктів [38].

Іншим цікавим досвідом міжнародної науково‑ 
технологічної співпраці та цифровізації є уз‑
годження дій авіаперевізників всередині гло‑
бального авіаційного альянсу Star Alliance [40]. 
В межах нової єдиної платформи цифрових послуг 
клієнти мають змогу бронювання місць в салоні 
повітряного судна і бронювання багажу на всю 
поїздку під час реєстрації, незалежно від переві‑
зника Star Alliance.

На сьогодні в системі міжнародних економіч‑
них відносин сформувалася певна модель науково‑ 
технічного співробітництва в авіаційній сфері, яка 
забезпечується чіткою взаємодією всіх її учасни‑
ків (рис. 2).

Перший рівень ієрархічної структури представ‑
лений міжнародними авіаційними інституціями. 

Адже Міжнародна організація цивільної авіації 
(ІСАО), яка була створена з метою забезпечення 
ефективного і регулярного розвитку світової авіа‑
транспортної системи, а також для розробки основ 
регулювання безпеки в авіації, здійснює підготов‑
ку і перепідготовку працівників авіаційних адмі‑
ністрацій, авіакомпаній, аеропортів, авіаційних 
підприємств, аероклубів і авіаційних навчаль‑
них закладів з України та 77 країн світу [31]. 
У свою чергу, Міжнародна асоціація повітряного 
транспорту (ІATA) організовує тренінги з метою 
просування галузевих стандартів в усьому світі 
[32]. Курси ІАТА розроблені фахівцями галузі й 
постійно оновлюються у відповідності з останніми 
нормативними процедурами, новими стандартами 
та сучасними вимогами авіаційної галузі.

Другий рівень представлений авіатранспорт‑
ними підприємствами (авіакомпанії, аеропорти, 
авіабудівні та авіаремонтні корпорації, виробники 
комплектуючих деталей, вузлів та агрегатів, на‑
півфабрикатів, необхідних для створення сучас‑
них повітряних суден тощо).

Крім того, авіатранспорті компанії як пра‑
вило тісно співпрацюють з державними устано‑
вами, закладами вищої освіти, дослідницькими 
інститутами. Слід зазначити, що насьогодні ак‑
тивними учасниками світового ринку технологій 
у сфері авіації є інноваційні лабораторії в струк‑
турі міжнародного авіаційного бізнесу. Так, 
авіакомпанія Lufthansa створила лабораторію 
з інновацій Lufthansa Innovation Hub як окре‑
му дочірню компанію. Міжнародний авіаційний 
холдинг International Airlines Group у партнерстві 

Рис. 1. Ключові сфери міжнародного науково‑ технологічного співробітництва в авіації

Джерело: складено авторами
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розподілене виробництво
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з провідним світовим спеціалістом з корпоратив‑
них інноваційних рішень L Marks також запустив 
програму Hangar 51, щоб допомогти удоскона‑
лити процеси в аеропорту, оцифрувати бізнес‑ 
процеси, покращити прийняття рішень на основі 
даних з метою підвищення рівня задоволеності 
клієнтів і розробки абсолютно нових інновацій‑
них ідей, які можуть змінити потреби споживачів 
авіаційних послуг. Окремий венчурний підрозділ 
для сприяння інноваціям — Jet Blue Technology 
Ventures — з цією ж метою створив бюджетний 
авіаперевізник Jet Blue [36].

Національний авіаперевізник Малайзії (Malay‑
sia Airlines) також запустив свою першу власну 
інноваційну лабораторію під назвою iSpace [33]. 
Партнерами авіакомпанії в даній ініціативній 
групі виступають корпорації IBM, Amadeus та 
Telekom Malaysia, а також Університет Малайї.

Прискоренню процесів передачі нового досвіду 
на світовому ринку авіаційних технологій сприяє 
також і діяльність міжнародних аеропортів, які 
намагаються впроваджувати інновації та підтри‑
мувати цифрову трансформацію. Так, французька 
компанія — оператор мережі аеропортів по всьому 
світу Groupe Aйroports de Paris запустила ініціа‑
тиву інноваційного центру «Розумний аеропорт» 
для проектування аеропорту завтрашнього дня 
[39]. Інший приклад — інноваційна лабораторія 
міжнародного аеропорту Сан‑ Дієго — це середови‑
ще для співпраці, де компанії, новатори та керів‑
ники аеропортів працюють разом, щоб створювати 
та тестувати нові ідеї. Мета полягає в тому, щоб 
стимулювати інновації в аеропорту та покращу‑
вати якість обслуговування клієнтів. Успішні ідеї 
мають шанс бути реалізованими в Сан‑ Дієго або 
в інших аеропортах, і навіть в інших галузях, 

як от торгові центри, готелі, конференц‑ центри 
тощо [38].

Прикладом залучення наукових установ до 
міжнародного науково‑ технологічного співробіт‑
ництва є досвід співпраці авіакомпанії Air France‑ 
KLM з Делфтським технологічним університетом 
(Нідерланди). З метою продукування новацій авіа‑
компанія Air France‑ KLM спільно з Амстердам‑
ським аеропортом Схипхол, одним з найбільших 
банків Нідерландів Рабобанком та Делфтським 
технологічним університетом створили венчурний 
фонд — Mainport Innovation Fund — для цільового 
інвестування у технологічні стартап‑ компанії. Ін‑
вестиційні проекти фонду: створення тренажерів 
для пілотів повітряних суден, моніторингу орні‑
тологічної ситуації в аеропортах, генерування по‑
вітряної електроенергії під час польоту тощо [32].

Крім того, канадська компанія‑ виробник по‑
вітряних суден Bombardier результативно співп‑
рацює з Консорціумом досліджень та інновацій 
в авіації Квебеку, який об’єднує заклади вищої 
освіти, науково‑ дослідні центри та промислові 
підприємства [26]. Метою даного консорціуму є 
підвищення конкурентоспроможності авіакосміч‑
ної галузі шляхом розвитку колективних знань та 
удосконалення моделей навчання. Таким чином, 
нові технології можуть значно допомогти вдоско‑
налити поточний спосіб роботи персоналу, поточні 
моделі прибутковості, досвід обслуговування клі‑
єнтів, операційну та комерційну сфери діяльності 
авіатранспортних підприємств.

Важливо зазначити, що науково‑ технологічна 
інтернаціоналізація та кооперація сприяє розро‑
бленню механізмів реакції на сучасні техноло‑
гічні виклики в авіації та спільному вирішенню 
завдань економічного розвитку на глобальному 
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рівні. На рис. 3 наведено огляд сучасних техноло‑
гічних викликів та основних рішень щодо авіації, 
стійкої до пандемії та інших загроз.

Таким чином, враховуючи наукоємність, підви‑
щену експлуатаційну складність та капіталоміст‑
кість, бачення стійкої до технологічних викликів 
авіації вимагає від індустрії поступового впрова‑
дження нових концепцій, технологій і моделей 
навчання.

Стосовно авіаційної промисловості України, то 
слід зазначити, що вона перебуває в кризовому 
стані, втрачає конкурентоспроможність на рин‑
ках збуту як продукції кінцевого виробництва, 
так і комплектуючих; відбувається скорочення 
науково‑ технічного і технологічного потенціалу 
авіаційної промисловості та її відставання від 
розвинених країн. Ситуація ускладнюється по‑
ширенням глобальної коронавірусної пандемії та 
початком україно‑ російської війни.

Проте, незважаючи на відсутність у державно‑
му бюджеті фінансування досліджень і розробок 
інноваційних авіаційних технологій, проведення 
випробувань та відповідних робіт підприємства 
авіагалузі здійснювали за рахунок власних ко‑
штів. Зокрема, за період 2015–2019 рр. основ‑
ні розробники авіаційної техніки (літаків — ДП 
«Антонов», гвинтокрилів — АТ «Мотор Січ», 
двигунів до них — ДП «Івченко‑ Прогрес» та АТ 
«Мотор Січ») вкладали власні кошти у проведен‑
ня досліджень і розробок нових конкурентоспро‑
можних зразків авіаційної техніки на суму понад 
10,021 млрд. грн (400 млн. дол. США). Позивним 

кроком стало затвердження Державної цільової 
науково‑ технічної програми розвитку авіаційної 
промисловості на 2021–2030 роки [1].

Розвиток міжнародної співпраці насьогодні 
являється пріоритетним напрямом діяльності 
авіатранспортних підприємств України. Розроб‑
ка та реалізація спільних науково‑ технологічних 
проектів із зарубіжними партнерами, міжнародна 
виробнича кооперація має бути першочерговими 
завданнями у воєнний та післявоєнний періоди.

Для цього, по‑перше, необхідним вбачається 
використання потенціалу науково‑ технічної та 
виробничої кооперації з міжнародними партнера‑
ми, передусім державами — членами НАТО та ЄС. 
Вивчення світового досвіду показує, що західні 
інтегровані структури, створені для забезпечення 
інноваційного розвитку авіації, як правило фор‑
муються компаніями країн, які є членами одного 
інтеграційного угруповання. Даний чинник є ви‑
значальним у доцільності міжнародного науково‑ 
технологічного співробітництва у сфері авіації. 
Тому входження України в Альянс надасть мож‑
ливість включення до процесів продукування та 
впровадження авіаційних інновацій.

По‑друге, важливою сферою є розвиток кадрово‑
го потенціалу авіагалузі та підготовка висококва‑
ліфікованих фахівців. Імплементація інновацій та 
реалізація науково‑ технологічних проектів в авіа‑
ції має супроводжуватися впровадженням нових 
концепцій, технологій і моделей навчання. З точ‑
ки зору авіаційної освіти вкрай важливим постає 
культивування навичок збирати та аналізувати 

Рис. 3. Сучасні технологічні виклики в авіації

Джерело: складено авторами із використанням [41]
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інформацію (дані керують рішеннями), розвивати 
вміння обробки даних. Водночас разом з техноло‑
гічними інноваціями в освіту майбутніх авіацій‑
них фахівців слід включити «зелену авіацію».

По‑третє, фінансування інноваційних проектів 
в авіації має здійснюватися шляхом державних 
замовлень як в межах цільових державних обо‑
ронних замовлень, так і від авіаційних транспорт‑
них компаній на продукцію української авіаційної 
промисловості. Додаткових можливостей надасть 
залучення іноземних інвестицій в авіаційний сек‑
тор України, розвиток державно‑ приватного парт‑
нерства.

Висновки і перспективи подальших дослі-
джень. Таким чином, авіація є однією з найбільш 
поширених і широко взаємопов’язаних міжнарод‑
них інфраструктур. Це одна з основних галузей 
для взаємозв’язку та інтеграції світу, і вона охо‑
плює майже всі країни світу. Перевагами участі 
країни у міжнародному співробітництві в авіацій‑
ній сфері є: підвищення глобальної конкуренто‑
спроможності країни, значні надходження до дер‑
жавного бюджету країни, інтеграція зі світовими 

лідерами виробників повітряних суден, забезпе‑
чення населення робочими місцями тощо.

Авторами встановлено, що насьогодні ключови‑
ми сферами міжнародного науково‑ технологічного 
співробітництва в авіації є інжиніринг (перш за 
все в частині скорочення впливу авіації на на‑
вколишнє середовище), виробництво, управління 
бізнесом. В межах дослідження акцентовано увагу 
на важливій ролі науково‑ дослідних інституцій 
і закладів вищої освіти в системі міжнародного 
науково‑ технологічного співробітництва в авіації.

Україні, як авіаційній країні, для подолання 
сучасних технологічних викликів у сфері авіації 
та відродження економіки у воєнний і післяво‑
єнний період необхідно стати активним учасни‑
ком спільної реалізації науково‑ технологічних 
проектів із зарубіжними партнерами. Для цього 
необхідно використовувати потенціал науково‑ 
технічної та виробничої кооперації з країнами — 
членами НАТО та ЄС, розвивати кадровий по‑
тенціал авіагалузі, залучати приватний сектор 
та іноземні інвестиції у відбудову авіаційного 
сектору.
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ТРАНСФОРМАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ  
ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН УКРАЇНИ

TRANSFORMATION OF INTERNATIONAL  
ECONOMIC RELATIONS OF UKRAINE

Анотація. Стаття присвячена розгляду сучасних напрямів, особливостей трансформації міжнародних економічних 
відносин України (МЕВУ), зміст якої визначається як процес перебудови, здійснення структурних зрушень, впровадження 
інноваційних форм, методів, інструментів функціонування світогосподарських стосунків нашої держави. Досліджено ос-
новні передумови трансформації МЕВУ: а) глобалізація світового господарства; б) виклики науково- технічного прогресу; 
в) наслідки війни РФ проти України. У теоретичному аспекті обґрунтовано підхід до змісту діалектичної взаємодії МЕВУ 
та зовнішньоекономічної діяльності України (ЗЕДУ), які, відповідно, розглядаються як сутність та форма єдиного цілісного 
явища — системи міжнародних господарських зв’язків нашої держави. Особлива увага приділена аналізу трансформація 
таких складових МЕВУ: а) зовнішньоторговельні відносини; б) проблеми еміграції трудових ресурсів; в) адаптація до умов 
світового ринку робочої сили. Відмічено сучасні риси трансформації зовнішньої торгівлі, у процесі якої враховуються існу-
ючі параметри експортно- імпортних операцій, регіональне зміщення обсягів зовнішньої торгівлі. Виокремлені напрями 
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трансформації МЕВУ, що пов’язані з вітчизняною демографічною ситуацією. Вони характеризуються скороченням актив-
ної складової трудових ресурсів; зайнятих у сфері ЗЕД; припиненням підприємницької діяльності частиною приватного 
сектору, зорієнтованого на міжнародний бізнес; зменшенням переказів валютних коштів від працюючих за кордоном; 
витратами, що пов’язані з соціальним забезпеченням переселенців в Україні та за її межами. Як чинник проведення 
трансформації МЕВУ розглядається дія міжнародних економічних санкцій проти РФ. У якості перспективних напрямів 
дослідження трансформації МЕВУ, пропонується розгляд: а) особливостей прискореного розвитку зовнішніх зв’язків у 
сфері інформаційно- комунікативних послуг; б) специфіки впровадження у підприємства експортного сектору діджитал 
технологій; в) використання інноваційних форм міжнародної співпраці у світовому цифровому просторі.

Ключові слова: глобалізація, трансформація міжнародних економічних відносин України, зовнішньоторговельні 
відносини, світовий ринок праці, міжнародні економічні санкції.

Summary. The article is devoted to consideration of modern directions, features of the transformation of international eco-
nomic relations of Ukraine (IERU), the content of which is defined as the process of restructuring, implementation of structural 
changes, introduction of innovative forms, methods, tools of functioning of the world economic relations of our state. The main 
prerequisites for the transformation of the IERU have been studied: a) globalization of the world economy; b) challenges of sci-
entific and technical progress; c) the consequences of the war of the Russian Federation against Ukraine. In the theoretical as-
pect, the approach to the content of the dialectical interaction of the IERU and the foreign economic activity of Ukraine (FEAU), 
which, respectively, are considered as the essence and form of a single integral phenomenon — the system of international 
economic relations of our state. Special attention is paid to the analysis of the transformation of the following components of 
the IERU: a) foreign trade relations; b) problems of emigration of labor resources; c) adaptation to the conditions of the world 
labor market. Modern features of the transformation of foreign trade are noted, in the process of which the existing parame-
ters of export- import operations, regional displacement of foreign trade volumes are taken into account. The directions of the 
transformation of IERU related to the domestic demographic situation are highlighted. They are characterized by a reduction in 
the active component of labor resources; employed in the field of foreign trade; termination of entrepreneurial activity by a part 
of the private sector, oriented towards international business; reduction of currency transfers from workers abroad; expenses 
related to the social security of immigrants in Ukraine and abroad. The effect of international economic sanctions against 
the Russian Federation is considered as a factor in the transformation of the IER. As promising directions of research into the 
transformation of IERU, it is proposed to consider: a) features of the accelerated development of external relations in the field 
of information and communication services; b) specifics of implementation of digital technologies in enterprises of the export 
sector; c) use of innovative forms of international cooperation in the global digital space.

Key words: globalization, transformation of Ukraine’s international economic relations, foreign trade relations, global labor 
market, international economic sanctions.

Постановка проблеми. Змістовні характеристики 
та напрями розвитку МЕВУ останнім часом на‑

бувають суттєвих змін. Це обумовлено, передусім, 
стрімким розвитком глобалізації світового госпо‑
дарства, всезростаючими новими викликами по‑
стіндустріальної революції, зокрема, до підвищення 
якісного рівня вітчизняного виробництва та його 
експортного потенціалу, провадження інноваційних 
структурних зрушень у національній економіці, 
виваженого використання сировинних, енерге‑
тичних ресурсів, модернізацію інфраструктурних 
об’єктів у сфері зв’язку, транспорту, транзитних 
сполучень, дотримання належних екологічних 
стандартів. З іншої сторони значним гальмівним 
суб’єктивно‑ політичним фактором, що обмежує 
національні можливості розвитку МЕВ є триваюча 
військова агресія рф проти нашої держави. Збитки 
від неї для нашого суспільства по переднім оцінкам 
перевищують 500 млрд. дол. США, та включають 

вартість зруйнованого виробничого, інфраструктур‑
ного, житлового фонду, припинення діяльності під‑
приємств на окупованих територіях, відмежованих 
від єдиного національно господарського комплексу, 
і головне, це втрата співвітчизників, переселення 
працівників у західні області країни та до інших 
держав світової спільноти. Враховуючи зазначене 
доцільно дослідити параметри сучасного стану 
структурних складових МЕВ України, обґрунту‑
вати необхідність здійснення розробки об’єктив‑
них трансформаційних заходів щодо відновлення, 
стабілізації та подальшого розвитку, у тому числі 
і нових, напрямів зовнішньоекономічних зв’язків 
нашої країни.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У іноземній та вітчизняній науковій літературі 
розгляд проблем розвитку міжнародних економіч‑
них відносин (МЕВ) займає вагоме місце. Зокре‑
ма, значний внесок у дослідження сутнісних рис, 
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особливостей їх трансформації на глобальному, 
регіональному, національному рівнях зробили 
Адамс Ф., Браун С., Гальчинський А., Гересим‑
чук З, Гонта О., Гюіда Й., Кеелей Б., Ліндерт П., 
Лукенбах Г., Мельник Т., Поліщук Л., Пунтігліа‑
но А., Салваторе Д., Сіденко В., Стаканов Р., Філі‑
пенко А., Шнирков О. та інші [1–17]. У їх працях 
аналізуються методологічні питання дослідження 
глобальних трансформаційних процесів і в тому 
числі ті, що охоплюють МЕВ; розвиток інтегра‑
ційних відносин між національними господарства‑
ми; характер, галузева та регіональна спрямова‑
ність міжнародних торговельних відносин нашої 
країни; специфіка регулювання та напрями руху 
міжнародних міграційних потоків; реформуван‑
ня міжнародних фінансових відносин; нові форми 
економічної, правової іноземної допомоги; фор‑
мування механізму виваженої взаємодії вітчиз‑
няних державних органів та приватного бізнесу 
з представництвами ТНК в Україні; створення 
умов для залучення та оптимального використан‑
ня іноземних інвестицій тощо. Проте, в силу дії 
несприятливих факторів, передусім, продовження 
військових дій РФ в Україні, окреслені проблеми 
розвитку МЕВ, та, зокрема, ті, що ґрунтуються 
на сучасних можливостях національного експорт‑
ного потенціалу, необхідно досліджувати з метою 
забезпечення наукового обґрунтування заходів їх 
оптимального використання та коригування стра‑
тегічних орієнтирів трансформації системи між‑
народних господарських зв’язків нашої держави.

Формулювання цілей статті (постановка зав-
дання). Ціль статті полягає у дослідженні переду‑
мов та напрямів здійснення трансформації систе‑
ми міжнародних економічних відносин України, 
зокрема основних її структурних ланок, зовніш‑
ньоторговельних відносин, економічних стосун‑
ків, пов’язаних з міжнародною міграцією робочої 
сили, передусім, вітчизняних трудових ресурсів, 
відносин щодо умов надання нашій державі ма‑
теріальної та фінансової допомоги, застосування 
міжнародних політичних економічних, правових 
механізмів, спрямованих на досягнення територі‑
альної цілісності та повномасштабного сувереніте‑
ту нашої держави.

Виклад основного матеріалу. Міжнародні еко‑
номічні відносини нашої країни відіграють суттєву 
роль у розвитку національного господарства, сус‑
пільного життя, зростання добробуту населення. 
На початку набуття незалежності наша держава 
мала достатньо розвинутий промисловий комп‑
лекс, аграрний сектор, науково‑ технічний потенці‑
ал, сферу послуг, інфраструктурні галузі, систему 

освіти та охорони здоров’я. Як один із синтезую‑
чих показників, що характеризував рівень розвит‑
ку нашої країни у той період, можуть слугувати 
приклади створення вітчизняних космічних ра‑
кет «Зеніт» — найкращих у світі у своєму класі, 
започаткування світових стандартів технологій 
електрозварювання, на кінець Україна за існу‑
ючим власним ядерним арсеналом була третьою 
державою світу. На жаль, з часом наші науково‑ 
технічні та оборонні позиції в силу політичних, 
економічних, фінансових, кадрових чинників 
були до певної міри втрачені. Натомість останнім 
часом економічний, науково‑ технічний, соціаль‑
ний розвиток нашої країни значно постраждав 
від глобальних кризових явищ, зокрема, у сфері 
фінансів, охорони здоров’я (пандемія Covid‑19), 
і особливо, з початком у 2014 році, військових 
дій РФ проти нашої країни, що стали у 2022 році 
повномасштабною війною з народом України.

Наслідком ворожого вторгнення РФ стали 
значні руйнування вітчизняної промисловості, 
сільського господарства, об’єктів критичної та 
цивільної інфраструктури, закладів освіти, охо‑
рони здоров’я, вимушена внутрішня та іноземна 
міграція значної частини населення окупованих 
ворогом територій, прифронтових та інших об‑
ластей нашої країни. Це відображають і загальні 
показники економічного розвитку вітчизняного 
господарства. За період війни економіка України 
скоротилася на 33,4% [21], обсяг ВВП зменшив‑
ся на 37,2% [21], безробіття становило 40% [22], 
та стагфляція — 21,5% [21]. Значно скоротилися 
обсяги виробництва важливих галузей вітчизняної 
промисловості: металургії, хімічної промисловос‑
ті, машинобудування сфери транспортних послуг. 
Суттєво також зменшились обсяги зовнішньої тор‑
гівлі: експорту на 32,3%, імпорту на 23,9% [23].

Треба зазначити, що складна економічна ситу‑
ація залишиться в нашій державі і в наступному 
році. Про це свідчать статті державного бюджету 
України на 2023 рік [24]. Зокрема, доходи до дер‑
жавного бюджету заплановано у суммі 1,33 трлн. 
грн., видатки — 2,64 трлн. грн., дефіцит бю‑
джету — 1,31 трлн. грн., граничний державний 
борг — 6,42 трлн. грн., інфляція становитиме 
28%, що на 21,8% більше ніж у 2021 році. За 
попередніми розрахунками для стабілязії розвит‑
ку вітчизняної економіки у 2023 році потрібно 
50 млрд. дол. США [25].

В цілому, падіння обсягу ВВП у 2022 році, ско‑
рочення обсягу зовнішньоторговельного обороту, 
зменшення чисельності населення, зокрема част‑
ки активної робочої сили, зайнятої у суспільному 
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виробництві, відтік іноземних інвестицій, зростан‑
ня витрат з державного бюджету на зміцнення обо‑
роноздатності нашої країни, збільшення державно‑
го боргу, що зрівнявся з обсягом ВВП, безперечно, 
об’єктивно призвели до трансформації вітчизня‑
них міжнародних економічних відносин. У даному 
контексті, на наш погляд, необхідно розглядати 
трансформацію МЕВ України, по‑перше, як про‑
цес перебудови та адаптації до існуючого, реаль‑
ного стану економічного, фінансового, науково‑ 
технічного підґрунтя їх здійснення. По‑друге, 
процес трансформації МЕВ України має розвива‑
тись шляхом набуття виважених напрямів розвит‑
ку, зорієнтованих на світовий досвід впровадження 
їх інноваційних форм і методів функціонування та 
сучасних викликів науково‑ технічного прогресу.

Розгляд напрямів трансформації МЕВ України 
у теоретичному аспекті передбачає уточнення змі‑
сту останніх, конкретних їх форм прояву, методів 
здійснення, зв’язку та співвідношення з категорі‑
єю ЗЕД України. У якості загального визначення 
змісту МЕВ України, їх варто розглядати як си‑
стему відносин між державами світу та їх пред‑
ставниками з приводу виробництва, розподілу, об‑
міну і споживання матеріальних благ та послуг. 
У цьому полягає їх економічна сутність. Щодо 
конкретних форм реалізації МЕВ України то вони 
на наш погляд, становлять зміст ЗЕД України. 
З позицій такого підходу можна відмітити діалек‑
тичний зв’язок між МЕВ України і ЗЕД України, 
який об’єктивно існує між ними як між сутністю 
явища і формою його прояву. Враховуючи таке 
органічне поєднання МЕВ України і ЗЕД Укра‑
їни як цілісного утворення, необхідно відмітити 
багатогранність напрямів його розвитку, які під 
кутом зору аналізу їх трансформації потребують 
окремого дослідження.

Зважаючи на сучасні реалії функціонування 
вітчизняного господарства і вагомість його роз‑
витку міжнародних відносин обміну та розподілу, 
доцільно зосередити увагу, перш за все, на тран‑
сформації міжнародних торговельних відносин 
нашої країни та відносин у сфері розподілу тру‑
дових ресурсів, формування еміграційних потоків, 
участі у світовому ринку праці. Окремо заслуговує 
на увагу розгляд інститутів політичної, економіч‑
ної, правової співпраці держав‑ партнерів України 
у напрямі забезпечення цілісності, національного 
суверенітету, як основи для проведення ефектив‑
ної трансформації міжнародних економічних від‑
носин нашої країни.

Трансформація МЕВ України у сфері обміну 
передбачає розгляд стану такої його складової 

як міжнародних торговельних відносин нашої 
країни. За час військової агресії РФ, зовнішньо‑
торговельний оборот України значно скоротився, 
як зазначалось вище, і оцінювався у 80,3 млрд. 
дол. США [23]. Особливо, у першій половині 2022 
року, значне падіння обсягів експорту було ха‑
рактерним для хімічних продуктів — на 68,9%, 
металів та виробів з них — на 57,2%, машин, 
устаткування і транспортних засобів — на 43,2%, 
мінеральної продукції — на 30,7%. Значно ско‑
ротилися обсяги імпорту, насамперед, машин та 
устаткування — на 20,4% [28]. Така ситуація 
у сфері зовнішньоторговельних відносин нашої 
держави об’єктивно призвела до суттєвої тран‑
сформації структури експорту та імпорту, зміні 
співвідношення вартісних і кількісних показників 
оцінки головних товарних позицій вітчизняного 
зовнішньоторговельного обороту.

В умовах війни важливим напрямом тран‑
сформації міжнародних торговельних відносин 
України є переміщення центру ваги експортно‑ 
імпортних операцій у центральні та західні регі‑
они нашої країни. Про це свідчать, зокрема, дані 
про динаміку обсягу експорту та імпорту по регі‑
онам нашої країни.

Дані, наведені в таблиці, свідчать про суттє‑
ві зрушення у напрямі концентрації вітчизняних 
експортно‑ імпортних операцій, що, передусім, ви‑
кликано агресією РФ проти нашої країни. Основ‑
на тенденція цього процесу полягає у зростанні 
обсягів експорту та імпорту в окремих централь‑
них та західних областях та суттєве їх зменшен‑
ня у східних та південних регіонах нашої краї‑
ни. Так, частка Вінницької області до загального 
обсягу експорту України у 2021 році станови‑
ла 1,9%, а у 2022 році — 3,3%. Відповідно, по 
Львівській області ці показники зросли з 4,3% 
до 6,7%; по Закарпатській з 2,5% до 4,4%. За 
цей період, відповідно, зменшились ці показники 
по Донецькій області з 10,3% до 0,8%, по Луган‑
ській з 0,2% до 0,0% та по Харківській з 2,6% до 
1,9%. З врахуванням наведеної характеристики 
трансформації зовнішньоторговельного потенціалу 
нашої країни, у регіональній площині, є підста‑
ви вважати, що цей вектор нарощування обся‑
гів експорту‑ імпорту буде зростати, що потребує 
мобілізації використання існуючих сировинних, 
енергетичних, матеріальних, науково‑ технічних 
і трудових ресурсів.

Щодо перспектив трансформації зовнішньотор‑
говельних відносин нашої держави, то їх можна 
узагальнити у наступному. По‑перше, з врахуван‑
ням наслідків війни, основним завданням є від‑
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будова, поновлення матеріально‑ технічної бази 
підприємств експортного профілю, досягнення 
стабільного рівня функціонування вітчизняної 
зовнішньої торгівлі. По‑друге, доцільно в умовах 
сьогодення стимулювати подальший розвиток зов‑
нішньоторговельного потенціалу у регіонах, що 
останнім часом формують основні статті експорту 
та імпорту нашої країни, за рахунок залучення 
іноземних інвестицій, державної фінансової під‑
тримки, використання можливостей приватного 
бізнесу. По‑третє, суттєвим напрямом трансфор‑
мації міжнародних торговельних відносин є вра‑
хування глобальних тенденцій розвитку світового 
ринку товарів і послуг. У даному зв’язку, перш 
за все, йдеться про зрушення у структурі вироб‑
ничих та обслуговуючих ланок зовнішньоторго‑

вельного комплексу, спрямованих на зміцнення 
конкурентних позицій у інноваційних сегментах 
світового ринку, зокрема, у сфері інформаційно‑ 
комунікативних технологій, утримання та поси‑
лення провідної ролі на ринку аграрної продукції, 
використання переваг геотериторіального розта‑
шування нашої країни шляхом проведення модер‑
нізації транзитної інфраструктури.

У даному контексті заслуговує на увагу співп‑
раця України з державами‑ партнерами, міжнарод‑
ними організаціями, передусім ООН, щодо роз‑
блокування міжнародних транзитних коридорів 
у рамках погодження спільної угоди «Зернова 
ініціатива». Її реалізація дозволила експортува‑
ти значні обсяги вітчизняної зернової продукції 
в межах укладених торговельних угод з країнами 

Таблиця 1
Регіональні обсяги зовнішньої торгівлі України товарами у 2021 та 2022 роках (у %)

2021 2022

Експорт Імпорт Експорт Імпорт

у % до заг. обсягу у % до заг. обсягу у % до заг. обсягу у % до заг. обсягу

Області України 100,0 100,0 100,0 100,0

Вінницька 1,9 1,0 3,3 1,1

Волинська 1,2 2,5 2,3 3,7

Дніпропетровська 17,9 8,1 15,7 7,6

Донецька 10,3 2,6 0,8 0,3

Житомирська 1,1 0,9 1,6 2,0

Закарпатська 2,5 2,3 4,4 3,3

Запорізька 7,0 2,8 8,0 2,6

Івано‑ Франківська 1,7 1,4 1,5 1,2

Київська 3,7 7,7 4,6 6,5

Кіровоградська 1,5 0,4 1,8 0,5

Луганська 0,2 0,4 0,0 0,0

Львівська 4,3 6,5 6,7 10,0

Миколаївська 5,1 1,6 4,1 1,6

Одеська 2,5 3,2 4,8 3,9

Полтавська 4,7 2,6 4,6 2,4

Рівненська 1,0 0,8 1,7 0,9

Сумська 1,6 1,2 1,5 1,0

Тернопільська 1,0 0,7 1,6 0,9

Харківська 2,6 3,3 1,9 2,3

Херсонська 0,6 0,4 0,2 0,1

Хмельницька 1,3 0,9 1,6 1,3

Черкаська 1,3 1,4 2,6 1,3

Чернівецька 0,3 0,3 0,6 0,8

Чернігівська 1,7 0,7 1,5 0,5

м. Київ 22,5 42,6 22,3 39,4

Джерело: складено авторами на основі [29]
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Європи, Азії, Африки. Всього з початку виконан‑
ня цієї угоди з портів Великої Одеси вийшло 456 
суден. На них було перевезено 10,7 млн. тонн 
агропродукції, перш за все до країн, де склалася 
складна продовольча ситуація [28]. Така форма 
здійснення експортних операцій вимушена вій‑
ськовим блокуванням РФ вітчизняних портів. 
Проте, треба відмітити, що зазначене транспортне 
забезпечення експортних операцій України сприя‑
ло, в цілому, стабілізації рівня вітчизняного зов‑
нішньоторговельного обороту. Тому, використання 
даного експортного проекту можна також віднести 
до об’єктивного сучасного інструменту трансфор‑
мації МЕВУ.

Окремо треба відмітити вплив ТНК на тран‑
сформацію зовнішньої торгівлі нашої держави, 
які майже повністю контролюють світові ринки та 
впроваджують нові форми міжнародних виробни‑
чих відносин, наприклад, таких як мережеві лан‑
ки створення вартості продукції. Останні перед‑
бачають здійснення підприємницької діяльності 
представництв, філіалів, відділень, підприємств 
ТНК, у тому числі, і на території України, що 
можна розглядати, як сучасні трансформаційні 
зміни у розвитку міжнародних економічних від‑
носин на території нашої держави.

З огляду на сучасну демографічну ситуацію 
в Україні, важливим напрямом трансформації 
міжнародних економічних відносин є аналіз участі 
вітчизняних трудових ресурсів у світовому ринку 
праці. Нагальність розгляду цієї проблеми зараз 
постає особливо гостро у зв’язку з масштабами 
еміграції вітчизняної робочої сили. За оцінкою 
міжнародного валютного фонду обсяг вимушеної 
міграції у нашій країні перевищує 7,8 млн. чоло‑
вік, що становить 1/5 населення України [26]. Зо‑
крема, кількість виїхавших українців до Польщі 
становила 1,5 млн. чоловік, до ФРН — 1 млн., до 
Чехії — 455 тис., до Італії — 171,5 тис. та до Іспа‑
нії — 150,4 тис. [26] Відтік за кордон вітчизняної 
робочої сили вимагає трансформації відносин щодо 
регулювання цього процесу та врахування глобаль‑
них тенденцій розвитку світового ринку праці.

Зараз під впливом глобалізації відбуваються 
значні зміни в умовах створення та функціону‑
вання національних ринків праці, а також у роз‑
витку міждержавної міграції робочої сили в масш‑
табі світового економічного простору. Зростання 
потреб глобальної економіки у іноземній робочій 
силі різної кваліфікації стимулює процеси трудо‑
вої міграції та, як наслідок, залучення у міжна‑
родну виробничу діяльність іноземних трудових 
ресурсів. Необхідно відмітити, що вплив глобалі‑

зації на сферу зайнятості, трансформацію націо‑
нальних і регіональних ринків праці, а також на 
міграцію робочої сили проявляється по‑різному 
в процесі формування світового ринку праці.

Однією з характерних рис глобалізації є також 
поступове зняття обмежень у переміщенні робочої 
сили між національними ринками та активізація 
міграційних рухів на ринках праці. Загалом, в ре‑
зультаті економічних перетворень у міжнародному 
середовищі, відбувається зміна ролі людини, люд‑
ського капіталу та ринку праці як найбільш ва‑
гомих складових сучасної економіки знань. Зараз 
центральне місце на ринку праці належить вже 
новому робітнику, рисами якого є мобільність, 
освіченість, здатність знаходити у будь‑якій кра‑
їні земної кулі, відповідно до власних можливо‑
стей та здібностей, різні види працевлаштування.

Системна трансформація економіки України 
у напрямі розвитку ринкових відносин охоплює 
всі сфери національного суспільного виробництва 
і знаходить своє конкретне кінцеве відображен‑
ня у рівні ефективності використання факторів 
останнього. Головним з них є робоча сила, раці‑
ональне застосування якої у процесі переходу до 
ринку може здійснюватися на основі розв’язання 
низки суперечностей об’єктивного та суб’єктив‑
ного характеру. Вони обумовлені загальним рів‑
нем та істотним спадом розвитку національного 
господарства, недостатньою конкурентоспромож‑
ністю вітчизняної продукції на світових ринках, 
політичною та фінансовою нестабільністю, недо‑
статнім нормативно‑ правовим забезпеченням ре‑
гулювання національного ринку праці, значною 
часткою тіньової економіки тощо.

За таких умов розв’язання проблем безробіття, 
працевлаштування, збільшення робочих місць, га‑
рантованої та належної оплати праці, підвищен‑
ня життєвого рівня населення вимагає, по‑пер‑
ше, зосередження державних та підприємницьких 
структур на всебічному використанні природних, 
виробничих, науково‑ технічних, трудових ресур‑
сів та фінансових коштів у масштабах всієї країни 
й особливо на галузевому та регіональних рівнях.

По‑друге, суттєвим напрямом розв’язання за‑
значених питань є налагодження стабільного гос‑
подарського співробітництва України і насампе‑
ред безпосередніх суб’єктів зовнішньоекономічної 
діяльності з іноземними партнерами, створення 
умов для формування сприятливого інвестицій‑
ного клімату. Останнє має орієнтуватися не лише 
на залучення в нашу економіку іноземних інвес‑
тицій, отримання цільових довгострокових між‑
народних кредитів. Не менш важливими є заходи, 
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які проводяться законодавчою та виконавчою гіл‑
ками влади, з легалізації та використання в на‑
шому господарстві грошових коштів вітчизняних 
підприємницьких структур, які знаходяться на 
їх рахунках у фінансових установах за кордоном.

По‑третє, необхідно враховувати переваги, по‑
зитивні фактори, які мають місце при включенні 
України у світовий економічний простір. 3 пози‑
ції окреслених питань наша країна має, зокре‑
ма, виважено брати на озброєння світовий дос‑
від діджиталізації виробничих процесів, оплати 
праці, відповідного оподаткування, соціального 
захисту, підготовки кадрів і т. п. Поряд з цим ін‑
теграція України в систему світового господарства 
передбачає і більш активну участь, у тому числі 
й на взаємній основі, у світовому ринку праці, 
дієвому регулюванні його окремих сегментів на 
національному, міждержавному рівнях у межах 
спеціальних міжнародних організацій. Зважаючи 
на те, що зараз вплив цього фактору на національ‑
ну систему оптимального використання трудових 
ресурсів не є домінуючим, в кількісному вимірі 
незначний, його вага в майбутньому, безперечно, 
буде більш суттєвою.

Характеризуючи можливі трансформаційні 
напрями включення України у світовий ринок 
праці, слід мати на увазі, що цей процес орга‑
нічно пов’язаний з міжнародним поділом праці. 
У теоретичному плані, міжнародний поділ праці 
трактується як метод раціонального використан‑
ня суспільної праці в межах світового господар‑
ства. Такий підхід значно розширює спектр форм 
прояву міжнародного поділу праці, до будь‑якої 
зовнішньоекономічної ситуації, яка здійснюється 
між партнерами на взаємовигідній основі. Звідси 
участь України в різноманітних формах міжна‑
родного поділу праці, відповідно, означає розши‑
рення сфери її взаємодії зі світовим ринком праці.

У сучасних умовах Україна є повноцінним 
суб’єктом світового ринку праці й повинна у своїй 
зовнішній політиці враховувати об’єктивні тен‑
денції, що притаманні його розвитку. Йдеться, 
насамперед, про інтенсифікацію цього процесу. 
Поряд з цим у процесі розробки стратегічних орі‑
єнтирів управління трудовими ресурсами, в ці‑
лому, та на рівні окремих груп працездатного 
населення доцільно враховувати дію об’єктивних 
стимулів, що спонукають еміграцію в Україні. До 
них належать, по‑перше, незадовільні економічні 
умови життя працездатного населення. Його, на‑
самперед, характеризують низький рівень заробіт‑
ної плати, зубожіння значної частини населення, 
інфляція, зростання вартості життєво необхідних 

послуг. По‑друге, порівняно високий та стабіль‑
ний рівень оплати праці в основних еміграційних 
центрах, що орієнтує на можливе задоволення 
існуючих потреб працездатних. По‑третє, порів‑
няно високий рівень організації управління тру‑
довими процесами, сучасне технічне забезпечення 
виробництва. По‑четверте, потреба в робочій силі 
за кордоном, належний рівень соціального захи‑
сту працюючих, існування умов для реалізації їх 
ініціативи, творчого пошуку, підприємницької 
діяльності в країнах‑ реципієнтах. По‑п’яте еко‑
логічний стан країни‑ донора і країни‑ реципієнта, 
охорона навколишнього середовища. По‑шосте, 
чинники політичного, військового, релігійного, 
національного, культурного характеру, що спону‑
кають відтік робочої сили за кордон.

Наведені стимули, звичайно, визначають на‑
прями участі України у світовому ринку праці. 
Орієнтири тут у різних груп, від’їжджаючих за 
межі нашої країни, різні. Проте найбільш ва‑
гомим тут залишається рівень потенційної за‑
робітної плати, яка залежить від кваліфікації 
працюючих за кордоном. Звідси у процесі здійс‑
нення національної політики у сфері використан‑
ня трудових ресурсів варто зосередити увагу на 
державних інтересах розвитку регіонів, галузей, 
видів виробництва через пошук шляхів дієвого 
стимулювання праці у визначених пріоритетних 
напрямах економіки. При цьому може мати місце 
й використання іноземних спеціалістів з метою 
досягнення істотних результатів від реалізації ін‑
новаційних господарських проектів.

Окремим напрямом регулювання участі Укра‑
їни у світовому ринку праці має стати створен‑
ня механізму оптимального використання тру‑
дових має ресурсів на інтернаціональному рівні. 
Такий механізм, по суті, становить сукупність 
принципів, форм, методів, які використовуються 
нашою країною при здійсненні міжнародної мі‑
граційної діяльності. У структурі цього механіз‑
му можна виділити п’ять блоків. По‑перше, це 
інформаційний блок, де зосереджується інформа‑
ція як про власні, так і про потреби в робочій 
силі i країн‑ реципієнтів. По‑друге, це програмно‑ 
координаційний блок, у межах якого розроблю‑
ються концепції, положення дво‑ і багатосторон‑
ніх тривалих програм, фіксуючих можливості 
використання робочої сили на взаємовигідних 
засадах. По‑третє, це організаційно‑ економічний 
блок, до якого можуть входити форми організації 
міжнародних міграційних процесів, конкретні на‑
прями використання робочої сили в межах існу‑
ючих форм, господарського співробітництва між 



118

// Міжнародні економічні відносини //
// Міжнародний науковий журнал «Інтернаука».

Серія: «Економічні науки» // № 12 (68), 2022

країнами світового співтовариства. По‑четверте, 
це блок вартісних важелів, які мають втілюватись 
у вартості робочої сили в країнах‑ реципієнтах, рів‑
ні номінальної і реальної заробітної плати. По‑п’я‑
те, це правовий блок. До нього входять принципи, 
норми, положення. умови національного законо‑
давства про порядок здійснення заходів щодо уча‑
сті України, її представництв, юридичних, фізич‑
них осіб у світовому ринку праці. Сюди також 
належать міждержавні угоди між країнами екс‑
портерами й імпортерами робочої сили, де головне 
місце мають займати умови трудової діяльності 
працюючих, підвищення кваліфікації, особливості 
соціального захисту. Важливою складовою цього 
блоку є нормативно‑ правове забезпечення таких 
міжнародних організацій, як МОП та MOM. По‑
ложення правових документів цих організацій про 
регламентацію робочого часу, механізми руху ро‑
бочої сили, гарантії заробітної плати, належного 
забезпечення умов праці та життя, соціальний за‑
хист, працю дітей та жінок, професійно‑ технічне 
навчання, страхування є вихідним у процесі роз‑
робки відповідних національних нормативно‑ пра‑
вових актів та міждержавних угод про викори‑
стання робочої сили. Формування та послідовне 
застосування дієвого механізму участі України 
у світовому ринку робочої сили дає змогу визна‑
чити певні наслідки здійснення цього процесу.

З погляду на національну стратегію викори‑
стання трудових ресурсів участь України у між‑
народному поділі праці та світовому ринку праці 
може оцінюватись позитивно в силу незворотності 
та формування більш ефективних структур інтер‑
національного виробництва як на території нашої 
держави, так і в межах світового господарства. 
Позитивним та перспективним наслідком тут є 
можливість використання переваг міжнародного 
менеджменту, сукупного науково‑ технічного по‑
тенціалу країн світового співтовариства.

У межах стратегічних орієнтирів можна ви‑
значити й окремі конкретні наслідки зазначеного 
процесу. До них належать певне зниження рів‑
ня безробіття, підвищення кваліфікації робочої 
сили, підвищення життєвого рівня працюючих за 
кордоном та їх сімей, надходження інвестицій та 
кредитів, валюти, зростання конкурентоздатності 
товарів, зниження соціальної напруги тощо.

Серед несприятливих наслідків участі нашої 
країни у світовому ринку праці можна зазначити 
такі, як: зменшення трудового потенціалу кра‑
їни, відтворення якого вимагає значних коштів 
та часу, зниження темпів науково‑ технічного 
прогресу в нашій державі, уповільнення росту 

внутрішнього валового продукту, зменшення над‑
ходжень до державного бюджету та інші. Проте 
немає підстав для абсолютизації позитивних чи 
негативних наслідків участі України у світовому 
ринку праці або якогось окремого з них. Їх всебіч‑
не вивчення та комплексний аналіз є важливою 
умовою оптимізації механізму участі нашої кра‑
їни у світовому ринку праці та здійснення тран‑
сформації МЕВ України у напрямі виваженого 
використання вітчизняних трудових ресурсів на 
національному та інтернаціональному рівнях.

З метою забезпечення трансформації МЕВ 
України варто спиратись на політичну, фінансо‑
ву, матеріальну, правову допомогу країн світової 
спільноти, які підтримують нашу державу у війні 
з РФ та сприяють відновленню її суверенітету. 
Одним із важливих напрямів такої співпраці є 
запровадження міжнародних економічних санкцій 
(МЕС) до РФ.

Запровадження міжнародних економічних 
санкцій (МЕС) країнами світової спільноти до ок‑
ремих суб’єктів‑ порушників, загальноприйнятих 
норм міжнародного права, зафіксованих у від‑
повідних документах, передусім ООН, інших мі‑
журядових організацій, національному законодав‑
стві держав‑ акторів глобальної всебічної співпраці 
є традиційним та, як свідчить світовий досвід, 
дієвим інструментом забезпечення суверенітету, 
недоторканності національних кордонів, невтру‑
чання у внутрішні справи, рівності партнерів 
у сфері взаємовигідної господарської взаємодії.

У даному зв’язку слід зазначити, що Украї‑
на, світове співтовариство у протидії військовій 
агресії РФ керується положеннями конкретних 
документів міжнародного права та національно‑
го законодавства, у яких чітко визначено зміст 
МЕС та їх спрямованість на захист національного 
суверенітету в тому числі нашої країни. Йдеться, 
перш за все, про статтю 1 та 2 Статуту ООН, Кон‑
ституцію України (статті 1 та 2), Закон України 
про санкції та інші правові документи, де визна‑
чені межі недопустимості порушення суверенних 
прав нашого народу [18, 19, 20].

Що стосується України, у даному зв’язку, 
по‑перше, треба відзначити санкційну підтримку 
41 країни світу нашої держави у боротьбі проти 
РФ. Вона охоплює комплекс загальних санкцій, 
а саме: дипломатичних, економічних, фінансових, 
військових, торговельних, соціальних, демогра‑
фічних, екологічних, інноваційних, науково‑ 
технічних, інформаційних, комунікативних, 
культурних, персональних та інших. По‑друге, 
торкаючись регіональної спрямованості МЕС про‑
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ти РФ варто відзначити, що їх здійснюють в ос‑
новному провідні економічно розвинуті країни 
світу, зокрема США, переважна більшість держав 
ЄС, Великобританія, Канада, Японія, Австралія, 
Тайвань, Корея та інші. По‑третє важливою осо‑
бливістю запровадження МЕС до РФ є їх чітко 
визначений секторальний напрям. Він передбачає 
введення великого спектру обмежувальних захо‑
дів, які значно стримують розвиток провідних 
галузей, видів виробництва, підприємницької ді‑
яльності та всього господарства країни‑ агресора. 
Йдеться, перш за все, про згортання, припинення 
економічних зв’язків у промисловості, зокрема, 
енергетичній, видобувній, металургійній, машино‑
будівній галузях, приладобудуванні, автомобіле‑
будуванні, будівництві, у сфері транспортних спо‑
лучень, зв’язку, логістики, залучення іноземних 
інвестицій, реалізації інноваційних та космічних 
проектів, банківської діяльності тощо.

По‑четверте, означені санкції характеризується 
чіткою цілеспрямованістю та конкретними масш‑
табами, і часовими межами. На сьогоднішній час 
проти РФ вже запроваджено понад 6 500 санкцій‑
них заходів, що є найбільшою їх кількістю в історії 
застосування МЕС. Серед основних фактологічних 
даних про обсяги санкційних заходів проти РФ 
варто відзначити замороження її валютних резервів 
за кордоном на суму понад 300 мільярдів доларів 
США і введення у дію газогону Північний потік‑2, 
припинення господарських зв’язків з російськими 
суб’єктами підприємницької діяльності 62 найбіль‑
ших іноземних компаній, припинення лізингових 
операцій у авіаційній галузі, відключення окремих 
банків від системи SWIFT, введення ЄС персональ‑
них санкцій проти 351 депутата російської Держав‑
ної Думи та інші. Необхідно відмітити пакетний 
характер МЕС проти РФ, що постійно продовжує 
чисельно зростати. Так, за визнання рф окупова‑
них територій як державних утворень (ДНР, ЛНР) 
до РФ застосовано перший пакет МЕС. Далі за вій‑
ськове вторгнення на Україну набули практичної 
дії 8 пакетів МЕС. А на черзі вже здійснюється 
розробка 9‑го пакету МЕС, який передбачає повно‑
цінне відключення російських банків від системи 
SWIFT, заборону на в’їзд до країн Європейського 
Союзу для громадян держави‑ терориста росії та об‑
меження на російські енергоресурси [24].

По‑п’яте, застосуванням МЕС проти РФ, безу‑
мовно, веде до обмеження та припинення викори‑
стання основних господарських та інноваційних 
екзогенних джерел її економічного розвитку. Внас‑
лідок дії МЕС у РФ скорочуються обсяги ВВП, 
зростають військові витрати, тіньова економіка, 

безробіття, інфляція, зменшуються можливості ви‑
користання переваг світового науково‑ технічного 
потенціалу, знижується рівень життя населення, 
наростає соціальна напруга у суспільстві тощо.

У межах розгляду сучасних МЕС, що застосо‑
вуються до РФ у зв’язку з її агресією проти нашої 
країни треба особливо відмітити допомогу, яку на‑
дають держави світу Україні, серед яких лідерами 
є Польща, Естонія, Латвія, США, Литва. Украї‑
на отримала €84 млрд. міжнародної допомоги від 
початку повномасштабного російського наступу. 
З цієї суми €39 млрд. становить військова допомо‑
га, €32 млрд. — фінансова, €13 млрд. — гуманітар‑
на. Ще €10 млрд. — витрати на утримання перемі‑
щених осіб [27]. Ці кошти використовуються для 
зміцнення вітчизняного військового, економічного 
потенціалу, вирішення гуманітарних, соціальних, 
інфраструктурних, енергетичних проблем, які 
значно поглибились останнім часом.

В цілому, всебічна підтримка та матеріальна, 
фінансова і соціальна допомога країн світової 
спільноти сприяє забезпеченню умов для віднов‑
лення національного суверенітету України в ме‑
жах принципів, обов’язків і прав, які має наша 
держава як засновник і член ООН. Враховуючи 
наслідки агресії РФ проти нашої держави, на‑
буття Україною повномасштабного суверенітету 
можливе при здійсненні, зокрема, наступних пе‑
редумов. По‑перше, беззастережно має бути по‑
новлена територіальна цілісність нашої держави 
шляхом повернення тимчасово окупованих те‑
риторій. По‑друге, досягнення беззастережного 
підтвердження в рамках відповідних багатосто‑
ронніх міжнародних договорів, що передбачають 
обов’язкову участь провідних країн світового 
співтовариства, недоторканності національних 
кордонів нашої держави. По‑третє, країна‑ агресор 
має у повному обсязі відшкодувати заподіяні ма‑
теріальні збитки від руйнування нею об’єктів 
вітчизняного господарського комплексу, втрати 
житлового фонду українського народу, фінансово 
компенсувати жертви серед мирного населення та 
поновлення здоров’я постраждалих від військових 
дій. Зосередження зусиль України та дружніх їй 
держав у зазначених напрямах, без сумніву, при‑
веде до утвердження національного суверенітету 
нашої держави у тих законодавчо закріплених 
межах, які існували на час проголошення її не‑
залежності. Це стане запорукою проведення пов‑
номасштабної трансформації МЕВ, яка охопить 
всю територію нашої держави і створить умови 
для розширення та ефективного функціонування 
зовнішньоекономічних стосунків України.
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Висновки з даного дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. Проведе‑
не дослідження трансформації МЕВ України дає 
підстави для наступних висновків.

1. Визначені передумови, що зумовили здійс‑
нення трансформації МЕВ України. До них від‑
несені: по‑перше, розвиток процесу глобалізації 
світового господарства, що охоплює всі його струк‑
турні ланки, у тому числі економічні стосунки між 
державами та їх представниками; виклики постін‑
дустріальної революції; поглиблення міжнародного 
поділу праці, інтеграційних процесів; диверсифі‑
кація світового ринку товарів, капіталів, робочої 
сили, послуг, інтелектуальної власності. По‑друге, 
агресія РФ проти України, що призвела до оку‑
пації окремих територій нашої держави; руйну‑
вань промислових об’єктів критичної та цивіль‑
ної інфраструктури, комунікацій, закладів освіти, 
охорони здоров’я; вимушеної міграції та еміграції 
населення, робочої сили. По‑третє, необхідність 
у відмічених несприятливих умовах впровадити 
виважені заходи, що спрямовані на забезпечення 
стабільного функціонування МЕВ України.

2. Обґрунтовано зміст діалектичного взаємо‑
зв’язку категорій МЕВ України та ЗЕД України, 
які характеризують цілісне системне утворення — 
світогосподарські зв’язки нашої країни, та, відпо‑
відно, співвідносяться як його сутнісні риси МЕВУ 
та багатогранні форми і методи їх прояву ЗЕДУ.

3. Визначені загальні напрями трансформації 
МЕВ України по‑перше, проведення структурної 
територіальної перебудови, переміщення підпри‑
ємств, робочої сили у безпечні райони країни, та 
їх адаптації до використання регіональних ресур‑
сів; по‑друге, налагодження співпраці з країнами‑ 
партнерами, міжнародними інституціями задля 
підтримання та оперативного реформування вітчиз‑
няного експортного потенціалу; по‑третє, в умо‑
вах дії глобальних трансформаційних процесів 

реформування МЕВ України має враховувати ін‑
новаційні форми, інструменти розвитку світогоспо‑
дарських зв’язків, сукупний досвід, переваги гос‑
подарської взаємодії економічно розвинених країн.

4. Визначені напрями стабілізаційної трансфор‑
мації зовнішньоторговельних відносин України, 
що передбачають: зростання експортного потенці‑
алу регіонів; погодження з країнами‑ партнерами 
відкриття заблокованих торгових транспортних 
коридорів; раціональне використання об’єктів екс‑
портної інфраструктури.

5. Виокремлені особливості проведення тран‑
сформації відносин, щодо участі України у світо‑
вому ринку праці, зокрема, розв’язання проблем 
з працевлаштуванням, соціальним захистом пе‑
реселенців з України; напрями адаптації до су‑
часних структурних зрушень у світовому ринку 
праці в сторону зростання потреби до залучення 
іноземної, в тому числі вітчизняної, висококва‑
ліфікованої робочої сили до розвинутих країн; 
формування належних умов праці для робітни‑
ків, спеціалістів у межах нашої країни з метою 
стримання емігрантських настроїв.

6. Обґрунтована роль застосування економіч‑
них санкцій країнами партнерами України до РФ 
як факторів впливу на досягнення припинення 
війни та набуття повномасштабної цілісності і на‑
ціонального суверенітету, що є однією з основних 
умов проведення раціональної трансформації МЕВ 
України.

7. Пріоритетними перспективами подальшого 
дослідження проблем трансформації МЕВ України 
можна вважати: а) зростання міжнародного за‑
безпечення цифровізації національної економіки; 
б) прискорений розвиток надання міжнародних 
інформаційно‑ комунікативних послуг; в) форму‑
вання можливостей для використання інновацій‑
них діджитал технологій у вітчизняних галузях 
та видах виробництва експортного профілю.
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ВИСНОВОК ЕКСПЕРТА-ЕКОНОМІСТА ЯК ВИЧЕРПНЕ  
ДЖЕРЕЛО ДОКАЗІВ ТА ЙОГО ОЦІНКА

EXPERT ECONOMIST’S OPINION AS AN INEXHAUSTIBLE  
SOURCE OF EVIDENCE AND ITS ASSESSMENT

Анотація. Розвиток науки, вдосконалення організаційних та процесуальних форм застосування спеціальних знань 
у запроваджених справах будь-якого виду судочинства відкриває великі можливості для швидкого і повного розкрит-
тя злочинів і сприятиме зниженню злочинності в нашій країні. Практична експертна діяльність у сфері виявлення та 
припинення фінансово- економічних правопорушень, а також вирішення суперечок у галузі бухгалтерського обліку, 
оподаткування та в цілому у сфері економіки, виключно важлива з точки зору захисту інтересів держави, суспільства, 
всіх громадян України, вимагає розробки нових комплексних науково- практичних підходів до економічної експертизи. 
В наш час боротьба з економічною злочинністю посідає особливе місце. Виходячи з цього необхідно значно підвищити 
ефективність правоохоронної роботи, особливо на стадіях досудового розслідування та судового розгляду запровадженої 
справи будь-якого виду судочинства. Внаслідок чого підвищується значення висновку експерта- економіста як джерела 
доказів в процесі доказування. Особливо сьогодні коли відбуваються «якісні» способи підготовки, вчинення і приховання 
злочинів, збільшується їх кількість тяжких та особливо тяжких, які досить ретельно плануються і вчиняються професійно 
підготовленими особами та організованими злочинними групами. В таких випадках розібратися в механізмі вчинення 
злочину, довести винність осіб по слідах, залишених на місці його вчинення неможливо без проведення економічної 
експертизи і отримання висновку експерта- економіста. При вчиненні правопорушень та злодіянь в економічній сфері 
використовуються, як правило, сучасні досягнення науки та техніки, що ускладнює діяльність правоохоронних органів 
і вимагає від них правильного розуміння сутності висновку експерта, відокремлення доказів даного виду від інших, а 
також порядок їх збирання та оцінки. Сьогодні в процесуальному законодавстві України закріплено принцип того, що 
жоден доказ для суду не має встановленої сили і буде оцінюватися виключно за внутрішнім переконанням, заснованим 
на проведенні повноцінного і всебічного розслідування. Отже, висновок експерта- економіста являє собою результат заз-
далегідь проведеного дослідження, яке призначається безпосередньо правоохоронними органами і повинно проводитися 
при дотриманні конкретних процесуальних правил з подальшою оцінкою особи або органу, ким було призначена сама 
економічна експертиза, що зумовлює актуальність теми даної статті.

Ключові слова: висновок, економічна експертиза, експертне дослідження, правопорушення, економічний злочин, 
економічна сфера, судочинство, бухгалтерський облік.

Summary. The development of Science, improvement of organizational and procedural forms of application of special knowl-
edge in introduced cases of any type of legal proceedings opens up great opportunities for rapid and complete detection of crimes 
and will contribute to reducing crime in our country. Practical expert activity in the field of detection and suppression of financial 
and economic offenses, as well as dispute resolution in the field of accounting, taxation and in general in the field of economics, is 
extremely important from the point of view of protecting the interests of the state, society, and all citizens of Ukraine, requires the 
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development of new comprehensive scientific and practical approaches to economic expertise. Nowadays, the fight against eco-
nomic crime occupies a special place. Based on this, it is necessary to significantly improve the effectiveness of law enforcement 
work, especially at the stages of pre-trial investigation and judicial review of an introduced case of any type of legal proceedings. 
As a result, the importance of the expert economist’s conclusion as a source of evidence in the proof process increases. Especially 
today, when there are «high-quality « ways of preparing, committing and concealing crimes, their number of serious and especial-
ly serious ones increases, which are quite carefully planned and committed by professionally trained individuals and organized 
criminal groups. In such cases, it is impossible to understand the mechanism of committing a crime, to prove the guilt of persons 
based on the traces left at the place of its commission, without conducting an economic expert examination and obtaining the 
opinion of an expert economist. When committing offenses and atrocities in the economic sphere, as a rule, modern achievements 
of Science and technology are used, which complicates the activities of law enforcement agencies and requires them to correctly 
understand the essence of the expert opinion, separate evidence of this type from others, as well as the procedure for collecting 
and evaluating them. Today, the procedural legislation of Ukraine establishes the principle that no evidence for the court has an 
established force and will be evaluated solely on the basis of internal conviction based on a full and comprehensive investigation. 
So, the conclusion of an expert economist is the result of a pre-conducted research, which is appointed directly by law enforce-
ment agencies and should be conducted in compliance with specific procedural rules, followed by an assessment of the person or 
body by whom the economic expertise itself was appointed, which determines the relevance of the topic of this article.

Key words: conclusion, economic expertise, expert research, offense, economic crime, economic sphere, legal proceedings, 
accounting.

Постановка проблеми. Певна річ, що для роз‑
слідування економічних злочинів та розгляду 

господарських суперечок у суді необхідними є 
спеціальні знання в галузі бухгалтерського об‑
ліку, аналізу, аудиту, фінансів тощо. Саме тому 
правоохоронні органи повинні використовувати 
можливості різних галузей наукових знань та прак‑
тичної діяльності з метою своєчасного виявлення 
протиправної діяльності, її документування тех‑
нічними засобами фіксації, створювати належні 
умови для оперування отриманою інформацією 
під час судового розгляду та доказування обви‑
нувачення. Для участі у проведенні тимчасового 
доступу до речей та документів та їх вилученні під 
час виконання слідчих (розшукових) дій (зокрема, 
огляду речей та документів) ефективнішим буде 
залучення спеціаліста — атестованого судового 
експерта‑ економіста. Саме йому, як особі, що без‑
посередньо здійснює економічну експертизу, відомо 
обсяг необхідних документів і речей, що згідно 
з методиками проведення експертиз, необхідні для 
того, щоб зібраних (вилучених) документів було 
достатньо для проведення експертизи та надання 
об’єктивного висновку, який згідно з КПК Укра‑
їни належать до процесуальних джерел доказів 
[2]. Проте, існують деякі важливі моменти в цій 
області, на які треба зробити акцент, що визначає 
актуальність теми дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Достатньо вагомий внесок у вивченні існуючих 
питань різного характеру у складанні та оцінці 
висновку експерта‑ економіста зробили провідні 
українські науковці та практики як економічного 

так і юридичного спрямування, зокрема: Г. Ав‑
дєєва [1], К. Вертепна [2], Л. Дікань [3], О. Ко‑
жушко [3], В. Коновалова [1], М. Корінько [6], 
Г. Мумінова‑ Савіна [4], В. Понікаров [3].

Формулювання цілей статті. Мета даної стат‑
ті полягає в розкритті сутності, особливостей та 
оцінці висновку експерта‑ економіста як результа‑
ту проведення економічної експертизи, як засобу 
доказування та як вичерпне джерело доказів в ді‑
яльності судочинства.

Виклад основного матеріалу. Економічна екс‑
пертиза являє собою дослідницький процес у по‑
шуках істини в господарських правовідносинах 
з метою виявлення правопорушення правоохорон‑
ними органами. Згідно Інструкції 53/5 цей вид су‑
дової експертизи включає: експертизу документів 
бухгалтерського, податкового обліку і звітності; 
експертизу документів про економічну діяльність 
підприємств й організацій; експертизу документів 
фінансово‑ кредитних операцій [5].

Варто зазначити, що судово‑ економічна екс‑
пертиза є досить поширеним напрямом судових 
експертиз. Вона виступає невід’ємною складовою 
системи правосуддя в Україні. Вчені трактують 
судово‑ економічну експертизу як з точки зору су‑
дочинства (спосіб доказу, процесуальна дія), так 
і з урахуванням функції перевірки, яку вона ви‑
конує (дослідження). Але найбільш ґрунтовним є 
розуміння судово‑ економічної експертизи як про‑
цесуальної форми дослідження [3]. Відповідно до 
вимоги Кримінально‑ процесуального кодексу, для 
призначення і проведення економічної експерти‑
зи потрібне подання експерту‑ економісту досить 
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великого масиву різних джерел інформації, попе‑
редньо вилучених слідчим, — адже сам експерт‑ 
економіст не має права збирати матеріали для 
експертного дослідження.

Отже, за допомогою економічної експертизи 
можна: визначити групу осіб, за якими, згідно 
за документальними даними, в період утворення 
нестачі або надлишків значилися грошові кошти 
(або товарно‑ матеріальні цінності), а також осіб, 
зобов’язаних забезпечувати виконання вимог бух‑
галтерського обліку і внутрішнього контролю, не‑
дотримання яких встановлено в ході проведення 
економічної експертизи; виявити наявність фак‑
тичних даних, пов’язаних з нестачею або надлиш‑
ками товарно‑ матеріальних цінностей; виявити 
порушення в організації ведення бухгалтерського 
обліку та внутрішнього контролю, які сприяли 
його своєчасному виявленню; встановити умови, 
що сприяли вчиненню зловживань, і створити 
певні пропозиції, спрямовані на боротьбу з ними.

У процесі розслідування кримінальних, ци‑
вільних та адміністративних справ необхідно за‑
конне обґрунтування і законне рішення, а також 
надання доказів за обставинами справи (доведен‑
ня — збір інформації, її дослідження, оцінка пред‑
ставлених доказів, а також їх використання), що 
мають значення для розслідування. У кожному 
випадку встановлюються всі юридичні та фактич‑
ні дані, пов’язані з виникненням, зміною і припи‑
ненням правовідносин з нормами законодавства. 
Ці відомості, документи і матеріали за визначен‑
ням суду, постанови органу, що веде справу, по‑
винні бути долучені до матеріалів розслідуваної 
справи для отримання статусу доказу. Суд може 
мотивовано відмовити в залученні даних мате‑
ріалів в якості доказів до справи, але це може 
бути оскаржено учасниками процесу. Документи, 
предмети і речі, що містять відомості, що мають 
значення для справи і представлені учасниками 
процесу, можуть отримати статус доказу.

Однак, згідно з певною аналітикою в слідчій 
практиці існують два перегини: одні слідчі вилу‑
чають і інкорпорують до кримінальної справи всі 
джерела інформації, які вдалося виявити на пев‑
ному підприємстві, за період роботи підозрюваних 
(обвинувачених) у вчиненні злочину без належної 
і необхідної систематизації; інші ж, навпаки, задо‑
вольняються дослідженням і залученням до справи 
лише тими джерелами інформації, в яких є сліди 
матеріального або інтелектуального підроблення. 
У першій ситуації масштаб кримінальної справи 
невиправдано збільшується за рахунок інформації, 
яка не має ніякого значення для доказової бази. 

Крім того, тут порушуються вимоги Кримінально‑ 
процесуального кодексу, що зобов’язують слідчого 
обмежитися вилученням джерел, що мають зна‑
чення для кримінальної справи. У другій можна 
побачити, що створюються умови для висунення 
учасниками процесу різних версій в суді, які не‑
можливо перевірити без дослідження взаємопов’я‑
заних джерел інформації, відсутніх в матеріалах 
справи. Суд постає перед необхідністю витребувати 
додаткові джерела, які до цього часу можуть бути 
знищені або фальсифіковані. Треба зауважити, 
що взаємодія слідчого і експерта‑ економіста стає 
особливо актуальною, коли в справі є матеріали 
так званої «чорної» бухгалтерії, відомості з яких 
без обов’язкового їх процесуального закріплення 
з точки зору належності і допустимості експертом‑ 
економістом самостійно не можуть бути прийняті 
до уваги в якості об’єктів дослідження. Одним із 
доказів, які регламентуються законодавчими нор‑
мами, є експертний висновок.

У світлі стрімкого розвитку технологій і екс‑
пертних методик з’являється можливість отри‑
мання більш точних результатів досліджень, 
а тому цінність висновку експерта як доказу зро‑
стає. Однак норми права, що регулюють питання 
призначення судової експертизи та використання 
висновку експерта при вирішенні справ будь‑яко‑
го виду судочинства неповні, а іноді й суперечли‑
ві. Проблематика судових доказів є актуальною, 
оскільки багато судових помилок обумовлені саме 
прорахунками, допущеними в ході доказів: непра‑
вильним встановленням предмета і меж доказу‑
вання, порушеннями процесуального порядку зби‑
рання, дослідження і оцінки доказів, неповнотою 
доказового матеріалу. Тоді як саме забезпечення 
повноти і якості доказового матеріалу у справі 
визначає ефективність всієї доказової діяльності 
і, в кінцевому рахунку, — правосуддя. Однією 
з ключових особливостей судової експертизи є 
оформлення її результатів особливим письмовим 
документом — висновком експерта. Цей документ 
є судовим доказом, отриманим в результаті спеці‑
ально проведеного за завданням суду дослідження.

Отже, висновок експерта взагалі, та висно‑
вок експерта‑ економіста зокрема — це доку‑
мент в письмовій формі, передбачений законом, 
в якому відображені дослідження експерта по 
поставленим перед ним органом або особою, яка 
призначила експертизу, питань і сформульова‑
ні висновки. Структурно‑ експертний висновок 
складається з трьох частин (вступної, дослід‑
ницької та заключної) і повторює послідовність 
(логіку) проведеного дослідження. До висновку 
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експерта‑ економіста після експертного дослі‑
дження прикладаються додаткові джерела інфор‑
мації — такі як таблиці, схеми, графіки, фото 
та інші ілюстровані матеріали, що підтверджу‑
ють висновок експерта‑ економіста. У тексті до‑
слідницької частини висновку на них робляться 
посилання. Кожен додаток супроводжується під‑
писом експерта‑ економіста. Вони також мають до‑
казове значення по всієї суті справи, а не тільки 
слугують аргументованістю висновку експерта‑ 
економіста і є, за змістом експертного досліджен‑
ня, його невід’ємною частиною.

До висновку експерта‑ економіста пред’явля‑
ються наступні вимоги: відповідність процесуаль‑
ним нормам (наприклад, аргументація доказів, 
доброякісність матеріалів, можливість присутності 
слідчого, обвинуваченого при проведенні експер‑
тизи); об’єктивність висновку (наприклад, під‑
твердження укладення проведених досліджень); 
повнота висновку експерта (наприклад, всебічне 
дослідження об’єкта експертизи); наукова обґрун‑
тованість (наприклад, професійна обґрунтованість 
висновків); конкретність (наприклад, чіткість фор‑
мулювання відповідей на питання і викладу фак‑
тів); характер викладу і стиль (наприклад, відпо‑
відність вимогам ділової мови і наукового стилю).

Слід зазначити, що особливий статус експерт‑
ного висновку, зокрема експерта‑ економіста, обу‑
мовлений рядом факторів, а саме: а) проводити 
дослідження, формулювати висновки з поставле‑
них правоохоронними органами при призначенні 
судово‑ економічної експертизи питань і підпису‑
вати сам висновок можуть лише особи, які воло‑
діють спеціальними знаннями у бухгалтерському 
обліку, аналізі, аудиті, фінансів тощо; б)призна‑
чення судово‑ економічної експертизи відбувається 
за спеціальною процедурою: вибір з участю сторін 
експертної установи або конкретного експерта; ви‑
значення кола питань, що підлягають вирішен‑
ню; прийняття рішення про надання експерту‑ 
економісту можливості застосовувати дозвільні 
методи дослідження; конкретний термін дослі‑
дження; в) проведення економічної експертизи 
базується на суворому застосуванні експертами 
наукових методів дослідження, що виключають 
суб’єктивну оцінку. На жаль, дотриманні всіх 
перерахованих вище процесуальних вимог не ви‑
ключає ймовірність помилки або неповного про‑
ведення дослідження.

Висновок експерта‑ економіста не повинен: 
містити зайвої юридичної термінології, так як це 
додасть документу юридичну спрямованість, що 
виходить за межі компетенції економічної екс‑

пертизи; включати складну професійну лексику, 
враховуючи юридичну освіту слідчого або судді; 
носити описовий характер без аналізу фактів; міс‑
тити бездоказові операції.

Ознаками висновку експерта‑ економіста як до‑
казу є: обов’язкова письмова форма відповідно до 
вимог законодавчо‑ нормативних актів; висновок 
експерта має доказове значення в тому випад‑
ку, якщо містить опис всього ходу дослідження. 
У висновку повинні міститися: інформація про 
дату оформлення; терміни, місце проведення екс‑
пертизи; підстави для призначення самої експер‑
тизи; дані про орган/особу, яка винесла ухвалу 
(постанову) про призначення експертизи, відомості 
про орган експертизи (експерта), який проводив 
експертне дослідження, із зазначенням прізви‑
ща, імені, по батькові, освіти експерта, а також 
експертної спеціальності та стажу роботи з даної 
спеціальності, наукового ступеня (за наявності), 
посади експерта; відмітка з підписом про те, що 
він попереджений про відповідальність за дачу за‑
відомо неправдивого висновку відповідно до зако‑
нодавства України; перелік питань, які необхідно 
вирішити. Висновок експерта‑ економіста має бути 
зрозумілий для співробітників правоохоронних 
органів, прокурорів, суддів та інших осіб, тобто 
висновки мають бути доступні для розуміння і не 
вимагають спеціальних наукових знань. У дослід‑
ницькій частині висновку експерт описує дослі‑
дження таким чином, щоб будь‑яка непідготовлена 
людина, що не володіє спеціальними науковими 
знаннями у сфері економіки, зміг зрозуміти ви‑
сновок експерта і хід самого дослідження. Поряд 
з цим, експерт в дослідницькій частині не повинен 
допустити спрощення наукової мови і терміноло‑
гії і при описі посилатися на спеціальні наукові 
терміни. У висновках повинні бути чіткі відповіді 
на поставлені запитання. Експерт‑ економіст може 
бути викликаний до особи, яка призначила експер‑
тизу, для роз’яснення незрозумілих моментів до‑
слідницької частини висновку, а саме: уточнення 
кваліфікації експерта, методик, які він використо‑
вував, методів дослідження, пояснення терміноло‑
гії, питання за фактами і обставинами експертного 
дослідження. Відповіді, дані експертом на питання 
в ході допиту, можуть бути доказом, але тільки 
в частині пояснення по проведеному ним екс‑
пертному дослідженню. У висновку викладається 
тільки та інформація, яку експерт‑ економіст може 
підтвердити фактичними даними, що містяться 
в системі бухгалтерського (податкового) обліку. 
Висновок експерта, що не відповідає вимогам, 
може бути визнано неприпустимим доказом.
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Отже, висновок експерта, що складається за 
результатами проведеної ним судової експертизи, 
служить судовим доказом. Зміст висновку експер‑
та, як і процес його отримання, законодавчо вре‑
гульовано процесуальними кодексами. Висновки, 
зроблені за підсумками проведеного дослідження, 
з точки зору експерта, є його професійною оцін‑
кою, а з точки зору процесуальних категорій — 
тими самими фактичними даними, які суд надалі 
оцінює як доказ.

В принципі, за великим рахунком, зміст вис‑
новку експерта має убезпечити правосуддя від 
будь‑якого викривлення інформації, дати можли‑
вість особі або органу, який призначив експерти‑
зу, оцінити висновок експерта, в необхідних ви‑
падках — перевірити правильність його висновків 
шляхом проведення повторної експертизи.

Необхідними критеріями оцінки висновку 
експерта взагалі, і експерт‑ економіста зокрема 
як джерела доказів слугують його належність, 
допустимість і достовірність. За першими двома 
критеріями оцінки зазвичай не виникає трудно‑
щів, а от оцінка достовірності висновку, яка пе‑
редбачає оцінювання його наукової обґрунтовано‑
сті, ефективності застосованих експертом методів 
дослідження і методик, об’єктивності висновків 
експерта ускладнена (а іноді неможлива). Вчені 
в усьому світі наголошують на тому, що через 
відсутність у суб’єктів оцінки висновків експер‑
та спеціальних знань вони не можуть самостійно 
встановити їх достовірність. Це може призвести 
до помилок у прийнятті процесуальних рішень, 
виправити які лише в окремих випадках вдаєть‑
ся в суді. Враховуючи складність оцінки виснов‑
ку експерта за відсутності спеціальних знань, 
останнім часом суди України визнають важли‑
вість і правомірність незалежного рецензування 
висновків експерта, зазначаючи, що «невзяття 
до уваги» судами незалежної рецензії як доказу 
порушує принцип змагальності сторін [1]. Маєть‑
ся на увазі, що недосвідчений в областях знань 
бухгалтерського обліку, аналізу, аудиту, фінансів 
тощо учасник справи не зможе або насилу зможе 
оцінити висновок експерта. Встановити експертні 
помилки і відступ від застосовуваної методики під 
силу тільки фахівцеві у відповідній області. В та‑
кому випадку одна зі сторін змушена звернутися 
за консультацією фахівця, який може на профе‑
сійному і компетентному рівні оцінити результа‑
ти раніше проведеного дослідження — провести 
рецензування експертного висновку. Отже, щоб 
висновок експерта набув доказового значення, не‑
обхідно його оцінити. Точна оцінка доказу, тобто 

висновку експерта‑ економіста, відіграє першоряд‑
ну роль для законного і обґрунтованого рішення 
суду. Суд та особи, які беруть участь у справі, мо‑
жуть задати питання експерту або експертам з ме‑
тою роз’яснення та доповнення висновку. Здійс‑
нюється це в рамках допиту експерта. Оцінка 
висновку експерта‑ економіста базується на таких 
моментах, як: синтезі дотримання процесуального 
порядку призначення та проведення економічної 
експертизи; оцінці відповідності висновку експер‑
та завданням; огляду повноти і, в той же час, 
лаконічності висновку; оцінки наукової обґрун‑
тованості висновку; розгляду в ньому фактичних 
даних; зіставлення з іншими доказами по запро‑
ваджуваній справі. Оцінка висновку експерта вва‑
жається завершеною в разі, якщо суд визначить 
його доказову силу і значення в системі доказів. 
Оцінюючи висновок експерта, суд може визна‑
ти його: повним, науково‑ обґрунтованим і взяти 
в основу свого рішення разом з іншими доказами 
у справі; недостатньо ясним або неповним і при‑
значити додаткову експертизу; необґрунтованим, 
що викликає сумнів у достовірності висновків 
і призначити повторну експертизу.

Висновок експерта‑ економіста не має будь‑яких 
переваг перед іншими доказами і має оцінюватися 
за загальними правилами. У зв’язку з чим зістав‑
лення його поряд з іншими матеріалами справи 
є необхідним елементом оцінки. Оцінка висновку 
експерта виключно з позицій обґрунтованості і по‑
рядку призначення і проведення експертизи, квалі‑
фікації експерта‑ економіста, достатності вихідних 
даних, представлених на економічну експертизу, 
вибору методики дослідження і т. п., поза зв’язком 
з іншими доказами, зібраними у справі, може при‑
вести до прийняття неправильного рішення. Внас‑
лідок того, що висновок експерта‑ економіста може 
значно вплинути на результат справи, залежність 
експерта від інших осіб, які беруть участь у справі, 
є підставою для його відводу (самовідводу). Тому, 
при виявленні такої залежності згодом, в ході роз‑
гляду справи при наявності проведеної експертизи 
і при відсутності самовідводу експерта можна по‑
ставити питання про неприпустимість використан‑
ня висновку експерта як доказ у справі. Також 
на практиці, при використанні докази у вигляді 
висновку експерта, зустрічаються випадки, коли 
йому надають більшу значимість ніж іншим дока‑
зам, а також надмірно довіряють. Спостерігається 
завищена оцінка доказового значення висновку 
експерта, а при його використанні вважають, що 
раз висновок засновано на точних наукових роз‑
рахунках, то це достовірно і не підлягає сумніву.



128

// Облік і оподаткування //
// Міжнародний науковий журнал «Інтернаука».

Серія: «Економічні науки» // № 12 (68), 2022

Висновки. Згідно вищевикладеного, можна за‑
значити, що процедура експертного досліджен‑
ня всього масиву бухгалтерських документів 
являється доказовим інструментом отриманих 
результатів при проведенні економічної експер‑
тизи господарюючих суб’єктів. Дані фактори та 
вимоги до них сучасного світу визначають потре‑
бу в економічних дослідженнях цілісності стану 
фінансово‑ економічних й правових постулатів, 
системності аналізу їх стану та застосування мо‑
делі експертиз з метою встановлення місця й ролі 

економічної експертизи у фінансовій сфері держа‑
ви, її розвитку. Дотримання при призначенні та 
проведенні економічної експертизи норм та пра‑
вил законодавства кримінально‑ процесуального, 
вірне використання наданих інформаційних 
джерел будуть і надалі сприяти розкриттю еко‑
номічних зловживань, встановленню дійсних сум 
завданих збитків і стягненню їх з винних, а та‑
кож, що чи не найважливіше, прийняття необхід‑
них попереджувальних заходів щодо збереження 
власності.
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ПАРАМЕТРИЗАЦІЯ АНАЛІТИЧНОЇ ФУНКЦІЇ  
УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ

PARAMETERIZATION OF THE MANAGEMENT  
ACCOUNTING ANALYTICAL FUNCTION

Анотація. Вирішенню завдань системи управління підприємством сприяє функціонування управлінського обліку. 
Серед функцій, які він виконує, особливе значення має аналітична. Її важливість обумовлена зацікавленістю суб’єктів 
управління в отриманні розуміння змісту господарських процесів, алгоритмів визначення результатів діяльності, чинників, 
які визначають відповідні показники, характеристики їх впливу.

Завдання управлінського обліку, вирішенню яких сприяє його аналітична функція, стосуються різних аспектів діяль-
ності підприємства. Отримані від управлінського обліку дані використовуються на етапах планування, прийняття та 
реалізації управлінських рішень, обліку і контролю та регулювання. Зміст даних стосується подій, що відбулися в мину-
лому, відбуваються наразі та, як очікується, матимуть місце у майбутньому. Зазначене обумовлює взаємозв’язок систем 
управлінського обліку та економічного аналізу.

Для вирішення завдань управлінського обліку часто застосовується широкий спектр методичних прийомів економіч-
ного аналізу. Відповідні методи сприяють вирішенню завдань, пов’язаних з оцінюванням виконання кошторису, вибором 
інвестиційних проектів, на виконання яких мають бути спрямовані ресурси, визначенням доцільності співпраці з контра-
гентами, функціонування окремих сегментів діяльності та структурних підрозділів підприємства. Для цілей управлінського 
обліку застосовуються прийоми аналізу динаміки та структури показників, економіко- логічні та економіко- математичні 
методи економічного аналізу, математичне моделювання та програмування. З метою вирішення завдань управлінського 
обліку використовують не лише аналітичні прийоми, але й їх поєднання з іншими методами дослідження інформації. При 
цьому джерела отримання необхідних даних є тими ж, що й для економічного аналізу.

Проведене дослідження дало підстави констатувати, що реалізація аналітичної функції управлінського обліку передба-
чає інтеграцію та адаптацію характеристик економічного аналізу до параметрів, необхідних для виконання відповідних 
завдань. Зазначене має стати предметом подальших досліджень.
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Summary. The functioning of management accounting contributes to solving the tasks of the enterprise management sys-
tem. Analytical is of particular importance among the functions it performs. Its importance is due to the interest of management 
subjects in obtaining the understanding of the content of business processes, algorithms for determining the results of activities, 
factors that determine the relevant indicators, and the characteristics of their influence.

Management accounting tasks, the solution of which is facilitated by its analytical function, relate to various aspects of 
the enterprise’s activity. The data obtained from management accounting is used at the stages of planning, making and imple-
menting management decisions, accounting and control and regulation. Data content refers to events that have occurred in the 
past, are currently occurring, and are expected to occur in the future. This determines the interrelationship of the tasks of the 
management accounting and economic analysis systems.

A wide range of methodological techniques of economic analysis is often used to solve the problems of management account-
ing. The appropriate methods contribute to the solution of tasks related to the assessment of the implementation of the estimate, 
the selection of investment projects for the implementation of which resources should be directed, the determination of the fea-
sibility of cooperation with counterparties, the functioning of individual business segments and structural units of the enterprise. 
For the purposes of management accounting, the techniques of analyzing the dynamics and structure of indicators, economic- 
logical and economic- mathematical methods of economic analysis, mathematical modeling and programming are used. In order 
to solve management accounting problems, not only analytical methods are used, but also their combination with other methods 
of information research. At the same time, the sources of obtaining the necessary data are the same as for the economic analysis.

The conducted research gave reasons to state that the implementation of the analytical function of management accounting 
involves the integration and adaptation of the characteristics of economic analysis to the parameters necessary for the perfor-
mance of relevant tasks. This should become the subject of further research.

Key words: management accounting, economic analysis, analytical function, management system, methodological tech-
niques, information support.

Постановка проблеми у загальному вигляді та 
її зв’язок із важливими науковими чи прак-

тичними завданнями. Технологія формування, 
обґрунтування, реалізації та оцінювання результа‑
тів рішень, що генеруються в системі управління 
діяльністю економічних суб’єктів, зазнає перма‑
нентного удосконалення. Причиною цього є зміни, 
що відбуваються в самій фінансово‑ господарській 
діяльності, а також — у зовнішньому та внутріш‑
ньому середовищі економічних суб’єктів.

Внаслідок цього трансформуються окремі гос‑
подарські процеси, їх змістовні характеристики, 
інформаційне та функціональне забезпечення. 
При цьому, зазнають модифікацій методи збору 
відповідних даних, їх суб’єктивне тлумачення 
суб’єктами системи управління, алгоритми об‑
робки, а також систематизації й формалізації її 
результатів.

Зазначене реалізується, як правило, в системі 
бухгалтерського обліку, а саме — в її складовій, 
що ідентифікується як «управлінський облік». 
Варто відзначити, що управлінський облік в ін‑
тересах системи управління та осіб, зацікавлених 
в отриманні та використанні результатів її функ‑
ціонування, виконує низку функцій, зміст яких 
визначається очікуваннями різних груп стейкхол‑

дерів. На нашу думку, до таких функцій, серед 
іншого, може бути віднесена аналітична.

Її важливість обумовлюється, насамперед, іс‑
нуванням інформаційних запитів зацікавлених 
осіб не лише стосовно безпосередніх результатів 
діяльності економічного суб’єкта, але й щодо ви‑
значення наявності впливу на їх формування низ‑
ки чинників, які можуть мати якісні, кількісні та 
вартісні характеристики, оцінювання характеру 
та ступеня такого впливу, його наслідків тощо.

Відповідні інформаційні запити можуть бути ви‑
рішені на основі застосування різноманітних мето‑
дичних підходів економічного аналізу. Одержані 
результати їх застосування матимуть вплив на рі‑
шення, що прийматимуть стейкхолдери щодо реа‑
лізації функцій системи управління. Такі рішення 
можуть стосуватися заходів, спрямованих на вибір 
продукції, її асортимент, обґрунтування її обсягів, 
співпраці з постачальниками сировини та покуп‑
цями товарів, інвестування в об’єкти основних за‑
собів, визначення доцільності ліквідації окремих 
сегментів діяльності чи реструктуризації підприєм‑
ства, встановлення обґрунтованих цін тощо.

Окреслені та інші аналітичні можливості, крім 
вирішення практичних завдань сприяє й перегля‑
ду певних теоретичних аспектів взаємного впливу 
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економічного аналізу та управлінського обліку. 
Це стосується, з одного боку, розширення спек‑
тру аналітичних прийомів, які можуть бути ви‑
користані для досягнення цілей управлінського 
обліку, з іншого — може стосуватися поширення 
окремих організаційно‑ інформаційних параметрів 
управлінського обліку на вирішення завдань еко‑
номічного аналізу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Варто 
відзначити, що зміст і функціональне навантаження 
управлінського обліку знайшли широке відображен‑
ня в наукових публікаціях. Вітчизняні (Л. В. Безко‑
ровайна [1], Р. Ф. Бруханський [2], О. В. Буткевич 
[3], Н. В. Васюк [4], В. Голик [7], М. М. Зозуляк 
[10], О. А. Зоріна [11], О. М. Костенко [14], В. М. Ко‑
стюченко, А. М. Малиновська, А. В. Мамонова [15], 
О. Д. Панченко [18], Л. О. Рубан, Л. В. Чуприна [20] 
та ін.) а також закордонні (А. Афірах (A. Afirah), 
Н. Мансон (N. Mansor) [22], І. Апак (İ. Apak), Х. Ду‑
ман (H. Duman) [23], Н. Т. Буі (N. T. Bui), О. Т. Ле 
(O. T. Le), П. Т. Нгуєн (P. T. Nguyen) [24], Л. П. Гра‑
со (L. P. Grasso), Т. Тисон (T. Tyson), К. Акройд 
(C. Akroyd), Л. Л. Бурні (L. L. Burney) [25], П. На‑
гірікангаладж (P. Nagirikandalage) [27], Б. Ойево 
(B. Oyewo) [28], Е. Педросо (E. Pedroso), К. Ф. Ґо‑
мес (C. F. Gomes) [29] та ін.) розглядають відповідні 
питання, виходячи з необхідності розкриття тео‑
ретичного змісту і праксеологічного призначення 
управлінського обліку з урахуванням галузевих 
аспектів, функцій системи управління діяльністю 
економічних суб’єктів у різних країнах світу.

Зокрема, це стосується ідентифікації змістов‑
них характеристик аналітичної функції управ‑
лінського обліку та формалізація аспектів її ре‑
алізації в інтересах економічних суб’єктів. При 
цьому, застосування аналітичної складової в цілях 
вирішення завдань управлінського обліку розкри‑
вається в контексті їх параметрів, формалізації 
інформаційних потоків, задоволення різнобічних 
інтересів стейкхолдерів, середовища фінансово‑ 
господарської діяльності тощо.

Так, Л. В. Безкоровайна [1], Н. В. Васюк [5], 
І. О. Гладій [6], В. Голик [7], Г. М. Колісник, 
Р. С. Шулла, В. В. Левкулич [12], Т. В. Косташ, 
І. Г. Шелюжак [13], О. М. Костенко [14], 
Ю. О. Ночовна [16], І. Й. Плікус, І. Ю. Черкас, 
К. В. Опенько [19], С. В. Сирцева, В. С. Кушнірук, 
І. О. Бондаренко [21] та ін. розкривають аспекти 
ідентифікації управлінського обліку в контексті 
формування інформаційного забезпечення суб’єк‑
тів управління діяльністю економічного суб’єкта.

Зокрема, Н. В. Васюк [5] вважає, що «управлін‑
ський облік як система передбачає збір та обробку 

даних і в грошовому, і натуральному вимірнику. 
Це є основною з його переваг, особливо для вироб‑
ничих підприємств, адже можливість визначення 
рентабельності як реалізованої, так і виробленої 
у звітному періоді продукції поглиблює аналіз та 
спрощує процес прийняття рішень» [5, c. 352].

Зокрема, Л. В. Безкоровайна зазначає, що «ін‑
формаційні потоки даних управлінського обліку 
формують базу для аналізу показників діяльно‑
сті підприємства і є основою всіх управлінських 
рішень в області формування і використання фі‑
нансових результатів, планування і бюджетного 
регулювання основних фінансових показників» 
[1, с. 899].

О. О. Осадча та І. О. Левицька ідентифікують 
аналітичну функцію управлінського обліку на під‑
ставі її ототожнення з управлінським аналізом. На 
їх думку, «управлінський аналіз — це гармонійне 
поєднання економічного та фінансового аналізу, 
комплекс аналітики фінансових показників і по‑
казників ефективності виробничої діяльності, який 
є аналітично‑ інформаційною базою для ухвалення 
управлінських рішень [17, с. 190]. Водночас, ана‑
літична функція обліку «передбачає визначення 
стану підприємства на підставі аналізу відхилень 
фактичних показників від планових, середньоста‑
тистичних даних за галуззю з метою встановлення 
причин і розроблення контрольних заходів із ней‑
тралізації негативної динаміки» [17, с. 191].

Таким чином, в наукових публікаціях вітчиз‑
няних та закордонних дослідників та практику‑
ючих фахівців розкривається широкий спектр 
характеристик управлінського обліку, його тео‑
ретичних аспектів, ролі в забезпеченні інформа‑
ційних потреб зацікавлених осіб. При цьому, ав‑
тори обґрунтовують зміст окремих функцій, які 
реалізуються відповідальними особами, зокрема — 
аналітичної.

Проте, не применшуючи значення результатів 
попередніх досліджень в контексті вирішення те‑
оретичних та практичних проблем функціонуван‑
ня управлінського обліку, вважаємо за необхідне 
констатувати відсутність в оприлюднених публі‑
каціях ідентифікованих та певним чином систе‑
матизованих параметрів його аналітичної функції. 
Це обумовлює відсутність єдиних підходів до ви‑
значення її характеристик. Отже, існує потреба 
в ідентифікації аналітичної функції управлінсько‑
го обліку на основі формалізації певного набору 
параметрів.

Формулювання цілей статті (постановка зав-
дання). Відтак, метою проведеного дослідження, 
результати якого викладені у цій публікації, є 
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формування низки параметрів, на основі яких 
може бути охарактеризований зміст аналітичної 
функції управлінського обліку.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Для ідентифікації змісту аналітич‑
ної функції управлінського обліку пропонуємо, 
насамперед, визначити характерні для нього оз‑
наки економічного аналізу. З цією метою, розгля‑
немо такі характеристики, як визначення, при‑
значення, інформаційне забезпечення та основні 
методичні прийоми.

Не заперечуючи обґрунтованості існуючих кон‑
цепцій визначення економічного аналізу в контек‑
сті реалізації теорії пізнання, одного з загально‑
наукових методів наукового дослідження (в тому 
числі і у сфері фінансово‑ господарської діяльно‑
сті), розглянемо його визначення як прикладної 
характеристики.

Зокрема, колектив авторів під керівництвом 
Ф. Ф. Бутинця пропонує визначати економічний 
аналіз як «систему спеціальних знань для до‑
слідження зміни та розвитку економічних явищ 
і процесів у їх взаємозв’язку та взаємообумовле‑
ності, з метою забезпечення цільового управління 
ними» [9, с. 9]. Не вступаючи в дискусію з авто‑
рами наведеного визначення, пропонуємо оцінити 
його основні елементи з точки зору їх застосову‑
ваності в контексті дослідження функцій управ‑
лінського обліку.

На наше переконання, управлінський облік 
також може бути ідентифікований як «система 
спеціальних знань». Свідченням цьому є, насам‑
перед, існування великої кількості теоретичних 
і практичних розробок і обґрунтувань, викладе‑
них в наукових публікаціях, оприлюднених за 
результатами проведених досліджень (аналіз ча‑
стини з них було наведено у відповідному розді‑
лі цієї статті). При цьому, спеціалізація управ‑
лінського обліку обумовлена завданнями, які він 
має вирішувати в системі управління діяльністю 
економічних суб’єктів. Істотна частина таких за‑
вдань стосується оцінювання економічних проце‑
сів в контексті ідентифікації витрат, які з ними 
пов’язані, їх оцінювання як за загальною величи‑
ною, такі і за структурою й динамікою, окремо та 
у взаємозалежності з доходами й іншими витра‑
тами тощо. Іншими словами, для управлінського 
обліку є властивою цільова спрямованість його 
заходів, про що йдеться у наведеному визначенні 
економічного аналізу.

Варто підкреслити, що результати заходів 
управлінського обліку використовуються з метою 

впливу на явища і процеси, які відбуваються під 
час фінансово‑ господарської діяльності, що та‑
кож дає можливість констатувати існування його 
аналітичних механізмів, корисних для системи 
управління.

Водночас, вважаємо за доцільне визнати, що 
вирішенню завдань управлінського обліку спри‑
яють й інші його аспекти. Так, інформація, що 
формується у відповідних записах, впливає на 
поведінку відповідальних осіб як під час її фор‑
мування, так і в процесі використання. Натомість, 
окремі процедури управлінського обліку та їх ре‑
зультати безпосередньо визначають багатоваріант‑
ність управлінських рішень тощо.

Проте, в контексті теми дослідження акценту‑
ємо увагу безпосередньо на характеристиках еко‑
номічного аналізу як основи аналітичної функції 
управлінського обліку.

Для розуміння змісту аналітичної функції, 
виходячи з контексту проведеного дослідження, 
пропонуємо розглянути параметри економічного 
аналізу через визначення його мети та завдань.

Існує підхід, який передбачає визначення осно‑
вної мети аналізу в управлінні підприємством 
як «виявлення причинних зв’язків між подіями 
(отриманими кінцевими результатами, станом 
параметрів господарських процесів) і умовами, 
які призвели до даних подій або які можуть ви‑
никнути в майбутньому. Відповідно, економічний 
аналіз забезпечує оцінку здійснення події (факту) 
і встановлення умов, за яких ці події відбулися, 
тобто готують необхідну інформацію для прийнят‑
тя управлінських рішень» [9, с. 18].

Під час дослідження змісту управлінського 
обліку виявлено, що в процесі вирішення таких 
його завдань, як планування та оцінювання ви‑
трат, з метою оптимізації управління запасами, 
інвестиціями в об’єкти основних засобів, визна‑
чення обсягів беззбиткової та прибуткової діяль‑
ності застосовується підхід, який ґрунтується 
саме на ідентифікації взаємозв’язку очікуваних 
або вже понесених витрат та оціночних значень 
параметрів, що характеризують наведені процеси. 
При цьому, саме на основі такої ідентифікації ро‑
бляться базові припущення, на яких формалізу‑
ються адекватні моделі дослідження відповідних 
показників, визначення їх відповідності плановим 
або очікуваним значенням, а також обчислення 
критичних значень, досягнення яких змінюють 
зміст та характер управлінських рішень. Варто 
також відзначити, що відповідні результати за‑
ходів управлінського обліку можуть бути вико‑
ристані як для оцінювання минулих подій, так 
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і в контексті планування діяльності економічного 
суб’єкта у майбутньому.

Завдання управлінського обліку, які можуть 
бути вирішені на основі реалізації його аналітичних 
можливостей, пропонується узагальнити у табл. 1.

Як свідчать дані, викладені у табл. 1, основ‑
ні завдання управлінського обліку реалізуються 
в межах змісту функцій системи управління ді‑
яльністю економічного суб’єкта. При цьому, ре‑
зультати відповідних заходів стосуються трьох 
періодів функціонування підприємства: попе‑
реднього, теперішнього та майбутнього. Це ще 
один параметр функціональної характеристики 
управлінського обліку, який відповідає характе‑
ристикам економічного аналізу (рис. 1).

Таким чином, основні завдання економічного 
аналізу, викладені на рис. 1, конкретизуються 
у завданнях управлінського обліку. Це дає під‑
стави зробити висновок про належну обґрунтова‑
ність визнання відповідного параметру аналітич‑
ної функції управлінського обліку.

Важливим аспектом реалізації завдань управ‑
лінського обліку є вибір необхідних для цього ме‑
тодичних прийомів.

Не вступаючи в дискусію щодо змісту, призна‑
чення та ефективності окремих методичних при‑
йомів економічного аналізу, розглянемо їх основні 
види та можливість застосування для вирішення 
завдань управлінського обліку.

Група авторів на чолі з Ф. Ф. Бутинцем визна‑
чають наступні види методичних прийомів та спо‑
собів економічного аналізу:
1) методичні прийоми порівняння [9, с. 51];
2) використання абсолютних, відносних та середніх 

величин в економічному аналізі [9, с. 56];
3) побудова рядів динаміки для потреб економіки 

[9, с. 65];
4) індекси [9, с. 69];
5) прийоми групування інформації [9, с. 70];
6) прийом балансового узагальнення [9, с. 73];
7) прийоми графічного і табличного відображення 

даних [9, с. 75];

Таблиця 1
Завдання управлінського обліку, що можуть бути вирішені на основі  

застосування його аналітичних можливостей

Зміст завдань
Функції системи 

управління
Спрямованість у часі

Калькуляція витрат Облік і контроль Минуле

Визначення собівартості
 – готової продукції
 – реалізованої продукції
 – запасів
 – побічної продукції
 – бракованої продукції

Облік і контроль Минуле

Визначення
 – оптимальної величини витрат
 – мінімально необхідного обсягу виробництва
 – оптимальної ціни одиниці виробу
 – мінімально необхідного обсягу реалізації
 – точки беззбитковості
 – зони прибутковості бізнеса
 – величини резервів

Планування Майбутнє

Оцінювання
 – рентабельності
 – ефективності роботи центрів витрат

Облік і контроль Минуле

Формування
 – кошторисів
 – графіків окупності проектів
 – планів інвестування

Планування Майбутнє

Участь в
 – оптимізації витрат
 – процесах ціноутворення
 – оцінюванні співпраці з контрагентами
 – визначенні доцільності функціонування сегментів діяльності
 – обґрунтуванні організаційної структури економічного 
суб’єкта

Планування
Формалізація управлін‑

ських рішень

Майбутнє
Теперішнє

Джерело: авторська розробка
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8) евристичні прийоми [9, с. 87].
Натомість, А. Д. Бутко розробив перелік ме‑

тодичних прийомів економічного аналізу, який 
охоплює:
1) абстрактно‑ логічні методичні прийоми;
2) описові (статистичні);
3) економіко‑ логічні (традиційні);
4) економіко‑ математичні [4, с. 56].

Варто також звернути увагу на особливості за‑
стосування аналітичних прийомів для досягнення 

цілей інших сфер діяльності економічних суб’єк‑
тів, зокрема — аудиту.

Чинна редакція Міжнародних стандартів контр‑
олю якості, аудиту, оглядів, інших завдань з на‑
дання впевненості та супутніх послуг [26] дає ви‑
значення терміну «аналітичні процедури». Його 
зміст полягає в «оцінюванні фінансової інформа‑
ції, зробленому на основі аналізу очікуваних вза‑
ємозв’язків між фінансовими та нефінансовими 
даними, що охоплюють необхідне вивчення іден‑
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ЗАВДАННЯ  

управлінського обліку економічного аналізу 

Калькуляція витрат 

Визначення:  
- оптимальної величини витрат 
- мінімально необхідного обсягу 
виробництва 
- оптимальної ціни одиниці виробу 
мінімально необхідного обсягу 
реалізації 
- точки беззбитковості 
- зони прибутковості бізнесу 
- величини резервів 

Оцінювання:  
- рентабельності 
- ефективності роботи центрів 
витрат 

Формування  
- кошторисів 
- графіків окупності проектів 
- планів інвестування 

Участь в  
- оптимізації витрат 
- процесах ціноутворення 
- оцінюванні співпраці з 
контрагентами 
- визначенні доцільності 
функціонування сегментів діяльності 
- обґрунтуванні організаційної 
структури економічного суб’єкта 

підвищення науково-
економічної обґрунтованості 
цільових програм, бізнес-
планів, нормативних планів, 
прогнозів і нормативів 

об’єктивне та всебічне 
дослідження й оцінка 
виконання планів і дотримання 
нормативів 

визначення економічної 
ефективності використання 
ресурсного потенціалу (окремо 
та в сукупності) 

об’єктивна і всебічна оцінка 
роботи підприємства і його 
підрозділів за певні проміжки 
часу 

здійснення зворотного зв’язку 
між функціями управління 

розробка багатоваріантних 
управлінських рішень, 
спрямованих на підвищення 
ефективності виробничо-
фінансової діяльності 
підприємств і його структурних 
підрозділів та контроль за їх 
виконанням 

Рис. 1. Реалізація завдань управлінського обліку на основі економічного 
аналізу 

Джерело: авторська розробка на основі [4; 9] 

Рис. 1. Реалізація завдань управлінського обліку на основі економічного аналізу

Джерело: авторська розробка на основі [4; 9]
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тифікованих відхилень або взаємозв’язків, які не 
узгоджуються з іншою доречною інформацією чи 
значно відрізняються від очікуваних величин» [26].

Таким чином, у наукових публікаціях, а також 
у нормативних документах визначається широкий 
спектр методичних прийомів, характерних для 
економічного аналізу. При цьому, їх застосування 
ґрунтується, як правило, на основі змісту вирі‑
шуваних завдань, наявних у суб’єкта виконання 
аналітичних заходів ресурсів, існуючих джерелах 
інформації, прийнятності оцінок достовірності 
одержаних результатів тощо.

Зазначене також є характерним і у випадку, 
коли аналітичні прийоми використовуються для 
досягнення цілей управлінського обліку. Це по‑
яснюється, зокрема, й певним рівнем подібності 
процедур, які мають бути виконані.

Насамперед, це стосується широким викорис‑
танням в управлінському обліку підходів, які 
ґрунтуються на порівняння двох чи більше зна‑
чень показників, за результатами якого форму‑
люються відповідні висновки (прикладом такої 
ситуації можна визнати оцінку виконання пла‑
нового кошторису або обґрунтування вибору ін‑
вестиційного проекту, на реалізацію якого мають 
бути спрямовані обмежені ресурси економічного 
суб’єкта).

Набуло значного поширення застосування 
в управлінському обліку елементів математичного 
моделювання. Цей методичний прийом використо‑
вується в обґрунтуванні критичних значень обся‑
гів виробництва і реалізації продукції, управління 
запасами, визначення величини та динаміки мар‑
жинальних витрат, вибору управлінських рішень 
з кількох варіантів тощо.

З метою оптимізації витрат в управлінському 
обліку часто використовуються елементи мате‑
матичного програмування, економіко‑ логічні та 
економіко‑ математичні методи аналізу, за резуль‑
татами яких обґрунтовуються управлінські рішен‑
ня стратегічного характеру.

Варто також відзначити широке використан‑
ня суб’єктами управлінського обліку в поєднанні 

з аналітичними методами інших груп методич‑
них прийомів, зокрема — експертиз, економіко‑ 
правових, органолептичних та інших видів ме‑
тодів дослідження інформації. Це дає підстави 
констатувати складність структури методичного 
забезпечення управлінського обліку в контексті 
реалізації його аналітичної функції.

Застосування широкого спектру методичних 
прийомів (зокрема аналітичних) безпосередньо 
пов’язане з отриманням та обробкою необхідних 
даних, сукупність яких формує інформаційне за‑
безпечення управлінського обліку. Серед джерел 
інформації, що використовуються для вирішення 
відповідних завдань, можуть бути виділені джере‑
ла облікового характеру та поза облікові джерела 
інформації. Аналогічні види джерел отримання 
даних ідентифікуються і в теорії економічного 
аналізу [9, с. 171–173; 4, с. 234].

Висновки з даного дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. Таким 
чином, основні параметри, що розкривають сут‑
ність економічного аналізу, є характерними для 
заходів, що виконуються суб’єктами управлін‑
ського обліку. Іншими словами, можна конста‑
тувати, що аналітична функція управлінського 
обліку побудована на інтеграції до неї елементів 
економічного аналізу, їх адаптації до потреб у ви‑
рішенні певних завдань. Водночас, власне управ‑
лінський облік може розглядатися користувачами 
його результатів як аналітичний інструмент фор‑
малізації, вибору, впровадження та оцінювання 
результатів управлінських рішень.

Проте, зазначене свідчить про існування потре‑
би в критеріях оптимізації аналітичного інстру‑
ментарію в контексті удосконалення та методики 
управлінського обліку. Важливим, зокрема, вва‑
жаємо визначення обґрунтованості вибору значень 
аналітичних параметрів на основі інформаційно‑
го та ресурсного (в тому числі інформаційного) 
забезпечення та необхідності вирішення форма‑
лізованих завдань. Зазначені та інші аспекти, 
безумовно, потребують обґрунтування на основі 
результатів подальших досліджень.
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БІРЖОВІ ІНСТРУМЕНТИ МІНІМІЗАЦІЇ  
ЦІНОВИХ РИЗИКІВ РИНКУ АГРОПРОДУКЦІЇ

EXCHANGE INSTRUMENTS FOR MINIMIZING  
THE PRICE RISKS OF THE AGRICULTURAL  

PRODUCTS MARKET

Анотація. Розглянуто біржу як елемент оптової торгової інфраструктури аграрного ринку: сутність, функції, харак-
теристики. Описано роль українського агросектору у світовому ринку, визначено фактори впливу на коливання цін на 
агропродукцію, зокрема зерно. У взаємозв’язку із факторами впливу на ціни, також розглянуто негативний вплив недо-
статнього розвитку сучасної біржової інфраструктури України,  як-то: низький рівень фактичної активності українських 
товарних бірж, відсутність економічних передумов незважаючи на динаміку їхньої кількості, невиконання біржами їх 
безпосередніх функцій щодо формування ефективного ринку агропродукції. Також відзначено недоліки щодо статистичної 
аналітики товарного біржового ринку України, акцентовано на необхідності створення належної системи моніторингу 
показників діяльності товарних бірж. Розглянуто перспективу позитивного впливу інфраструктурних удосконалень щодо 
активізації хеджування цінового ризику в процесі біржових торгів, шляхом істотного поширення похідних біржових контр-
актів — деривативів різного виду. Представлено характеристику деривативів як похідних фінансових інструментів, наве-
дено їх ключові характеристики, що дозволяють захистити сторонам цих контрактів свої ринкові позиції та забезпечити 
перспективу отримання планової фінансової вигоди у майбутньому. Досліджено особливості ф’ючерсного контракту, як 
найбільш перспективного виду деривативів та оптимального інструменту хеджування ризиків для українських учасників 
агроринку. Зокрема акцентовано увагу на типах та специфіці прояву цінових ризиків, а також механізмах захисту від них 
чи мінімізації впливу таких ризиків. Розглянуто сучасні проблеми нерозвиненості даного біржового контракту в Україні, 
причини їх виникнення та напрями подолання. За результатами викладу основного матеріалу дослідження зроблено 
відповідні висновки і пропозиції, наведено перспективні напрями подальших досліджень в даній сфері.

Ключові слова: біржовий ринок, деривативи, ризик, ф’ючерсний контракт, хеджування, цінові коливання.

Summary. The exchange as an element of the wholesale trade infrastructure of the agrarian market was considered: es-
sence, functions, characteristics. The role of the Ukrainian agricultural sector in the world market is described, the factors influ-
encing price fluctuations for agricultural products, in particular grain, are determined. In connection with the factors affecting 
prices, the negative impact of insufficient development of the modern exchange infrastructure of Ukraine was also considered, 
such as: low level of actual activity of Ukrainian commodity exchanges, lack of economic prerequisites despite the dynamics of 
their number, failure of exchanges to fulfill their direct functions regarding the formation of an effective agricultural products 
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market. Deficiencies in the statistical analysis of the commodity exchange market of Ukraine were also noted, and the need 
to create an appropriate system for monitoring commodity exchange activity indicators was emphasized. The perspective of 
the positive impact of infrastructural improvements on the activation of price risk hedging in the process of exchange trading, 
through the significant spread of derivative exchange contracts — derivatives of various types, is considered. The characteristics 
of derivatives as derivative financial instruments are presented, their key characteristics are given, which allow the parties to 
these contracts to protect their market positions and ensure the prospect of receiving planned financial benefits in the future. 
The features of the futures contract, as the most promising type of derivatives and the optimal risk hedging tool for Ukrainian 
participants in the agricultural market, have been studied. In particular, attention is focused on the types and specifics of the 
manifestation of price risks, as well as the mechanisms of protection against them or minimizing the impact of such risks. The 
modern problems of the underdevelopment of this exchange contract in Ukraine, the reasons for their occurrence and ways to 
overcome them are considered. According to the results of the presentation of the main material of the study, relevant conclu-
sions and proposals are made, promising directions for further research in this field are given.

Key words: exchange market, derivatives, risk, futures contract, hedging, price fluctuations.

Постановка проблеми. У світовому масштабі 
середовище агропродукції вважається цілком 

конкурентним, а тому істотно залежить від чин‑
ників кон’юнктури, що відображається на ціновій 
динаміці та стійкості попиту. До того ж ринкова 
ціна основної сільськогосподарської продукції є 
похідною від результатів торгів на провідних бір‑
жових майданчиках. Таким чином, діяльність 
учасників агроринку залежить від широкого спек‑
тру ризиків, що впливають на формуванні ціни. 
Сільське господарство має високу значущість для 
економічної системи України, проблема хеджуван‑
ня цінових ризиків українських учасників агро‑
ринку є надзвичайно актуальною і для суб’єктів 
господарювання, і для держави в цілому.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблематика функціонування біржових рин‑
ків, застосування інструментів мінімізації ціно‑
вих ризиків на біржах висвітлюються у працях 
і українських, і закордонних дослідників, і про‑
тягом тривалого періоду вона лише підвищує 
свою актуальність. Зокрема враховуючи нещо‑
давні нормативно‑ правові зміни щодо регулюван‑
ня біржового законодавства України, то слід від‑
мітити останні дослідження ряду авторів,  як‑то: 
Ю. П. Калюжна, Л. В. Шульга, та І. О. Яснолоб 
[1]; В. Ю. Нестеренко і В. К. Сідельнікова [3]; 
O. В. Жарун, М. А. Кoрoтєєв, O. А. Непoчатенкo 
та O. С. Тупчій[4]; Л. М. Гречанюк [7]; Н. П. Рез‑
нік та А. В. Ярмолюк [8], а також багато інших. 
Але при цьому невизначеними залишаються го‑
ловні напрями подальшої трансформації біржово‑
го ринку агропродукції, зокрема щодо виявлення 
рушійних сил, які сприятимуть удосконаленню 
торгівельних операцій.

Формулювання цілей статті. Метою статті є 
дослідити особливості використання біржових ін‑
струментів хеджування цінових ризиків, з метою 

визначення напрямів подальшого розвитку біржо‑
вої торгівлі агропродукції.

Виклад основного матеріалу дослідження. До‑
слідження науковців і практиків дозволяє безза‑
перечно зазначити, що біржа є найвищою формою 
організації оптової торгівлі та одним із найважли‑
віших елементів збутової інфраструктури аграр‑
ного ринку. Основна сутність діяльності біржі 
полягає у наданні максимально вигідних умов 
укладання контрактів. Саме організація постій‑
но діючого оптового товарного ринку України та 
надання посередницьких послуг учасникам біржі 
позиціонується як основна функція біржовий ді‑
яльності [1, c. 118]. Біржова торгівля характери‑
зується такими загальними рисами:
 – біржа не займається торгово‑ посередницькою 
діяльністю, а лише створює для неї умови;

 – публічність торгівлі — біржові торги ведуться 
у присутності всіх членів біржі або з їхнього 
відома;

 – гласність торгівлі — результати біржової торгівлі 
є відкритими для широкого загалу, дані про них 
поступають через засоби масової інформації;

 – належна урегульованість біржової торгівлі зі 
сторони її стейкхолдерів.
Як тип організованого ринку, біржова торгівля 

характеризується такими рисами:
 – існування затверджених правил торгівлі, розра‑
хунків та постачання активів (товарів, послуг, 
цінних паперів тощо);

 – наявність організаційної структури, яка керує 
роботою біржового ринку;

 – концентрація достатньої кількості продавців та 
покупців у часі та просторі;

 – державне регулювання та саморегулювання.
Досліджуючи роль біржової торгівлі для агро‑

промисловості, Калюжна Ю. П., Яснолоб І. О. та 
Черненко К. В. зазначають [2], що за даними, 
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підрахованими консультантами та експертами 
DAI Global LLC, український ринок зерна забез‑
печує потреби не лише внутрішнього споживання, 
а й багатьох країн світу, при цьому Україна є 
одним із провідних постачальників на міжнарод‑
ному ринку торгівлі зерном, щорічно нарощуючи 
обсяги виробництва та експорту. Таким чином, 
істотний вплив здійснюють коливання цін на зер‑
но та сезонність збору врожаю. Дослідники вказу‑
ють, що це є одним із визначальних ризиків для 
українських аграріїв, разом з іншими диспропо‑
рціями цього середовища  як‑то викривлення ін‑
формації про ціни, інфраструктурні обмеження та 
інші недоліки сучасної біржової інфраструктури. 
Слід відзначити, що якраз в цьому спектрі питань 
аналітики, науковці та дослідники доволі одно‑
стайні: в сучасних умовах України склалася ситу‑
ація, коли біржовий ринок виконує свої функції 
на вельми незадовільному рівні та не забезпечує 
реалізацію вищевказаних аспектів біржової діяль‑
ності у ринкових умовах. Принаймні звернемося 
до праць Нестеренко В. Ю. і Сідельнікова В. К. [3], 
де й представлені узагальнено ключові аспекти.

1. За своєю економічною сутністю біржа є по‑
стійно діючим оптовим ринком, та при цьому, 
незважаючи на значну кількість бірж в Україні, 
порівняно з більшістю інших країн світу, лише не 
більше 30% з них функціонує систематично, не 
кажучи вже про повноцінне виконання функцій.

2. Зростання кількості бірж в Україні протя‑
гом певного періоду (насамперед акцент робиться 
на товарних біржах) не є наслідком підвищеного 
попиту на їх послуги з боку учасників торгів та 
результатом дії ринкових механізмів управління: 
запровадження законодавчих актів, обмежень на 
торгівлю окремими групами товарів, тощо.

3. Незважаючи на велику кількість товарних 
бірж, що спеціалізуються на торгівлі агропро‑
мисловими товарами, в Україні й досі відсутній 
постійно діючий та ефективний біржовий ринок 
сільськогосподарської продукції.

До того ж відзначається, що статистичні по‑
казники, які характеризують діяльність бірж 
України, не відбивають ситуації на національному 
біржовому ринку. При цьому діяльності біржово‑
го ринку в сучасних умовах приділяється недо‑
статньо уваги з боку державної влади, відсутній 
офіційний аналіз та статистика результатів торгів 
і біржових операцій (але це не стосується фон‑
дових бірж, де проводиться регулярний нагляд 
та моніторинг їх діяльності). Тож першочерговим 
завданням розвитку біржового ринку агропродук‑
ції є створення прозорої системи формування ста‑

тистичних даних щодо діяльності товарних бірж 
в Україні, які у підсумку зможуть відображати 
чинні тенденції [3, с. 138–139]. Відповідно такі 
удосконалення мають сприяти ефективній реалі‑
зації інструментів хеджування цінового ризику 
учасників біржових торгів, тобто істотному по‑
ширенню біржових контрактів з відтермінованим 
виконанням, де предметом є ціна базового активу. 
Вони мають назву похідних фінансових інстру‑
ментів або деривативів і можуть бути представлені 
такими видами:
 – контракти на різницю ціни;
 – форвардні контракти;
 – ф’ючерсні контракти;
 – опціонні контракти;
 – своп контракти.

Таки контракти є інструментами хеджування 
ризиків, при цьому світова практика визначає хе‑
джування як один із найефективніших механізмів 
управління ризиками. Та аналітики і дослідники 
свідчать, що учасники залишаються відкритими 
для ризиків, характерних для агросектору, а мож‑
ливість хеджування на українському біржовому 
ринку агропродукції відсутня через нерозвине‑
ність торгівлі ф’ючерсами та опціонами на сіль‑
ськогосподарську продукцію, а також непрозоре 
ціноутворення на зернові. Науковці Жарун O. В., 
Кoрoтєєв М. А., Непoчатенкo O. А., Тупчій O. С. 
у своїх дослідженнях [4] звертають увагу, що така 
проблема неодноразово порушувалося, при цьому 
наголошувалося на перевагах реальної вигоди від 
ф’ючерсних операцій. Також існують пропозиції 
щодо різноманітних концептуальних підходів до 
формування структури біржових термінових опера‑
цій із ф’ючерсними контрактами. Зокрема, у своїх 
дослідженнях Т.М Фертікова слушно зазначає, що 
наразі у світі під товарною біржою міжнародного 
значення розуміють в першу чергу універсальну 
ф’ючерсну біржу, де здійснюється обіг ф’ючерсних 
та опціонних контрактів на постачання товарів [5, 
с. 47]. Вона відзначає, що з 2010 до 2019 року об‑
сяг укладених товарних деривативів на світових 
біржах зріс на 187,8%, а частка товарних дерива‑
тивів у загальному обсязі становила у середньому 
близько 17%. За підсумком світової біржової тор‑
гівлі, найпопулярнішими біржовими товарами є:
 – енергоносії — 40% від загального обсягу контр‑
актів;

 – сільськогосподарська продукція — 28%;
 – чорні метали — 23%;
 – цінні метали — 9%.

При цьому частка ф’ючерсних контрактів у за‑
гальному обсязі деривативів перевищує 90% щодо 
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кожної товарної групи. Це пов’язано з тим, що 
саме деривативи дозволяють забезпечити захист 
від цінових коливань і хеджувати ціновий ризик. 
Проте на біржовому аграрному ринку України 
відсутні такі інструменти, оскільки переважна 
більшість сільськогосподарських виробників, пе‑
реробників і трейдерів не мають досвіду викори‑
стання деривативів для передачі ризику. Їх харак‑
теризують у своїх дослідженнях М. Ю. Манухіна 
і І. В. Тацій, зокрема що ф’ючерси та опціони ма‑
ють ряд ґрунтовних переваг порівняно з форвард‑
ними контрактами [6, с. 31–32]:
 – за ними проходить активна торгівля з великою 
кількістю заявок від продавців і покупців, що 
наближує ціну до ефективного ринкового рівня 
та забезпечує достатню ліквідність;

 – стандартизований строковий біржовий контракт, 
що дає можливість перепродажу іншій зацікав‑
леній стороні;

 – тип контракту який має наявність центрально‑
го контрагента, який зобов’язаний проводити 
переоцінку позиції учасника;

 – передбачає зобов’язання і стимули для обох сто‑
рін виконувати їх, що суттєво зменшує ризик.
Важливим аспектом є те, що ф’ючерси торгу‑

ються чи перебувають у котируваннях на фондо‑
вих біржах, що визначається стандартизованими 
специфікаціями контрактів, а отже формує широ‑
ке коло зацікавлених учасників (трейдерів, спе‑
кулянтів, інвесторів) та відповідно багатоаспектне 
ціноутворення. Таким чином, біржова торгівля де‑
ривативами з метою хеджування передбачає тран‑
сформацію прав/зобов’язань щодо базового активу 
у грошові потоки, які відображають реальну зміну 
його вартості та/або пов’язані з нею очікування. 
Разом з тим, хеджування має певні недоліки, що 
можуть негативно вплинути на функціонування 
агропідприємств — учасників біржового ринку, 
а саме [7; 8]:
 – невідповідність цін спотового та строкового рин‑
ків під дією неринкових факторів;

 – складність долучення широкого кола україн‑
ських агропідприємств (особливо середніх і 
дрібних) до провідних бірж у світі та біржових 
посередників;

 – вплив валютних коливань через прив’язку до 
цін контрактів;

 – певна відмінність методології та аналітичного 
інструментарію здійснення біржової торгівлі фі‑
нансовими інструментами (якими є деривативи) 
порівняно із реальними біржовими товарами.
Так у 2019 році, компанією «Украгроконсалт» 

у співпраці з маркетинговою компанією New 

Image Marketing Group на замовлення проекту 
USAID «Трансформація фінансового сектора» було 
проведено дослідження щодо перспектив викори‑
стання деривативів на ринку сільськогосподар‑
ської продукції. Результати опитування засвідчи‑
ли про відсутність сучасних практик управління 
ціновими ризиками з використанням деривативів, 
а взаємодія учасників аграрного ринку України 
будується здебільшого на спотових контрактах. 
Тому належне опанування підходів та інструмен‑
тів хеджування, їх зважена імплементація дозво‑
лить мінімізувати вплив наступних типів ризиків 
[9, с. 55]:
 – цінового;
 – базисного;
 – додаткового забезпечення;
 – кредитного;
 – ліквідності.

Ціновий ризик — за допомогою ф’ючерсних 
контрактів хеджери гарантують собі встановлення 
прийнятної для себе ціни в майбутньому, і забез‑
печують отримання планового прибутку, оскільки 
фактична ринкова ціна для них вже не буде визна‑
чальною. Проте є і зворотна сторона — при кращій 
спот‑ціні на момент виконання хеджери можуть 
недоотримати прибуток. Базисний ризик — прак‑
тика показує, що більшість торгових позицій лік‑
відується до закінчення терміну дії ф’ючерсних 
контрактів і лише незначна частина завершується 
фізичною поставкою, тому окрім розбіжності тер‑
мінів ф’ючерсних контрактів та визначених дат 
фізичного продажу/купівлі товарів, джерелом 
ризику є відмінності якісних характеристик ре‑
ального товару та місця його знаходження. Ризик 
додаткового забезпечення — торгівля ф’ючерсами 
передбачає внесення варіаційної (гарантія забез‑
печення) на рахунок клірингового органу, що по‑
требує додаткових витрат, а також створює мож‑
ливості втрат у разі зміни ринкової кон’юнктури. 
Кредитний ризик — порушення свого зобов’язання 
однією із сторін (наприклад оголошення банкрут‑
ства), що є досить вагомим в умовах доступу на 
закордонні ринки. Ризик ліквідності — належна 
перемінність сторін контракту, можливість про‑
дати актив без значної втрати грошей. Практики 
відзначають, що на біржовому ринку ліквідність 
оцінюється за кількістю зміни торгових позицій 
протягом тривалості торговельного дня, загальною 
кількістю позицій за контрактом і спредом між 
ціною купівлі та продажу контракту.

Висновки. Будучи вагомим учасником між‑
народного ринку агропродукції, українські сіль‑
госпвиробники істотно притаманні впливу цінових 
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ризиків та ризиків іншого типу, що притаманні 
специфіці здійснення угод на цьому ринку. Та ма‑
ючи великий світовий досвід хеджування цінових 
ризиків, для українських реалій ці можливості 
не застосовуються в повній мірі через нерозвине‑
ність торгівлі найбільш ліквідними деривативами 
на агропродукцію, в першу чергу ф’ючерсними 
контрактами. Позитивно вплинути на таку ситу‑
ацію можливо з двох позицій. По‑перше, це ство‑
рення відповідних стимулюючих умов і впрова‑
дження регулятивно‑ правових змін у процедурах 
біржової торгівлі для формування дієздатних та 
стабільних довгострокових договірних відносин 
між усіма учасниками агроринку. І по‑друге, це 

підвищення рівня фінансово‑ економічної грамот‑
ності суб’єктів сільськогосподарського виробни‑
цтва (зокрема середніх та малих), пропозиція 
ефективних бізнес‑ моделей взаємодії виробни‑
ків, посередників та фінансових інституцій на 
аграрному ринку на основі високоліквідних де‑
ривативів. На нашу думку, друга позиція матиме 
більший ефект, здатна істотно підвищити заці‑
кавленість учасників агроринку в нових типах 
біржових контрактів у якості хеджування ціно‑
вих ризиків, а також ініціювати розвиток нових 
форм бізнес‑ кооперації в агропромисловості. Саме 
в цьому і вбачаються перспективи подальших до‑
сліджень в даній сфері питань.
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЦИФРОВОЇ  
ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ТА ЄС

FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF THE DIGITAL  
ECONOMY OF UKRAINE AND THE EU

Анотація. Цифрова економіка — це всесвітня мережа економічної діяльності, комерційних операцій і професійних 
взаємодій, які забезпечуються впровадженням інформаційно- комунікаційних технологій. Україна в процесі інтеграції у 
світове співтовариство не стоїть осторонь глобальних перетворень та також переживає цифрову трансформацію.

У цій статті представлені статистичні дані кількох різних аспектів розвитку цифрової економіки Європейського Союзу 
та України. Встановлено, що основою цифрової економіки є гіперзв’язок із використанням Інтернету підприємствами. 
Зокрема, проведено порівняльний аналіз статистичних даних щодо використання Інтернету підприємствами, зокрема 
наявність доступу до нього; функціональні можливості веб-сайтів підприємств. А також відображено впровадження деяких 
передових технологій, таких як хмарні обчислення.

Ключові слова: цифрова економіка, Інтернет, інформаційно- комунікаційні технології, веб-сайт, хмарні обчислення.

Summary. The digital economy is a worldwide network of economic activity, commercial operations, and professional inter-
actions, which are ensured by the implementation of information and communication technologies. Ukraine, in the process of 
integration into the world community, does not stand aside from global transformations and is also experiencing a digital trans-
formation based on the introduction of digital technologies for business transformation. This is achieved by replacing manual 
(non-digital) processes with digital ones or replacing outdated digital technology with updated digital technology. The digital 
economy reflects the transition from the third industrial revolution to the fourth industrial revolution. That is why the purpose 
of the study is to conduct a comparative analysis of the features of the use of information and communication technologies by 
enterprises of the European Union and Ukraine, as a key aspect of the digital transformation of business and the development 
of the digital economy.
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This article presents statistical data on several different aspects of the development of the digital economy of the European 
Union and Ukraine. It has been established that the basis of the digital economy is hyper- connection with enterprises’ use of 
the Internet. In particular, a comparative analysis of statistical data on the use of the Internet by enterprises was carried out, 
in particular, the availability of access to it, since the use of other more advanced technologies at enterprises often depends 
on high Internet speed. The functional capabilities of enterprise websites were studied and it was found that Ukrainian enter-
prises need to intensify their activities in the online environment by improving the operation of websites. E-business integration 
means the use of information and communication technologies by enterprises to launch, integrate and improve their business 
processes, internal information exchange, or communication with business partners and customers. The study also reflects the 
implementation of some advanced technologies in enterprises of the European Union and Ukraine, namely cloud computing. 
It was established that the share of the number of enterprises in Ukraine buying cloud computing services, by types of cloud 
computing services with distribution by the number of employed workers, is quite small compared to enterprises of the EU re-
gion. In general, Ukrainian enterprises are significantly behind the level of technological development and implementation of 
information and communication technologies compared to European ones.

Prospects for research in this direction include a detailed comparative analysis of the implementation of some advanced 
technologies, such as the Internet of Things and artificial intelligence by EU and Ukrainian enterprises, as well as the impact of 
their implementation on increasing the turnover of Internet trade enterprises.

Key words: digital economy, Internet, information and communication technologies, website, cloud computing.

Постановка проблеми. За останні два десяти‑
ліття цифрові технології змінили світ в без‑

прецедентних масштабах. Вони змінили спосіб 
нашого життя, роботи, ігор, поїздок на роботу 
та взаємодії. І сьогодні саме цифрові технології 
мають потенціал для широких соціальних змін та 
економічного прогресу. Відповідно, щоб процві‑
тати в епоху цифрових технологій, країнам стало 
надзвичайно важливо розуміти та задовольняти 
економічну структуру, що базується на цифрових 
технологій, яку також називають цифровою еко‑
номікою. Цифрова економіка має велике значення 
для країн, які хочуть досягти ключових цілей 
щодо диверсифікації економіки, створення цінності 
на місцевому рівні, національної цифрової тран‑
сформації, створення робочих місць і подолання 
економічної нерівності тощо.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сві‑
товим Банком визначено цифрову економіку — як 
«систему економічних, соціальних та культурних 
відносин, що базуються на використанні цифро‑
вих інформаційно‑ комунікаційних технологій» 
[1]. У 2020 р. Європейська комісія прийняла 
загальну презентацію ідей та дій Комісії щодо 
формування цифрового майбутнього Європи [2; 
3], а у 2021 році Цифровий компас для цифро‑
вого десятиліття ЄС (COM(2021)118 final), яким 
встановив цифрові цілі ЄС на 2030 рік шляхом 
розвитку чотирьох основних пунктів: навички; 
цифрова трансформація бізнесу; безпечна та стій‑
ка цифрова інфраструктура та цифровізація дер‑
жавних послуг [2].

Дослідження, що стосуються різних аспектів 
цифрової економіки знайшли своє відображення 

і в наукових працях вітчизняних вчених. Так, 
К. В. Шиманська та В. В. Бондарчук визначають 
пріоритетні вектори та механізми цифрової тран‑
сформації економіки України [4]. Д. О. Котелевець 
проводить аналіз основних тенденцій розвитку 
цифрової економіки в Україні за допомогою ме‑
тодів статистичного аналізу, синтезу, порівнян‑
ня, систематизації та логічного узагальнення [5]. 
С. В. Обіход проводить дослідження динаміки 
запровадження інформаційно‑ комунікаційних 
технологій на вітчизняних підприємствах, визна‑
чення їх впливу на систему управління бізнес‑ 
процесами [6]. О. К. Мазуренко провела оцінюван‑
ня розвитку цифрової економіки в країнах Балтії 
та східної Європи за методологією DESI [7]. Про‑
те, в процесі інтеграції України в європейський 
прості актуальним залишається питання щодо ви‑
значення першочергових векторів розвитку циф‑
рової економіки шляхом застосування порівняль‑
ного аналізу розвитку цифрової економіки

Формулювання цілей статті. Проведення до‑
слідження та порівняльного аналізу особливос‑
тей використання інформаційно‑ комунікаційних 
технологій підприємствами країн Європейського 
союзу та України, як ключового аспекту цифро‑
вої трансформації бізнесу та розвитку цифрової 
економіки.

Виклад основного матеріалу дослідження. Циф‑
рова економіка — це використання інформаційних 
технологій для створення або адаптації, продажу 
або споживання товарів і послуг. Все більше лю‑
дей використовують смартфони, планшети, ро‑
зумні годинники та браслети та інші мобільні 
Інтернет‑ пристрої для підключення до глобального 
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середовища в будь‑який час і в будь‑якому міс‑
ці. Таким чином мільйони людей у   всьому світі 
можуть брати участь у цифровій економіці, щоб 
купувати чи продавати товари та послуги.

Основою цифрової економіки є гіперзв’язок Од‑
ним із найважливіших аспектів функціонування 
цифрової економіки є статистичні дані щодо ви‑
користання Інтернету підприємствами, зокрема 
наявність доступу до нього. В Україні спостері‑
гається стійка тенденція до зростання кількості 
підприємств, що мають доступ до Інтернету, про‑
те в країнах Європейського союзу спостерігають 
більші темпи приросту. Так, у 2021 р. переважна 
більшість (94%) підприємств ЄС із принаймні 10 
працівниками використовували фіксоване широ‑
космугове з’єднання для доступу до Інтернету, 
водночас в Україні значення цього показника 
менше на 23,7% (70,3%). Варто зазначити, що 
Україна розмістилася на 52‑му місці з 220 країн 
світу в глобальному рейтингу швидкості широко‑
смугового доступу до інтернету [8].

З огляду на те, що більшість підприємства під‑
ключені до Інтернету через широкосмуговий зв’я‑
зок, швидкість цих з’єднань є важливою, оскіль‑
ки використання на підприємствах інших більш 

передових технологій часто залежить від високої 
швидкості Інтернету (табл. 1).

Доцільно також зазначити, що українська 
структура розподілу за розміром підприємства 
достатньо схожа на європейську, оскільки збіль‑
шення кількості працівників спричиняє необхід‑
ність цифровізації діяльності задля прискорення 
комунікаційних процесів.

Ще одним аспектом щодо розвитку цифрової 
економіки є активність підприємств в онлайн ре‑
жимі — одним з найпростіших видів електронного 
бізнесу, для якого необхідним є наявність веб‑сай‑
ту (табл. 2).

Загалом у 2021 р. в Україні лише 35,3% під‑
приємств мали веб‑сайт, але частка серед великих 
підприємств була значно вищою (69%) порівняно 
з малими (30,5%). Натомість у ЄС 78% підпри‑
ємств мають веб‑сайт, проте частка великих під‑
приємств також була значно вищою (94%) у порів‑
нянні з малими (75%). Таким чином, в цифрову 
епоху українським підприємствам необхідно акти‑
візувати діяльність в онлайн середовищі шляхом 
налагодження роботи веб‑сайтів.

Найпопулярніший функціонал веб‑сайтів під‑
приємств як країн ЄС так і України, пов’язаний 

Таблиця 2
Підприємства України та ЄС, які мають веб-сайт у 2021 р.

Підприємства

Частка кількості підприємств, що мають вебсайт,  
у загальній кількості підприємств, %

Україна ЄС

Малі 30,5 75

Середні 47,8 89

Великі 69 94

Разом 35,3 78

Джерело: побудовано на основі [9; 3]

Таблиця 1
Підприємств України та ЄС, які використовують фіксований доступ до мережі Інтернет у 2021 р.

Підприємства

Розподіл за швидкістю Інтернету, % Частка кіль-
кості підпри-
ємств, які ви-
користовують 
фіксований 

доступ до ме-
режі Інтернет

менше 
30 Мбіт/с

від 30 Мбіт/с 
до менше ніж 
100 Мбіт/с

від 100 Мбіт/с 
до менше ніж 
500 Мбіт/с

від 500 Мбіт/с 
до менше ніж 

1 Гбіт/с

від 1 Гбіт/с 
і більше

Україна ЄС Україна ЄС Україна ЄС Україна ЄС Україна ЄС Україна ЄС

Малі 18,4 14 18,9 29 19,7 28 4,7 13 3,2 9 64,9 93

Середні 18,1 8 27,1 27 27,2 33 7,5 15 5,4 14 85,3 97

Великі 12,7 4 35,9 19 23,1 36 8,4 16 5,8 24 85,9 99

Разом 18,2 13 21,8 29 21,2 29 5,4 13 3,7 10 70,3 94

Джерело: побудовано на основі [9; 3]
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з описом товарів та послуг і прайс‑ листами: 
62% — ЄС; 31% — Україна; а також посилання‑
ми на профілі підприємств у соціальних мережах 
41% — ЄС; 31% — Україна (рис. 1).

Інтеграція електронного бізнесу означає викори‑
стання інформаційно‑ комунікаційних технологій 
(ІКТ) підприємствами для запуску, інтеграції та 
вдосконалення своїх бізнес‑ процесів, внутрішнього 

обміну інформацією або спілкування з діловими 
партнерами та клієнтами. Спільне використання 
та обмін інформацією в електронному та автома‑
тичному режимі між різними бізнес‑ функціями 
всередині підприємства здійснюється за допомогою 
програмних додатків. Замість того, щоб будувати 
або розширювати власну ІТ‑інфраструктуру, під‑
приємства можуть купувати обчислювальні ресур‑

Рис. 2. Використання послуг хмарних обчислень на підприємствах за типом хмарних послуг та розміром,  

2021 р., % підприємств

Джерело: побудовано на основі [9; 3]

Рис. 1. Підприємства, які мають веб‑сайт, розподіл за функціональністю та розміром, 2021 р., % підприємств

Джерело: побудовано на основі [9; 3]
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си, розміщені третіми сторонами в Інтернеті, тобто 
скористатись послугами «хмарних обчислень».

Послугами хмарних обчислень користуються 
41% підприємств у ЄС, а в Україні лише 10,2%. 
Застосування хмарних обчислень на дуже високо‑
му рівні серед великих підприємств у ЄС — 72% 
підприємств, в Україні — 22,2%. Майже трети‑
на підприємств ЄС (32%) покладалися на хмарне 
рішення для своєї електронної пошти, натомість 
в Україні лише 6,6% (рис. 2).

Більш ніж кожне четверте підприємство ЄС 
(27%) використовувало хмару для зберігання фай‑
лів, а в Україні лише 5,3%. 25% підприємств ЄС 
використовують хмару для офісного програмного 
забезпечення (в Україні — 4,6%). Найважливіше 
те, що через хмару підприємства мають доступ 
до відносно складніших програмних програм для 
фінансів та бухгалтерського обліку (ЄС — 19%: 
Україна — 5,5%), для керування інформацією 
про своїх клієнтів (управління взаємовідносинами 
з клієнтами — CRM) (ЄС — 11%: Україна — 2,8%). 
Крім того, 10% підприємств ЄС використовують 
хмарні обчислювальні платформи для обчислю‑
вальної потужності для запуску власних програм‑
них програм для бізнесу, а в Україні — 3,5%.

Виходячи з вищезазначених європейських 
і національних показників розвитку цифрової 
економіки можна стверджувати, що українські 
підприємства значно відстають за рівнем техноло‑
гічного розвитку та впровадження інформаційно‑ 

комунікаційних технологій. Впровадження 
інформаційно‑ комунікаційних технологій в діяль‑
ність підприємств невід’ємною частиною цифрові‑
зації економіки. Цифрову економіку відрізняють 
від звичайної економіки три компоненти: інф‑
раструктура (програмне забезпечення, апаратне 
забезпечення та інші технологічні ресурси), елек‑
тронний бізнес(комп’ютерні програми, онлайн‑ 
інструменти та цифрові платформи допомагають 
виконувати бізнес‑ процеси) та електронна комер‑
ція (продаж товарів і послуг онлайн).

Оцінюють цифровізацію підприємств за такими 
параметрами: аспекти доступності підключення та 
цифрових навичок; внутрішні процеси; взаємодія 
з партнерами та клієнтами.

Висновки із цього дослідження і дальші пер-
спективи в цьому напрямку. Цифрова тран‑
сформація базується на передумові, що цифрові 
технології та рішення повинні: відкривати нові 
можливості для бізнесу; стимулювати розвиток 
надійних технологій; сприяти відкритому та де‑
мократичному суспільству; сприяти життєздатній 
та стійкій економіці.

Перспективи досліджень в цьому напрямку пе‑
редбачають проведення детального порівняльно‑
го аналізу щодо впровадження деяких передових 
технологій, таких як Інтернет речей та штучний 
інтелект підприємствами ЄС та України, а також 
вплив їх впровадження на збільшення товарообігу 
підприємств інтернет торгівлі.
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МЕНЕДЖМЕНТ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА  
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ —  

ДОМІНАНТИ В СИСТЕМІ АНТИКРИЗОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

MANAGEMENT OF EFFICIENCY AND COMPETITIVENESS  
OF ENTERPRISES — DOMINANTS IN THE ANTI-CRISIS  

MANAGEMENT SYSTEM

Анотація. Стаття присвячена питанню антикризового менеджменту в контексті визначення домінант системи анти-
кризового менеджменту, які б забезпечили подолання кризи підприємством та подальше його функціонування та утри-
мання відповідного рівня ефективності та конкурентоспроможності, як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку. В 
статті розкривається сутність дефініцій «криза» та «антикризовий менеджмент», наводяться можливі наслідки криз для 
підприємства через призму позитивних та негативних змін, а також наголошується на антагоністичній сутності поняття 
«криза». Визначено, що криза — це певний етап функціонування і розвитку кожного підприємства, який є тригером, 
який зумовлює об’єктивну необхідність якісної трансформації підприємства. Аргументовано роль та значення криз для 
економічного розвитку підприємства, а також розкривається позитивне та негативне значення кризи для розвитку під-
приємства в майбутньому. Проводиться аналіз інтерпретації категорії «антикризовий менеджмент» різними науковцями, 
на основі якого було систематизовано існуючі підходи до трактування поняття «антикризовий менеджмент» та відпо-
відно визначається який із підходів є найбільш репрезентативним, що в свою чергу дозволило визначити антикризовий 
менеджмент як комплексне та багатофакторне поняття, яке являю собою менеджмент, що спрямований на уникнення та 
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нейтралізацію ознак кризи в діяльності підприємств, а також на адаптацію системи менеджменту до змін в зовнішньо-
му та внутрішньому середовищі підприємства, що сприятиме його ефективному розвитку та конкурентоспроможності 
в майбутньому. Узагальнено основні напрями діяльності підприємств та на їх основі визначено можливі види криз на 
підприємстві. Визначено, що саме криза виробництва є найбільш потужною та фатальною для підприємства та провокує 
настання економічної та фінансової кризи. Обґрунтовано домінанти в системі антикризового менеджменту, що допомо-
жуть нівелювати наслідки кризи або навіть запобігти можливому негативному впливу кризи на діяльність підприємства 
та забезпечать ефективну діяльність підприємства в кризовий та посткризовий період.

Ключові слова: ефективність, конкурентоспроможність, антикризовий менеджмент

Summary. The article is devoted to the issue of anti-crisis management in the context of determining the dominant elements 
of the anti-crisis management system, which would ensure the overcoming of the crisis by the enterprise and its further opera-
tion and maintenance of the appropriate level of efficiency and competitiveness, both on the domestic and foreign markets. The 
article reveals the essence of the definitions of «crisis» and «anti-crisis management», indicates the possible consequences of 
crises for the enterprise through the prism of positive and negative changes, and also emphasizes the antagonistic essence of 
the concept of «crisis». The role and significance of crises for the economic development of the enterprise is argued, the types 
of crises are defined, and the positive and negative significance of the crisis for the development of the enterprise in the future 
is revealed. An analysis of the interpretation of the category «anti-crisis management» by various scientists is carried out, on 
the basis of which the existing approaches to the interpretation of the concept of «anti-crisis management» were systematized 
and, accordingly, it was determined which of the approaches is the most representative, which in turn made it possible to define 
anti-crisis management as a complex and multifactorial concept, which I am management, which is aimed at avoiding and neu-
tralizing signs of crisis in the activities of enterprises, as well as at adapting the management system to changes in the external 
and internal environment of the enterprise, which will contribute to its effective development and competitiveness in the future. 
The main directions of the enterprise’s activity are summarized and possible types of crises at the enterprise are determined 
based on them. It was determined that the crisis of production is the most powerful and fatal for the enterprise and provokes the 
onset of the economic and financial crisis. Taking into account this factor, the dominant factors in the anti-crisis management 
system have been determined, which will help to mitigate the consequences of the crisis or even prevent the possible negative 
impact of the crisis on the company’s activities.

Key words: efficiency, competitiveness, anti-crisis management.

Постановка проблеми. Сьогодення — це час 
геополітичних змін та глобалізації економіки, 

час, коли до криз локального спектру дії все ча‑
стіше додаються транскордонні кризи — ковід‑19, 
спровокована ним світова фінансова криза 2020 р., 
2022 р. — війна. Криза — це певний етап функ‑
ціонування і розвитку кожного підприємства, не‑
залежно від сфери його діяльності, який в свою 
чергу є тим тригером, який зумовлює об’єктивну 
необхідність якісної трансформації підприємства. 
Безумовно криза порушує стійкість підприємства 
але при цьому вона має здатність радикальним 
чином оновити, оздоровити та вивести підприєм‑
ство на новий етап економічного розвитку. Зважа‑
ючи на це питання антикризового менеджменту 
на підприємствах набуває неабиякої актуальності 
в контексті пошуку та визначення домінант в сис‑
темі антикризового менеджменту, які б дозволяли 
максимально легко переживати кризові ситуації, 
особливо в теперішніх умовах, коли кризи в сві‑
ті стають все більш агресивніші та масштабніші 
і сприяють виникненню внутрішніх криз на під‑
приємстві.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Останні дослідження і публікації свідчать, що 
питання антикризового менеджменту залиша‑
ються в площині досліджень багатьох науков‑
ців, зокрема таких як: Докуніна К. І. [8], яка 
досліджувала теоретичні підходи до розкриття 
сутності дефініції «антикризове управління під‑
приємством» та його основні функції, Гой В. В. 
та Васильєв О. В. [5], які досліджували питан‑
ня антикризового управління на корпоративних 
підприємствах, Ладунка І. С. та Андрюшина О. І. 
[11] — систематизували підходи щодо тлумачен‑
ня сутності антикризового управління підприєм‑
ством та проаналізували систему антикризового 
управління підприємством. Також вагомий внесок 
у розвиток теорії і практики антикризового ме‑
неджменту підприємств зробили такі вчені, як: 
Бланк І. А. [1], Болотнов Д. Г. [2], Балаш Л. Я., 
Бінерт О. В. Лисюк О. В. [3], Василенко В. О. [4], 
Довгань Д. А. [7], Онісіфорова В. Ю., Сідельніко‑
ва В. К. [16], Шатайло О. А. [21] та інші.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Проведений аналіз науково‑ 
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дослідницьких матеріалів, які розглядають пи‑
тання антикризового менеджменту, дав змогу 
всебічно оцінити проблему та зробити висновок 
щодо недостатності вивчення питання стосовно 
визначення чинників, які б забезпечували мак‑
симально ефективне подолання різного роду криз 
підприємством.

Мета дослідження. Метою статті є аналіз по‑
няття «антикризовий менеджмент» в контексті 
існуючих підходів щодо його трактування різни‑
ми науковцями та визначення і обґрунтування 
домінант в системі антикризового менеджменту, 
які будуть рушійною силою, яка дозволить під‑
приємству подолати наслідки кризових ситуацій 
та забезпечать його розвиток та функціонування 
в майбутньому.

Виклад основного матеріалу дослідження. Пе‑
ред тим, як розглядати та аналізувати існуючі 
підходи до поняття «антикризовий менеджмент» 
зупинимося на понятті, яке є його безпосеред‑
ньою складовою, яке передувало йому та є при‑
чиною його появи, а саме це поняття «криза». 
Слово «криза» (від грецького krisis — поворотний 
пункт, поворотний момент, рішення, вихід) і саме 
поворотний пункт (момент) у значенні слова «кри‑
за» вказує, що ситуація є зазвичай тимчасовою, 
в деяких випадках раптовою, в деяких очікува‑
ною але такою, яку можна змінити. Незважаючи 
на те, що перша реакція на категорію «криза» 
має негативну складову, все ж таки суть понят‑
тя «криза» зводиться до того, що дана дефініція 
поєднує в собі позитивне та негативне значення. 
Негативне значення кризи проявляється в її руй‑

нівному впливі на діяльність підприємства, на 
можливій загрозі банкрутства, руйнуванні, зане‑
паді підприємства, позитивне значення ґрунтуєть‑
ся на розумінні кризи, як об’єктивного та неми‑
нучого процесу, пов’язаного з розвитком нового 
етапу економічної системи, в якій здійснює свою 
діяльність підприємство. Можливі наслідки криз 
наведено на рис. 1.

Така антагоністична сутність поняття «криза» 
може розглядатися як деякий переломний момент 
у розвитку підприємства, який створює можли‑
вість для виходу підприємства на новий етап еко‑
номічного розвитку, яка буде залежати від систе‑
ми антикризового менеджменту на підприємстві.

Так, Довгань Д. А. обґрунтовує, що: «анти‑
кризовий менеджмент — це система управління 
підприємством, яка має комплексний характер та 
спрямована на запобігання або усунення неспри‑
ятливих для бізнесу явищ за допомогою викори‑
стання всього потенціалу сучасного менеджменту, 
розробки і реалізації на підприємстві спеціальної 
програми, яка має стратегічний характер та доз‑
воляє усунути тимчасові ускладнення, зберегти 
та помножити ринкові позиції за будь‑яких об‑
ставин при опорі в основному на власні ресурси» 
[7, с. 194].

Череп А. В., Павленко А. І. визначають, що: 
«антикризове управління — це система управлін‑
ських заходів і рішень з діагностики, попереджен‑
ня, нейтралізації та подолання кризових явищ і їх 
причин на всіх рівнях економіки» [20, с. 163].

Романяк Г. М. стверджує, що: «антикризо‑
ве управління це система управління, яка має 

Рис. 1. Наслідки криз на підприємстві

Джерело: побудовано на основі аналізу [17]
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комплексний характер та спрямована на запобі‑
гання кризовим явищам і виявлення причин кри‑
зи, виду, стадії та закономірностей її перебігу, 
можливих сценаріїв розвитку, інструментів для 
її подолання з метою подальшого функціонування 
підприємства» [18, с. 238].

Докуніна К. І. в своїх дослідженнях визначає: 
«антикризове управління — це система заходів, 
спрямованих не лише на попередження виник‑
нення кризової ситуації, а й на адаптацію систе‑
ми управління підприємства до умов зовнішнього 
середовища за допомогою специфічних методів, 
способів та прийомів для забезпечення стабільно‑
го його функціонування та недопущення банкрут‑
ства» [8, с. 115].

Лігоненко Л. О. дотримується думки, що: «ан‑
тикризове управління — це спеціальне, постійно 
організоване управління, націлене на оперативне 
виявлення ознак кризового стану та створення 
відповідних передумов для його своєчасного по‑
долання з метою забезпечення відновлення жит‑
тєздатності окремого підприємства, недопущення 
виникнення ситуації його банкрутства» [12, с. 37].

Бланк І. А. визначає: «антикризове управлін‑
ня — це постійно діючий процес виявлення ознак 
кризових явищ та реалізацію генерального плану 
недопущення поширення кризових явищ і стагнації 
розвитку підприємства, який здійснюється протя‑
гом усього періоду його функціонування» [1, c. 257].

Шатайло О. А. дає наступне визначення: «ан‑
тикризове управління — це система управління 
підприємством, спрямована на попередження 
або подолання криз, що базується на принципах 
і функціях традиційного менеджменту, видозмі‑
нених відповідно до кризових умов і поставлених 
цілей, з ресурсним забезпеченням, сформованим 
зі складових наявного потенціалу та трансформо‑
ваним у антикризовий потенціал» [21, с. 222].

Онісіфорова В. Ю., Сідельнікова В. К. в своїх 
дослідженнях зазначають: «антикризовий ме‑
неджмент — це попереджуюче управління, яке 
попереджає або мінімізує вірогідність настання 
криз в діяльності підприємства, забезпечуючи при 
цьому підвищення ефективності роботи підприєм‑
ства та ефективність використання наявних в ньо‑
го ресурсів» [16, с. 138].

Василенко В. О. стверджує, що: «антикризове 
управління — це управління, яке спрямоване на 
передбачення небезпеки кризи, аналіз її симпто‑
мів і усунення загроз появи кризових ситуацій, 
а в разі їх появи — аналіз і прийняття швидких 
заходів ліквідаційного характеру з найменшими 
втратами та негативними наслідками» [4, c. 122].

Скібіцький О. М. визначає, що «антикризове 
управління це управління, що націлене на запобі‑
гання можливим серйозним ускладненням у ринко‑
вій діяльності підприємства, забезпечення його ста‑
більного, успішного господарювання» [19, с. 44].

Також було проаналізовано визначення понят‑
тя «антикризовий менеджмент», які наводять‑
ся іншими науковцями, а саме: Болотнов Д. Г. 
[2], Балаш Л. Я., Бінерт О. В. Лисюк О. В. [3], 
Гой В. В., Васильєв О. В. [5], Коваленко О. В. [10], 
Ладунка І. С., Андрюшина О. І. [11], Мескон М. 
[13], Непочатенко О. О. [14], Рамазанов С. К., Сте‑
паненко О. П., Тимашова Л. А. [17]. Проведений 
аналіз існуючих трактувань поняття «антикризо‑
вий менеджмент» дозволяє згрупувати їх за під‑
ходами (ознаками) (рис. 2).

Системний підхід до трактування категорії «ан‑
тикризовий менеджмент» ґрунтується на тому, 
що антикризовий менеджмент підприємства ба‑
зується на теорії виникнення та поглиблення кри‑
зи, а суб’єкт антикризового менеджменту в свою 
чергу має забезпечити своєчасне виявлення та 
усунення ознак кризового стану через систему 
організаційно‑ економічних методів, спрямова‑
них на забезпечення ефективної та конкурен‑
тоспроможної діяльності підприємства в період 
криз та в післякризовий період. Представники — 
Бланк І. А.[1, c. 257], Гой В. В., Васильєв О. В. [5], 
Довгань Д. А. [7, с. 194], Докуніна К. І. [8, с. 115], 
Онісіфорова В. Ю., Сідельнікова В. К. [16, с. 138], 
Рамазанов С. К., Степаненко О. П., Тимашова Л. А. 
[17, с. 22], Романяк Г. М. [18, с. 238].

Ситуаційний підхід щодо поняття «антикри‑
зовий менеджмент» акцентує увагу на викорис‑
танні спеціальних прийомів та методів, доцільних 
в конкретних обставинах, які впливають на під‑
приємство тільки в даний період часу. Представ‑
ники — Болотнов Д. Г. [2, с. 174], Василенко В. О. 
[4, c. 122], Лігоненко Л. О. [12, с. 37].

Процесний підхід в свою чергу трактує до‑
сліджуване поняття як відповідний процес ціле‑
спрямованого впливу, з заздалегідь визначени‑
ми етапами і розробленими для кожного з них 
відповідними інструменти, методами, принципа‑
ми, засобами, на систему економічних відносин 
підприємства, для подолання кризового стану та 
його наслідків. Представники — Балаш Л. Я., Бі‑
нерт О. В., Лисюк О. В. [3], Мескон М. [13].

Інституціональний підхід визначає «антикри‑
зовий менеджмент» як процес щодо застосуван‑
ня форм, методів і процедур, направлених на 
соціально‑ економічне оздоровлення фінансово‑ 
господарської діяльності підприємства, галузі, 
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створення і розвиток умов для виходу з кризового 
стану економіки регіону або країни загалом. Пред‑
ставники — Непочатенко О. О. [14], Череп А. В., 
Павленко А. І. [20, с. 163].

Функціональний підхід базується на уточнен‑
ні змістовного наповнення традиційних функцій 
менеджменту (планування, організація, мотива‑
ція, контроль) в умовах загострення ситуації та 
можливостей погіршення результатів діяльності 
підприємства. Представники — Ладунка І. С. та 
Андрюшина О. І. [11], Скібіцький О. М. [19, с. 44], 
Шатайло О. А. [21, с. 222].

Ряд науковців в дослідженні сутності поняття 
«антикризовий мененджмент» роблять акцент на 
стадії банкрутства підприємства — Докуніна К. І. 
[8, с. 115], Коваленко О. В. [10, с. 140], Лігонен‑
ко Л. О. [12, с. 37].

Проведений аналіз щодо розуміння сутності по‑
няття «антикризовий менеджмент» свідчить, що 
більшість науковців дотримується системного під‑
ходу та розглядають його як відповідний комплекс 
заходів починаючи від етапу діагностики кризи до 
подолання та усунення наслідків кризи. В свою 
чергу, вважаємо, що сутність антикризового ме‑

неджменту можна трактувати як комплексне та 
багатоаспектне поняття, яке являю собою відповід‑
ну систему менеджменту, що спрямована на перед‑
бачення та уникнення, виявлення та нейтраліза‑
цію ознак кризи в діяльності підприємств, а також 
на адаптацію системи їх менеджменту до змін 
в зовнішньому та внутрішньому середовищі, що 
сприятиме ефективності та конкурентоспроможно‑
сті підприємства в майбутньому, так як наслідок 
недопущення не тільки ліквідації та банкрутства, 
а й зниження прибутковості підприємства.

Зважаючи на те, що основними напрямками 
діяльності підприємств є виробнича, економічна 
і фінансова діяльність, то і відповідно виділяють 
кризу виробництва, економічну та фінансову. Криза 
виробництва є найбільш потужною серед наведених 
видів криз, тому при її виникненні автоматично 
розвиваються спочатку економічна криза, потім фі‑
нансова кризи. Першочерговими ознаками настання 
виробничої кризи є зниження конкурентоспромож‑
ності продукції або послуг підприємства та відпо‑
відно зменшення об’ємів їх продажів, зростання 
витрат підприємства та зменшення доходу, що без‑
посередньо вплине на ефективність підприємства.
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Ефективність — це головна ціль виробничо‑ 
господарської діяльності підприємства, яка ви‑
ражається у досягненні поставлених соціально‑ 
економічних цілей підприємства та його адаптації 
до нестабільного середовища. Ефективність характе‑
ризується співвідношенням отриманих результатів 
від діяльності підприємства і витрат ресурсів, заді‑
яних для їх здобуття, в свою чергу конкурентоспро‑
можність підприємства представляє собою здатність 
ведення ефективної господарської діяльності в умо‑
вах мінливого зовнішнього середовища, шляхом 
раціонального використання всіх наявних ресурсів 
підприємства. Тобто ефективність — це результат 
(прибуток), який отримає підприємство, що забез‑
печується рівнем його конкурентоспроможності.

Таким чином ми вважаємо, що саме менедж‑
мент ефективності та конкурентоспроможності 
підприємств є тими домінантами в системі анти‑
кризового менеджменту, які дозволять підпри‑
ємству подолати кризи, а в залежності від рівня 
менеджменту ефективності та конкурентоспро‑
можності — це можливість уникнення кризового 
стану, зважаючи на фактор застосування анти‑
кризового менеджменту протягом всього періоду 
функціонування підприємства.

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. Антикризовий менеджмент на підприєм‑
стві повинен бути представлений як безперервний 
та керований процес, що націлений, по‑перше, на 
недопущення кризи або максимально можливе 
недопущення кризи, по‑друге, зменшення нега‑
тивного впливу кризи на підприємство, якщо не 
вдалося уникнути кризи, по‑третє, на подолання 
кризи та забезпечення і створення умов для роз‑
витку та життєздатності підприємства в посткри‑
зовий період. Домінантами в системі антикризо‑
вого менеджменту можна визначити менеджмент 
ефективності та конкурентоспроможності, тому 
що саме ефективність та конкурентоспроможність 
підприємства являють собою здатність ведення 
ефективної господарської діяльності в умовах 
мінливого, як зовнішнього так і внутрішнього се‑
редовища, шляхом раціонального використання 
наявних ресурсів та резервів підприємства.

Подальші дослідження доцільно проводити 
в напрямі поглиблення вивчення факторів в сис‑
темі антикризового менеджменту, що дозволять 
підприємствам долати кризові ситуації та забез‑
печити ефективне функціонування підприємств 
в майбутньому.
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АНАЛІЗ ФІСКАЛЬНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОДАТКУ  
НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

ANALYSIS OF FISCAL EFFICIENCY  
OF VALUE ADDED TAX

Анотація. Для України ПДВ відіграє значну бюджетоутворюючу роль. Проте потенціал ПДВ у сучасній податковій 
системі України реалізований не повністю. У статті здійснено аналіз фіскальної ефективності ПДВ та досліджено його 
регулюючу роль. Розглянуто питому вагу податку у бюджеті України. Вперше ПДВ був введений у Франції в 1954 році.

Систематизовано основні теоретичні аспекти ефективності ПДВ. В Україні ПДВ є основним бюджетоутворюючим 
податком, який повністю надходить до державного бюджету. Здійснено аналіз фіскальної ефективності системи оподат-
кування ПДВ в Україні, на основі чого з’ясовано її роль у формуванні фінансових ресурсів держави. Оцінено надходження 
ПДВ до Державного бюджету України. На основі статистичних даних підтверджено фіскальну значимість даного податку 
у податкових надходженнях країни. Здійснено оцінку індикаторів фіскальної значимості непрямих податків в динаміці, 
визначено рівень їх впливу на формування доходів державного бюджету. Доведено, що майже половина доходів держав-
ного бюджету формується за рахунок ПДВ.

Представлено структуру надходження ПДВ до державного бюджету України, визначено чинники, що вплинули на 
виконання планових надходжень ПДВ. Визначено, що найвищий рівень фіскальної значущості серед непрямих податків 
у ПДВ, за яким йде акцизний податок. Проведено аналіз співвідношення надходжень ПДВ від реалізації вітчизняних 
товарів (робіт, послуг) і ввезених на територію України товарів, у результаті якого встановлено значне переважання 
ПДВ з імпортних операцій. У статті проаналізовано ПДВ як основне джерело наповнення бюджету України, розглянуто 
його фіскальну ефективність. Виокремлено основні чинники, що впливають на фіскальну ефективність даного податку. 
Запропоновано напрями щодо підвищення фіскальної ефективності та регулюючої ролі ПДВ в Україні.

Ключові слова: податок, фіскальна ефективність, податок на додану вартість, податкові надходження, оподаткування.
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Summary. For Ukraine the VAT plays a significant budget forming role. However VAT potential in the modern tax system of 
Ukraine is realized not completely. The article analyzes the fiscal effectiveness of the value- added tax and explores its regulatory 
role. The specific weight of the tax in the budget of Ukraine of Ukraine. For the first time, the value added tax was introduced 
in France in 1954.

The author systemizes the basic theoretical aspects of VAT efficiency. VAT is the main budget- forming tax that fully comes 
to the State Budget. The fiscal efficiency analysis of the VAT system in Ukraine has been made and on this basis was clarified 
the role of VAT system in the formation of the State financial resources. It evaluates revenue of the State budget of Ukraine in 
respect of value added tax. Based on fiscal statistics confirmed the importance of tax in tax revenues of the country. The indi-
cators of fiscal significance of indirect taxes in the dynamics are assessed, the level of their influence on the formation of the 
state budget revenues is determined.

It is proved that almost half of the state budget revenues are generated by VAT. The structure of VAT revenues to the state 
budget of Ukraine is presented. the factors that influenced the fulfillment of planned VAT revenues are identified. It is deter-
mined that the highest level of fiscal significance among indirect taxes in VAT, followed by excise tax. The analysis of the ratio of 
VAT receipts from the domestic goods sale (works, services) and goods imported into the territory of Ukraine, which resulted in 
significant predominance of VAT from import operations. The article analyzes the value- added tax as the main source of budget 
revenues Ukraine, considered its fiscal efficiency. Thesis there is determined the key factors that influence the effectiveness of 
fiscal tax. Suggested directions for increasing fiscal efficiency and the regulatory role of VAT in Ukraine.

Key words: tax, fiscal efficiency, value added tax, tax revenues, taxation.

Постановка проблеми. Основна частина податко‑
вих надходжень до Зведеного бюджету України 

(без урахування міжбюджетних трансфертів) фор‑
мується за рахунок чотирьох загальнодержавних 
податків: податку на прибуток підприємств, податку 
на доходи фізичних осіб, акцизного податку та по‑
датку на додану вартість (ПДВ). Останній має най‑
більше фіскальне значення для держави. В процесі 
формування податкових надходжень бюджету кра‑
їни важливо забезпечити баланс між фіскальними 
інтересами держави та економічними — платників 
податків. Зважаючи на вказане, дослідження питан‑
ня аналізу фіскальної ефективності ПДВ є особливо 
актуальним та потребує пошуку шляхів вирішення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи‑
танням дослідженням фіскальної ефективності 
ПДВ присвячені праці таких багатьох україн‑
ських та зарубіжних вчених як: Є. Аткінсон, 
С. Брю, К. Макконнелл, Н. Манків, В. Андру‑
щенко, Вишневський, О. Десятнюк, Т. Єфименко, 
Ю. Іванов, А. Крисоватий, І. Луніна, В. Мельник, 
А. Соколовська, В. Федосов та інші.

Виділення невирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Незважаючи на значну кількість 
публікацій з даної проблематики, питання оцінки 
фіскальної ефективності ПДВ в умовах економіч‑
них перетворень в Україні залишаються недостат‑
ньо дослідженими.

Мета дослідження полягає у поглибленні тео‑
ре тико‑ методичних засад визначення фіскальної 
ефективності ПДВ.

Виклад основного матеріалу дослідження. По‑
даток на додану вартість (ПДВ) — це непрямий 

податок, який входить у ціну товарів (робіт, по‑
слуг) та сплачується покупцем, але його облік та 
перерахування до державного бюджету здійснює 
продавець (податковий агент). Варто відзначити, 
що основна ставка ПДВ є найбільш стабільною, та 
з 1995 року становить 20%. Проте, окрім основної 
ставки існують й інші: 0%, 7% та 14%.

Для подальшого аналізу ПДВ необхідно розгля‑
нути структуру Зведеного бюджету України, який 
представляє собою сукупність всіх бюджетів, що 
входять до складу бюджетної системи. Найбільшу 
частку займають саме податкові надходження, які 
включають й ПДВ [1–3].

Цей податок є таким, який приносить одну 
з найбільших часток надходжень до Державного 
бюджету України: ПДВ з урахуванням бюджетно‑
го відшкодування становить 41,4% від загальних 
доходів Державного бюджету України (рис. 1).

В загальному — податкові надходження забезпе‑
чують 87,5% доходів Зведеного бюджету України, 
а ПДВ при цьому — 32,3%. У 2021 році ПДВ ста‑
новив 536 489,1 млн. грн. Необхідно відзначити, що 
155 774,8 млн. грн. з них відносяться до надходжень 
від вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) 
з урахуванням бюджетного відшкодування, а інша 
частина (380 714,4 млн. грн.) — до надходжень від 
ввезених на митну територію України товарів.

Для проведення аналізу розміру надходження 
податку на додану вартість доцільно здійснити по‑
рівняння показників за кілька років. У таблиці 1 
наведено частку, що припадає на ПДВ у загальних 
бюджетоутворюючих доходах Державного бюдже‑
ту України у 2017–2021 роках (табл. 1).
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Отже, аналізуючи таблицю 1, можна зробити 
висновок, що надходження від податку на додану 
вартість є стабільними впродовж останніх п’яти 
років та у середньому складають% всіх доходів 
Державного бюджету України.

Варто відзначити, що податок на додану вар‑
тість стягується на рівні держави, тому 100% сума 
надходжень припадає саме на Державний бюджет 
України та взагалі не надходить у місцеві бюджети 
[4]. У 2021 році до Державного бюджету надійшло 
536 489,1 млн. грн. податку на додану вартість.

Податок на додану вартість впродовж 2017–
2021 років приносить стабільні доходи до Дер‑
жавного бюджету, крім того можна додати, що 
у 2021 році порівняно із 2020 роком доходи від 
ПДВ зросли на 218 951,4 млн. грн., а у порівнянні 
із 2019 роком — на 294 700,4 млн. грн., що гово‑
рить про зростання його фіскальної ролі. Отже, 
ситуація у світі у зв’язку із COVID‑19 не завади‑

ла отримати високі доходи від податку на додану 
вартість й навіть вищі за попередні роки [8].

ПДВ з ввезених на митну територію України 
товарів у 2021 році становить 380 714,4 млн. грн. 
При цьому його найменша частка у структурі за‑
гальних надходжень ПДВ впродовж 2017–2021 
років була у 2020 році — 68,43% (рис. 2).

У таблиці 2 наведено аналіз показників щодо 
податку на додану вартість, відхилення 2020 року 
від 2019 року та темпи росту.

Обсяг надходжень від податку на додану вар‑
тість з урахуванням бюджетного відшкодування 
за 2020 рік збільшився, порівняно з 2019 роком, 
на 6,45% і становив 400,6 млрд. гривень.

Збільшення надходжень передусім обумовлено:
 – боротьбою зі схемами ухилень від оподаткування;
 – збільшенням фізичного обсягу роздрібного то‑
варообороту підприємств роздрібної торгівлі, у 
порівнянних цінах за 2020 рік — на 7,2%;

Рис. 1. Податкові надходження та інші доходи Державного бюджету України у 2021 р.

Джерело: побудовано автором на основі [7]
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Рис. 1. Податкові надходження та інші доходи Державного бюджету України у 2021 р. 
Джерело: побудовано автором на основі [7] 

 
В загальному – податкові надходження забезпечують 87,5 % доходів 

Зведеного бюджету України, а ПДВ при цьому – 32,3 %. У 2021 році ПДВ 

становив 536 489,1 млн. грн. Необхідно відзначити, що 155 774,8 млн. грн. 

з них відносяться до надходжень від вироблених в Україні товарів (робіт, 

послуг) з урахуванням бюджетного відшкодування, а інша частина (380 

714,4 млн. грн.) – до надходжень від ввезених на митну територію України 

Таблиця 1
Частка податку на додану вартість у доходах Державного бюджету України

Назва 2017 р. 2018 р. 2019 р. 2020 р. 2021 р.
Відхилення (+, –) 2021 р. від

2017 2018 2019 2020

ПДВ, % 39,6 40,4 37,9 37,2 41,4 1,8 1,0 3,5 4,2

Джерело: побудовано автором на основі [7]
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 – надходженням 8,8 млрд. грн від погашення ПАТ 
«Укрнафта» податкового боргу та від сплати 
грошових зобов’язань з ПДВ.
Питома вага надходжень податку на додану 

вартість з ввезених на територію України това‑
рів у обсягах імпорту товарів за 2020 рік склала 
19,6%, що на 1,0 в. п. більше порівняно з часткою 
за 2019 рік.

Одним із факторів, які вплинули на збільшен‑
ня такої частки, стало скасування у травні 2020 
року норми Податкового кодексу України, яка пе‑
редбачала звільнення від оподаткування операцій 
з ввезення на митну територію України сонячних 
панелей та вітрогенераторів, та яка діяла упро‑
довж всього 2019 року.

Обсяг надходжень від податку на додану вар‑
тість за 2021 рік збільшився порівняно з 2020 
роком на 33,92% і становив 536 489,1 млн. грн. 
(табл. 3).

Збільшення надходжень передусім обумовлено 
продовженням у 2021 році позитивної динаміки 
у роздрібній торгівлі, пожвавленні зовнішньоеко‑
номічної діяльності незважаючи на високий сту‑
пінь невизначеності щодо подальшого розвитку 
пандемії та її впливу на світову економіку, а саме:
 – суттєвим зростанням імпорту товарів у гривне‑
вому еквіваленті;

 – надходженням податку від розмитнення природ‑
ного газу, а також від часткового завершення 
митного оформлення природного газу;

 – збільшенням обсягів роздрібного товарообороту 
підприємств роздрібної торгівлі, на 12,3% р/р 
у порівнянних цінах;

 – ростом тарифів та цін на споживчому ринку.
Важливо забезпечити якісну координацію по‑

даткової, бюджетної, монетарної та зовнішньоеко‑
номічної політики в частини більш повного враху‑
вання впливу зміни середнього курсу національної 

Рис. 2. Структура ПДВ за 2017–2021 роки

Джерело: побудовано автором на основі [7]
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додану вартість й навіть вищі за попередні роки [8]. 

ПДВ з ввезених на митну територію України товарів у 2021 році 

становить 380 714,4 млн. грн. При цьому його найменша частка у структурі 

загальних надходжень ПДВ впродовж 2017-2021 років була у 2020 році – 

68,43 % (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Структура ПДВ за 2017-2021 роки 
Джерело: побудовано автором на основі [7] 

 
У таблиці 2 наведено аналіз показників щодо податку на додану 

вартість, відхилення 2020 року від 2019 року та темпи росту. 

Таблиця 2  

Показники виконання Державного бюджету України за 2019-2020 

роки, млн. грн. 

Показник 2019 рік 2020 рік 
Відхилення 
(+,-) 2020 р. 
від 2019 р. 

Темпи росту у 
порівнянні з 

минулим роком, % 
ПДВ, у т. ч.: 376 318,2 400 600,1 24 281,9 106,45 
ПДВ із вироблених в Україні 
товарів (робіт, послуг) з 
врахуванням відшкодування ПДВ 
(сальдо), у т. ч.: 

88 929,8 126 486,6 37 556,8 142,23 

ПДВ з вироблених в Україні 
товарів (робіт, послуг) 240 831,0 269 595,1 28 764,1 111,94 
відшкодування ПДВ  -151 901,2 -143 108,5 8 792,7 94,21 

Таблиця 2
Показники виконання Державного бюджету України за 2019–2020 роки, млн. грн.

Показник 2019 рік 2020 рік
Відхилення 

(+, –) 2020 р. 
від 2019 р.

Темпи росту у по-
рівнянні з минулим 

роком, %

ПДВ, у т. ч.: 376 318,2 400 600,1 24 281,9 106,45

ПДВ із вироблених в Україні товарів (робіт, 
послуг) з врахуванням відшкодування ПДВ 
(сальдо), у т. ч.:

88 929,8 126 486,6 37 556,8 142,23

ПДВ з вироблених в Україні товарів (робіт, по‑
слуг)

240 831,0 269 595,1 28 764,1 111,94

відшкодування ПДВ ‑151 901,2 ‑143 108,5 8 792,7 94,21

ПДВ з ввезених на територію України товарів 287 388,4 274 113,5 ‑13 274,9 95,38

Джерело: побудовано автором на основі [7]
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валюти до іноземних валют — країн основних зов‑
нішньоекономічних партнерів на імпорт та надхо‑
дження бюджетоутворюючих податків, зокрема 
податку на додану вартість з ввезених на тери‑
торію України товарів, а також зміни експорту 
на бюджетне відшкодування податку на додану 
вартість [5; 6].

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. У 2021 році порівняно із минулими ро‑
ками надходження ПДВ з вироблених в Україні 
товарів (робіт, послуг) зросли, проте його частка 
у 2021 році порівняно із 2020 роком зменшилась 
на 2,54%. У порівнянні з іншими роками — зросла. 
Це, зокрема, стало результатом покращення адміні‑
стрування і забезпечення дієвого контролю за пов‑
нотою здійснення розрахунків з боку ДПС України.

Вагомими інституційними змінами у податко‑
вій системі, які позитивно вплинули на надхо‑
дження ПДВ при формуванні дохідної частини 
зведеного і державного бюджетів, стали: часткове 
реформування фіскальних інституцій, удоскона‑
лення порядку бюджетного відшкодування по‑

датку, середньострокове бюджетне планування, 
забезпечення прозорості у відшкодуванні подат‑
ку, запровадження механізму «єдиного вікна» та 
оптимізації здійснення контрольних процедур при 
переміщенні товарів через митний кордон Укра‑
їни. Зростання надходжень від податку на дода‑
ну вартість є наслідком збільшення споживання 
домогосподарств, підвищення ставок акцизного 
податку, зростання імпорту товарів та рівня ефек‑
тивності адміністрування таких податків.

Вагомими інституційними змінами у податко‑
вій політиці, які позитивно вплинули на надхо‑
дження податку на додану вартість до дохідної 
частини бюджету країни, стало: часткове рефор‑
мування фіскальних інституцій, удосконалення 
порядку бюджетного відшкодування податку на 
додану вартість, середньострокове бюджетне пла‑
нування, забезпечення прозорості у відшкодуванні 
податку на додану вартість, запровадження меха‑
нізму «єдиного вікна» та оптимізації здійснення 
контрольних процедур при переміщенні товарів 
через митний кордон України.

Таблиця 3
Показники виконання Державного бюджету України за 2020–2021 роки, млн. грн.

Показник 2020 рік 2021 рік
Відхилення 

(+, –) 2021 р. 
від 2020 р.

Темпи росту у по-
рівнянні з мину-
лим роком, %

ПДВ, у т. ч.: 400 600,1 536 489,1 135 889,0 133,92

ПДВ із вироблених в Україні товарів (робіт, по‑
слуг) з врахуванням відшкодування ПДВ (саль‑
до), у т. ч.:

126 486,6 155 774,8 29 288,2 123,16

ПДВ з вироблених в Україні товарів (робіт, по‑
слуг)

269 595,1 315 475,6 45 880,5 117,02

відшкодування ПДВ ‑143 108,5 ‑159 701,1 ‑16 592,6 111,59

ПДВ з ввезених на територію України товарів 274 113,5 380 714,3 106 600,8 138,89

Джерело: побудовано автором на основі [7]
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