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ADVANTAGES OF COOPERATION IN THE ORGANIC SPHERE

Summary. Small forms of farming in the countryside provide about 60% of the gross production of domestic agricultural 
products. World experience convinces that during the period of negative economic and social trends in social development, 
the unification of joint efforts of people always gave the first impetus in the given direction. Lack of real social guarantees and 
economic support of the state, lack of own financial resources cause low efficiency of organic agricultural production. An ad-
ditional complication, which is quite often not realized even by the farmers themselves, is the constant decrease in the yield of 
agricultural crops due to soil depletion.

The mechanism of cooperation is an effective element in the process of reproducing the potential of peasant farms. The current 
market trends, namely the increased demand for organic agricultural products, it is logical to assume that the creation of cooper-
atives that would specialize in the procurement and sale of organic products can become an active factor in rural development.

The influence of the basic principles and advantages of the development cooperative movement on the development of 
organic agricultural production is investigated. Cooperative principles are a condition for harmonizing the interests of the par-
ticipants of the cooperation and determine the general direction of development of the cooperative movement. Features of the 
domestic market of organic products were considered. The state and trends of organic cooperatives development in Ukraine are 
analyzed. Practical approaches to improvement of the directions of achievement of effect with the cooperation of commodity 
producers of organic products are offered. The problems of development of cooperation in Ukraine with consideration of the-
oretical and practical aspects of management, distribution of cluster type of production of organic products are outlined. The 
purpose of the article — is to study the importance of the main principles and advantages of the development of the cooperative 
movement in the development of organic agricultural production.

One of the main reasons for the formation of a cooperative association of farmers is strengthening the positions of its mem-
bers on the market, creating competitive advantages of their products.

Key words: cooperative, agricultural cooperative, organic production, organic products, cluster.
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Statement of the problem. The constantly growing 
demand for high‑quality products of the organic 

sector in many countries of the world gives Ukraine 
the opportunity to become an active participant in 
the world market of organic products. For the ef‑
fective activity of producers of organic products, it 
is necessary to develop a perfect system of its sales 
and implementation. It is necessary to coordinate 
the interests of agricultural enterprises through the 
mechanism of cooperation to increase their effective 
functioning. Cooperation in the agricultural sector 
of the economy is gaining relevance due to: the in‑

ability of small and medium‑ sized entrepreneurs 
and farmers to compete on the market in Ukraine; 
monopolization of agricultural business; lack of long‑
term plans and programs, responsibility of officials 
at all levels for the state of the agricultural sector 
before the population of the state, access to adequate 
financial resources; not an effective legislative and 
regulatory framework; globalization of the world 
economy and, as a result, the mentality of the popu‑
lation, warnings of changing the course of the state, 
etc. there is a catastrophic reduction of the rural 
population and population migration against the 
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background of the monopolization of land resources 
by holdings and various organizations not only from 
the agro‑industrial sector.

Analysis of recent research and publications. 
Recently, the problems of the development of or‑
ganic production and organic agriculture have 
been considered by such scientists as V. I. Ar‑
tysh, L. M. Boyko, V. E. Dankevich, V. T. Dudar, 
N.V., T. O. Zinchuk, I. H. Kirylenko, M. I. Kobets, 
D. G. Legeza, O. V. Skidan, O. V. Ulyanchenko, 
O. V. Khodakivska, O. M. Yatsenko. The work of 
V. V. Zinovchuk [8], P. V. Pivovara, V. Andriy‑
chuk, M. B. Chizhevska [3], Yu. V. Ushkarenko [7] 
is devoted to the development of the cooperative 
movement in Ukraine. Despite this, this problem 
is not sufficiently solved, and the selected research 
directions are relevant and timely.

Formulation of the purpose of the article. The 
main purpose of this article is to study the impor‑
tance of the main principles and advantages of the 
development of the cooperative movement in the 
development of organic agricultural production.

The main material. One of the most popular and 
common methods of association in agriculture is co‑
operation. It can be applied to the organic market, 
but despite the many years of history of the cooper‑
ative movement in Ukraine, this form still has many 
shortcomings and omissions. In order to effectively 
apply the principle of cooperation in the organic en‑
vironment of Ukraine, it is necessary to understand 
the basic principles of cooperative work and learn 
from the mistakes of farmers in the field of cooper‑
ation. The reasons for such processes in the world 
and in Ukraine are: globalization, historical, demo‑
graphic and socio‑ economic. According to statistics, 
as of January 1, 2022, the current population of 
Ukraine was 41,167.3 thousand people. At the same 
time, it is important to note such a negative trend, 
for example, the population of Ukraine decreased by 
421,000 people during the year. The UN stated that 
by 2050, the number of Ukrainians could decrease 
to 35 million. The war, the lack of a transparent 
state policy regarding the agro‑industrial sector of 
the economy and work in general, the inability to 
take cheap loans, the growth of monopolies of all 
types in the countryside as to land resources and 
means of production led to extremely negative fac‑
tors of population migration and impoverishment of 
the rural population. An extremely small segment of 
the population that wants to engage in agriculture 
mostly focuses on ecological and (or) organic land 
use, cultivation of niche crops, gardening, berry 
growing, nut growing, etc. One of the interesting 

areas of cooperative development is organic prod‑
ucts, which are no longer a luxury in many coun‑
tries, and mainly to unite small certified producers 
to achieve their goals. The growth of consumption 
of organic products in the world is 8–11%, this is 
the most promising direction of agriculture.

Global trends in agribusiness are focused on cre‑
ating shared value, as company policies and actions 
that increase the organization’s competitive ability, 
while improving the environmental, social and eco‑
nomic conditions of the communities and territories 
where they operate. The levers of implementation of 
such direction in traditional and organic agro‑indus‑
trial production are:
 • increasing productivity in supply chains;
 • organization of clusters in united territorial com‑
munities, districts and (or) in the region;

 • supply of products and services needed by consumers 
in an effective, ethical and reasonable manner from 
the point of view of environmental protection [7];

 • cooperation — as a business with the formation of 
academic and research institutions, public experts, 
professional unions, suppliers and other organiza‑
tions according to the stage of their “life” cycle.
Organic production is carried out in compliance 

with laws, directives and regulatory documents. 
That is, it will take 2–3 years from the idea to 
the status of organic production, depending on the 
quality of the land plot and the methods of its pre‑
vious use. A feature of the introduction and imple‑
mentation of organic production is the adaptation 
of legislative and regulatory documents of Ukraine 
and EU directives through the declared course on 
European integration. The chairman of the board of 
the Federation of the Organic Movement of Ukraine 
Yevhen Mylovanov notes that in Ukraine there are 
more than 400,000 hectares of agricultural land un‑
der organic certification. Over the past 10 years, 
the export of Ukrainian organic products to EU 
countries has remained at a consistently high level, 
which is estimated at tens of millions of euros, and 
we export most actively to the Netherlands, Germa‑
ny, and Great Britain. These are cereals, legumes, 
oil crops and wild plants — berries, mushrooms, 
nuts. In addition to the mentioned, there is a great 
prospect of growth in the sector of products with 
a higher added value, including processing: cereals, 
concentrates, juices, vegetable oils. The export of 
traditional and organic products is growing in the 
country. Every year the situation changes, the de‑
mand for certain products changes, it is clear that 
globalization is taking place, which does not give 
Ukraine chances in the agricultural sector, mostly 
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there is a demand for cheap raw materials or for 
high‑quality products with highly organized logis‑
tics, etc [6]. We can confidently state that Ukraine 
has carried out a significant export of fruit and 
berry products. The share of agri‑food products in 
the total export of Ukraine decreased from 45 to 
41% in 2021, retaining the leadership in its product 
structure. But at the same time, Ukraine exported 
a record number of frozen berries. According to the 
results of 2021, Ukraine ranks fifth in the volume 
of berry exports among the largest exporters of this 
product in the world. And these are Poland, Ger‑
many and the Czech Republic. This is reported by 
the Ukrainian Club of Agrarian Business. During 
the 2021 Ukraine exported 21.4 thousand tons of 
berries, which is 43% more than last year. At the 
same time, the revenue is 44 million hryvnias.

The main importing countries of Ukrainian ber‑
ries:
 • Poland (53%),
 • Germany (11%),
 • Czech Republic (11%).

The main products of this product group were 
walnuts, frozen fruits and berries, apples and pears, 
and their total share in the export of horticultur‑
al products reached almost 92%. The increase in 
the value of exports of apples and pears turned out 
to be the most noticeable — more than twice. The 
peculiarity of organic production is that produc‑
tion at all stages — logistics, storage, processing, 
packaging — is under appropriate supervision, for 
this there is a monitoring and supervision system: 
for example, it is possible to track not only how to‑
mato juice is made, but also how it is grown every 
tomato that gets there. In Ukraine today there is 
one domestic certification organization and one and 
a half dozen foreign ones, all of them are private 
and work in accordance with the requirements of 
the European Union. The mentioned organizations 
and manufacturers of organic products are moving 
forward much faster than legislation and official 
bodies. Now we have reached the stage when it is 
necessary to harmonize our laws with the EU leg‑
islation as much as possible: a significant part of 
the by‑laws on the regulation of the development 
of the organic sector has already been adopted, but 
the legislative process needs further improvement.

Cooperative principles are a condition for har‑
monizing the interests of cooperative members and 
determine the general direction of development the 
cooperative movement. In addition, these same co‑
operative principles in a complex distinguish cooper‑
ative organizations from other public and economic 

associations, banking institutions that function in 
a market economy. Cooperation is formed by mem‑
bers of society consciously, with a defined target. 
Because all people can function qualitatively only in 
relationships with other people. In general, it can be 
stated that society is a single cooperative system, 
where people can choose the expediency of joining 
a specific cooperative based on their own purpers, 
desires and momentary impulses or by choosing one 
of the possible alternatives. At the same time, co‑
operation provides an opportunity to expand the 
scope of realization of the interests of individual 
individuals, thus people cooperate to meet those 
needs that cannot be met individually [2]. In the 
process of cooperation, individuals have personal 
motives, and the intensity with which they continue 
to contribute to formal efforts is a function of their 
satisfaction or vice versa. If their motives are not 
satisfied, they weaken their efforts or leave the sys‑
tem, and the given system, in their opinion, is con‑
sidered ineffective. Ultimately, “the only measure 
of the effectiveness of a cooperative system is its 
survivability, that is, its ability to continue to offer 
sufficient incentives to satisfy individual motives 
in the pursuit of a group purpose [3]. Cooperative 
organizers should ask themselves several questions 
before joining. First, you should ask yourself — 
why are we doing it, what do we want to achieve? 
Second, what resources do we have at the start? 
Thirdly, what tasks will we set to achieve the pur‑
pose and how will we monitor the effectiveness of 
our actions? The latter is very important, precisely 
because of improper monitoring of results, associa‑
tions do not develop, do not have the ability to see 
the result of work, determine the main indicators 
of success and see problem points. With a coopera‑
tive approach, it is important to be realistic — you 
need to realistically assess financial capabilities, hu‑
man and other resources. Often when cooperative 
is creating or already during its work, people put 
forward mythical proposals, and if there is no real 
data and understanding, then you can spend a lot 
of resources and not achieve a result. The ability to 
respond quickly is also an important factor. Often, 
cooperatives miss out on profitable and promising 
projects or opportunities because they needed im‑
mediate work. Therefore, it is important that the 
cooperative always has basic documents ready, so 
that there is an understanding of the priority of 
activities and openness, thus, you can always react 
quickly to new opportunities.

There are universal principles of cooperation. 
It is important not just to follow them formally, 
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but also to really feel them, let them pass through 
you — that is when you can claim the effectiveness 
of work, and not just the existence of a formal as‑
sociation:

1. Voluntary membership is one of the key prin‑
ciples.

2. Democratic governance — participants must be 
aware of all decisions made.

3. Membership in economic activity — it is nec‑
essary to periodically change people at the decision‑ 
making level.

4. Autonomy and independence.
5. Education, professional training and inform‑

ing of members of the cooperative.
6. Cooperation between cooperatives, but exclu‑

sively on a democratic basis, so that no one domi‑
nates, controls and coerces.

7. Care for the community in which the cooper‑
ative operates.

Clusters, as well as cooperatives, are a general‑
ly accepted global practice. There are many com‑
mon features between these forms, but what dis‑
tinguishes a cluster from a cooperative is that it 
is multi‑ level. If the essence of a cooperative is the 
union of producers, then for a cluster it is only the 
first level. It is then joined by producers of input 
resources, processors and distributors of products. 
And another very important element is integration 
relations with authorities, banks, certification bod‑
ies, specialized mass media, development agencies, 
universities, advisory services. That is, a cluster is 
a union of all those who work for the development 
of the agricultural sector [1]. The strength of the 
cluster is that it includes all the major players in 
the market, each of which has its own benefit from 
participating in the cluster. If we talk about farm‑
ers, in particular producers of organic products, 
then being a member of the cluster, they will defi‑
nitely get better cooperation with the authorities, 
because a representative of the authorities must be 
present at every meeting of the members of the clus‑
ter, so there is an opportunity to discuss all prob‑
lems. Another benefit is economies of scale. In this 
case, the cooperative principle works — the more of 
us, the more profitable it is to purchase resources. 
Working in a cluster, it is also possible to jointly 
order market research on various topics, conduct 
training and apply for grants. Clusters contribute to 
the development of logistics infrastructure and the 
training of specialists together with universities. 
It is important to understand that a cluster is not 
an organizational and legal form, it is a mechanism 
and principle of work. In the world, clusters work in 

different “official” status. In the European Union, 
for example, the form of association prevails. In 
France, 100% of clusters are associations, in Ger‑
many — 67%. An interesting example is the exam‑
ple of Norway — there the clusters work without 
the status of a legal entity at all, but at the same 
time 70% of their budget is formed with state sup‑
port — the funds are allocated to specific projects 
within the framework of the cluster’s work. Popular 
forms are also limited liability companies and public 
organizations. The cluster is managed by the Board 
of Directors or the Supervisory Board. This body 
includes one representative of each member of the 
cluster, there is a president, a vice‑president, who 
are periodically re‑elected. The board has influence 
over the management team — as a rule, it is the 
general manager and 1–2 of his assistants. If the 
cluster has been operating for a long time and works 
on several projects, then each of these projects can 
have its own manager with assistants [1].

Insights from this study and perspectives for 
further research in this direction. There is a grad‑
ual tendency to increase the number organic certi‑
fied farms and expanding the area of   agricultural 
land suitable for the production of such products. 
At the same time, the Ukrainian market of organic 
products is underdeveloped. The demand for these 
products in European countries exceeds the available 
supply, and therefore gives Ukrainian producers the 
opportunity to become an active participant in the 
market of international trade in organic products.

The obstacle to this is that that small‑ scale pro‑
ducers with their own products remain outside the 
main procurement and sales chains of commodity 
supplies as both domestically and on the foreign 
market. Numerous evidences and figures show that 
in traditional agricultural production, cooperation is 
a success factor for small and medium‑ sized farmers. 
It is worth noting that cooperation is possible at the 
level of regions, settlements, while branch associa‑
tions in the areas of: berries, nuts, apples, etc. will 
and have the prospect of solving unifying issues and 
do not contradict cooperation — on the contrary — 
protect its interests. For example, prospects next 
year confirm the trend that ukrainian gardeners start 
the next year without a clear idea of   the development 
of the industry even in the short term. Moreover, 
this applies to many issues: limited financial resourc‑
es, difficulties in establishing sales of products, un‑
favorable price situation in the ukrainian market.

In addition, despite significant industry efforts, 
it was not possible to achieve a reduction of the 
VAT rate for producers to 7%. However, ukrainian 
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and international markets do not stand still, and we 
will have to respond to their challenges. In recent 
years, ukrainian exporters managed to gain a foot‑
hold in the European Union market and gradually 

expand the geography of sales, but a new wave of 
competition with world industry leaders, especially 
in terms of price and product quality, cannot be 
avoided.
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СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ  
АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ В КОНТЕКСТІ  
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Summary. The article is directed at exploring the technology of conducting strategic analysis in agricultural enterprise in 
order to ensure its economic security. Strategic analysis is of particular importance. Strategic analysis is a tool of strategic 
management which can used in the conditions of aggravation of competition, violation of financial stability, uncertainty in the 
market.

The general aim of the article is investigate and identify the internal and external outsiders of the agricultural enterprise via 
strategic analysis to ensure its effective management.

The research used general scientific methods, systematic and complex analysis. The article states that the assessment of 
the level of economic security of agrarian enterprise is formed in the context of such basic functional components, such as: 
financial, innovative, personnel, technical and technological. Each of these components is evaluated by a system of qualitative 
and quantitative components, which include an integrated assessment of the level of economic security with the study of their 
important indicators. Algorithm for conducting a strategic analysis for agrarian enterprise is proposed, which consists such 
steps: identification of important factors that influence on the enterprise activity; identifying the enterprise’s opportunities and 
threats; grouping of opportunities and threats by certain interconnection; building a complex matrix and formulating a strategy. 
Effective application of this list will create the basis of a working system of compliance with economic security.

It is established that the application of this strategic management tool allows to identify timely along with the company’s 
strengths and opportunities existing threats and weaknesses, to build an effective strategy of the enterprise activity and at the 
expense of the strengths and opportunities of the enterprise to retain its share in the market, improve financial position, achieve 
benefits in front of competitors, increase production volumes.

Key words: strategic analysis, strategic management, agrarian enterprise, SWOT- analysis, strategies, opportunities, threats.

Анотація. Метою статті є дослідження технології проведення стратегічного аналізу в сільськогосподарському підпри-
ємстві з метою забезпечення його економічної безпеки. Стратегічний аналіз має особливе значення. Стратегічний аналіз 
є інструментом стратегічного управління, який може бути використаний в умовах загострення конкурентної боротьби, 
порушення фінансової стійкості, невизначеності на ринку. Загальна мета статті полягає у дослідженні та ідентифікації 
внутрішніх і зовнішніх середовищ сільськогосподарського підприємства за допомогою стратегічного аналізу для забез-
печення ефективного управління ним.
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У процесі дослідження використано загальнонаукові методи, системного та комплексного аналізу. Встановлено, що 
оцінка рівня економічної безпеки аграрного підприємства формується в розрізі таких основних функціональних скла-
дових, як: фінансова, інноваційна, кадрова, техніко- технологічна. Кожна з цих складових оцінюється системою якісних і 
кількісних складових, які включають інтегральну оцінку рівня економічної безпеки з дослідженням їх важливих індикаторів.

Запропоновано алгоритм проведення стратегічного аналізу для аграрного підприємства, який складається з таких 
етапів: визначення важливих факторів, що впливають на діяльність підприємства; виявлення можливостей і загроз під-
приємства; групування можливостей і загроз за певним взаємозв’язком; побудова механізму та формулювання стратегії. 
Ефективне застосування цього переліку дозволить створити основу працюючої системи дотримання економічної безпеки.

Встановлено, що застосування даного інструменту стратегічного управління дозволяє своєчасно виявити поряд із 
сильними сторонами та можливостями підприємства існуючі загрози та слабкі сторони, побудувати ефективну страте-
гію діяльності підприємства та за рахунок сильних сторін і можливостей підприємства утримати свою частку на ринку, 
покращити фінансовий стан, досягти переваг перед конкурентами, збільшити обсяги виробництва.

Ключові слова: стратегічний аналіз, стратегічне управління, аграрне підприємство, SWOT-аналіз, стратегії, можли-
вості, загрози.

Formulation of the problem. Forming economic se‑
curity system in the digital economy involves the 

study of all situations, units and categories, as well 
as causal relations with other processes of business 
entities. The perception of techniques, technologies, 
digitalization processes, understanding and identifica‑
tion of threats to entrepreneurial thinking has a key 
role in the management decision‑ making processes 
of agricultural organizations of the agro‑industrial 
complex. New areas in the study of the nature of 
electronic digital language units, their features, 
functional and system status are being discovered.

The modern period of the restructuring of the 
world socio‑ political and economic structure is char‑
acterized by an unprecedented growth of new trends 
and processes. Among them, one of the leading plac‑
es belongs to such a phenomenon as integration or 
the creation of fundamentally new socio‑ political 
and socio‑ economic structures from the micro, mez‑
zo and macro levels of organization and manage‑
ment from existing ones. Therefore, their study is 
relevant and timely in the context of agroindustrial 
complex, because it is the integration factors and 
processes that allow acquiring new competitive ad‑
vantages for agribusiness entities, occupying more 
efficient market niches and positions, and strength‑
ening economic security.

However, ensuring economic security is compli‑
cated by the need to integrate agricultural organi‑
zations into the digital communications field as the 
need to unlock potential in the context of rapidly de‑
veloping technologies in all sectors of the economy.

Actual scientific researches and issues analysis. 
A large number of economists work in the direction 
of assessing the level of economic security of the 
enterprise, among which: Pushak (2021), Entringer 
and Nascimento (2019), Ker (2020), Plastun (2017), 

Lagodiienko (2018), Reznikova (2022) and others. 
Parfitt and Barnes (2020) note that the principles of 
ensuring economic security have changed somewhat 
in the context of the existence of unstable condi‑
tions for the life of economic systems [4].

The specifics of managing the agroindustrial 
complex and the basis of the risks that could ad‑
versely affect its development and become a security 
risk were investigated by Ker (2020) [2].

It is very difficult to assess the level of economic 
security of the agroindustrial enterprise. Parfitt and 
Barnes (2020) formed the definition of a strategy 
for assessing the level of economic security of the 
agroindustrial enterprise through the formation of 
a structural‑ logical scheme for agricultural enter‑
prises [4]. Entringer (2019) considered strategic di‑
rections for assessing the level of economic security 
of the agroindustrial enterprise for processing enter‑
prises through the dynamics of the opportunities and 
threats of this type of enterprises [1]. Lagodiienko et 
al. (2021) assessed the impact of threats on security 
of enterprise, and also assessed the level of this im‑
pact on enterprises [5]. Shynkar et al. (2020) in their 
work studied the main strategies for determining the 
level of economic security at enterprises, including 
assessing the number of threats and factors of the 
internal and external environment [7]. However, as 
part of our study, we focus on agroindustrial en‑
terprise that have not been investigated so far. If 
we talk exclusively about agroindustrial enterprise, 
Schmink (2020), has proposed several strategic di‑
rections for assessing the level of economic security 
of the agroindustrial enterprise: a reduction strate‑
gy, a limited growth strategy [6]. To date, there is 
no holistic and practically confirmed method for as‑
sessing the level of economic security of the agroin‑
dustrial enterprise, the calculation of which would 
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provide information on the need for choosing right 
management at agroindustrial enterprise, taking 
into account the specifics of their activities.

Setting objectives. Strategic analysis is an im‑
portant method for the formation of substantiat‑
ed, necessary and timely information necessary for 
building an effective development strategy of enter‑
prises. The article analyzes the necessity of strategic 
analysis of agricultural enterprises as an important 
tool for determining the prospects of development 
in the modern market environment.

Presenting main material. Ukraine’s agriculture 
sector is an important source of livelihoods for the 
roughly 13 million Ukrainians living in rural ar‑
eas. It is also a major provider of food for both 
domestic and international markets. Prior to Rus‑
sia’s full‑scale invasion in February 2022, Ukraine’s 
agriculture sector accounted for 11 percent of the 
country’s GDP, nearly 20 percent of its labor force, 
and nearly 40 percent of total exports, with Ukraine 
being the world’s fifth‑ largest exporter of wheat, 
fourth‑ largest exporter of corn, and third‑ largest 
exporter of rapeseed. A strong and stable agricul‑
ture sector in Ukraine is thus critical for global food 
security. According to a report by the UN Food and 
Agriculture Organization (FAO), global food prices 
increased by 12,6 percent during roughly the first 
month of the war, a clear indicator of Ukraine’s 
status as a global breadbasket [9].

In recent years, the main adverse factors that 
caused the crisis in the economic system of Ukraine 
were as follows:

 – diminution in external demand,
 – business loss;
 – diminution in consumer and investment demand;
 – deterioration of financial performance of enter‑
prise;

 – reduction in purchasing power of the population;
 – high rate of inflation.

The full‑scale Russian invasion of Ukraine caused 
damages to the agricultural sector of the country 
for the total amount of $4.29 billion. It is stated 
in the analysis “Agricultural War Damages Review 
Ukraine”, prepared by the team of the Center for 
Food Research and Land Use KSE Institute in co‑
operation with the Ministry of Agrarian Policy and 
Food of Ukraine. Damage assessment is the first 
element in assessing the need for restoration [9].

Ukraine is one of the world’s top agricultural 
producers and exporters and plays a critical role in 
supplying oilseeds and grains to the global market. 
More than 55 percent of Ukraine’s land area is arable 
land. Agriculture provides employment for 14 per‑
cent of Ukraine’s population. Agricultural products 
are Ukraine’s most important exports. In 2021 they 
totaled $27,8 billion, accounting for 41 percent of 
the country’s $68 billion in overall exports (Tablе 1).

Ukraine is under martial law and will forward 
domestic products to consumers within the country, 
so we believe that the decline in exports of food 
products will be more significant than the percent‑
age of inaccessible arable lands.

The deliberate actions of Russia to reduce 
Ukraine’s agricultural potential is primarily a hit 

Table 1
Ukraine agricultural production and exports (2021/22 marketing year) [3]
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to Europe, which exports more than 32% of all 
Ukrainian agricultural products. And this could be 
most devastating for poor countries and populations 
that will not afford the new food price [5].

The large‑ scale hostilities now taking place in 
Ukraine are setting a precedent in the modern his‑
tory of civilization. Whether in the social, cultural, 
economic and educational dimensions or in the bal‑
ance of agrarian economy and nature.

New conditions of doing business impose new 
requirements on the composition of tasks and con‑
cepts and methods of internal strategic analysis of 
agricultural enterprises:
1) strengthen the dynamic component of strategic 

analysis, which will allow for more accurate ac‑
counting of the relationships between existing 
(local and global) industry markets and the dy‑
namics of changes in the external environment 
as a whole;

2) carry out an assessment and analysis of all stra‑
tegic assets of enterprises (including adaptive 
capabilities and strategic assets that allow entering 
new industry and geographic markets) from the 
perspective of future markets and determine the 
scarce resources and capabilities of companies to 
preserve the stability of competitive advantage 
and overcome crisis situations [8].
The change in requirements for strategic analysis 

makes it necessary to improve existing and devel‑
op new elements and methods of analysis that are 
not taken into account in traditional concepts, and 
methods of internal strategic analysis of enterprises 
[3].

It must commit to a comprehensive vision of 
agricultural and rural development. They need to 
design, implement and constantly review a series of 
priority and carefully timed measures necessary to 
boost investment in agriculture:

1. Maintaining sound and stable macroeconom‑
ic and trade policies that encourage investment in 
agriculture.

2. Strengthening human capital in rural areas 
through health and education services and access to 
productive resources.

3. Establishing a strong institutional environ‑
ment that improves access to markets, ensures dis‑
semination of information, sets standards and pro‑
vides an adequate legal and regulatory framework.

4. Enabling research and extension services to 
develop productive and robust technologies under 
farm conditions.

5. Upgrading the marketing, transport and com‑
munication infrastructure to support farmers’ ac‑

cess to seasonal and longer‑term capital and inputs 
and providing them with strong price incentives.

6. Safeguarding natural resource and environ‑
ment capacity [2].

Strategy development should be based on the use 
of various tools of strategic analysis: ETOP‑anal‑
ysis (analysis of threats to the external environ‑
ment and profile capabilities), SWOT‑analysis 
(strengths, weaknesses, opportunities and threats), 
SPACE‑analysis (evaluation of the strategic posi‑
tion and actions) matrix GE / McKinsey (matrix 
“attractive industry / position in the competition”), 
the matrix Shell / DPM (directional policy matrix), 
PIMS‑analysis (analysis of the impact of market 
strategy for profit), etc.

An alternative approach to assessing the effec‑
tiveness of economic security is the use of SWOT 
analysis. This analysis makes it possible to compre‑
hensively assess the impact of internal and external 
threats on an agricultural enterprise, as well as to 
formulate a plan of measures to neutralize them.

But along with the advantages of this method, 
there are also disadvantages. The main disadvantage 
of SWOT analysis is that it belongs to the group of 
so‑called instrumental and descriptive models of stra‑
tegic analysis, which characterize only general goals, 
and specific measures to achieve them are studied 
separately [6]. The main factors taken into account 
in the SWOT analysis are presented in Table 2.

SWOT analysis gives a clear picture of the cur‑
rent situation in business. The main advantages of 
the SWOT analysis method are:
 • this method can be used in various areas of economy 
and management.

 • SWOT analysis can be adapted to the research ob‑
ject of any level.

 • free choice of analyzed elements depending on the 
set goal.

 • can be used both for operational control of the 
enterprise and for strategic planning for a long 
period [1].
The prediction is performed to:

1) assess the social, economic, scientific, technical 
and environmental effects of each of the options 
of the company;

2) determine the content of measures to implement 
the existing business opportunities and reducing 
possible threats;

3) assess of required resources: labour, financial, 
material and time required for implementation 
of the chosen strategy.
Conclusions and perspectives of further research. 

The scientific and practical approach that we have 
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formed can create the basis for managing economic 
security of agroenterprise and will allow us to iden‑
tify the signs of crisis development as quickly as 
possible in order to respond in a timely manner. Not 

without the help of leading experts and scientists, 
it was determined which financial indicators should 
be used in assessing the level of economic security 
agroenterprise.

Таble 2
SWOT-analysis in agricultural enterprise in order to ensure its economic security

Positive influence Negative influence

In
te

rn
a
l 

en
v
ir

o
n
m

en
t

Strengths Weaknesses

1) highly qualified staff;
2) provision of financial resources;
3) savings from increasing production volumes;
4) updated production technology;
5) updated material and technical base;
6) cost advantages

1) seasonality of production;
2) deterioration of competitiveness;
3) narrow product line;
4) production problems;
5) lag in the field of research and development;
6) high wear and tear of the material and 
technical

E
n
v
ir

o
n
m

en
t

Opportunities Threats

1) access to new segments and markets;
2) expansion of own production;
3) release of new own products;
4) reduction of entry barriers to attractive markets;
5) the possibility of moving to a group with a better 
market position;
6) acceleration of market growth

1) appearance of new competitors;
2) maintaining market growth;
3) increase in the share of imported products;
4) growing influence of suppliers;
5) change in customer needs and tastes for goods 
and services;
6) possibility of absorption by a large enterprise;
7) unfavorable government policy

References

1. Entringer T., Nascimento D., Ferreira A., Siqueira P., Boechat A., Cerchiaro I., Mendonзa S., Ramos R. Com‑

parative analysis main methods business process modeling: literature review, applications and examples. IJAERS, 

2019. 6(5). P. 100–116.

2. Ker A. Risk management in Canada’s agricultural sector in light of COVID‑19. Canadian Journal of Agricultur‑

al Economics‑ Revue Canadienne D Agroeconomie. 2020. doi: https://doi.org/10.1111/cjag.12232

3. Reznikova O. Strategic analysis of Ukraine’s security environment. 2022. URL: https://niss.gov.ua/news/stat‑

ti/stratehichnyy‑ analiz‑bezpekovoho‑ seredovyshcha‑ukrayiny (Accessed 13 November 2022).

4. Parfitt C., Barnes T. Rethinking economic security in a precarious world. Critical Sociology. 2020. Article 

number 089692051985026. doi: https://doi.org/10.1177/0896920519850266

5. Pushak Ya., Lagodiienko V., Basiurkina N., Nemchenko V., Lagodiienko N. Formation the system for assessing 

the economic security of enterprise in the agricultural sector. Business: Theory and Practice. 2021. Vol. 22. P. 80–90.

6. Schmink M. Feeding the world: Brazils transformation into a modern agricultural economy. Journal of Inter‑

disciplinary History. 2020. 50(3). P. 475–477.

7. Shynkar S., Gontar Z., Dubyna M., Nasypaiko D., Fleychuk M. Assessment of economic security of enterprises: 

theoretical and methodological aspects. Business: Theory and Practice. 2020. 21(1). P. 261–271.

8. Thompson A. A. Jr., Strickland A. J. Strategic Management: Concepts and Cases. Moscow: Banki i birzhi: YUNI‑

TI, 1998.

9. The total war damages in Ukraine’s agriculture reached $4.3 billion — KSE Agrocenter. 2022. URL: https://

kse.ua/about‑the‑school/news/the‑total‑war‑damages‑in‑ukraine‑s‑agriculture‑ reached‑4‑3‑billion‑kse‑agrocenter/ 

(Accessed 15 November 2022).



19

// Economy //
// International scientific journal «Internauka».  
Series: «Economic sciences» // № 1 (69), 2023

УДК 338.486
Влащенко Наталія Миколаївна
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри туризму і готельного господарства
Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
Vlashchenko Nataliia
PhD in Economics, Associate Professor,
Associate Professor of Tourism and Hospitality industry Department
O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

Оболенцева Лариса Володимирівна
доктор економічних наук, професор,
професор кафедри туризму і готельного господарства
Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
Obolentseva Larysa
Doctor of Economic Sciences, Professor,
Professor of Tourism and Hospitality industry Department
O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

Писарева Ірина Володимирівна
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри туризму і готельного господарства
Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
Pysareva Iryna
PhD in Economics, Associate Professor,
Associate Professor of Tourism and Hospitality industry Department
O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

DOI: 10.25313/2520‑2294‑2023‑1‑8549

ЗМІСТ СТРАТЕГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ  
ТУРИСТСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

CONTENT OF THE TOURIST ENTERPRISES 
 STRATEGIC POTENTIAL

Анотація. Статтю присвячено дослідженню змісту стратегічного потенціалу туристських підприємств, які функціонують 
на вітчизняному ринку.

Діяльність будь-якого туристського підприємства здійснюється за рахунок використання наявних у нього ресурсів. До 
ключових ресурсів можна зарахувати матеріально- технічні, трудові, інформаційні, фінансові тощо. Відповідні ресурси ви-
значаються в ході комплексного управлінського аналізу, в процесі якого оцінюється конкурентоспроможність, інвестиційні 
можливості, потреби клієнтів, розроблюється асортимент туристських послуг. В результаті таких дій на основі злагодженої 
взаємодії та взаємодоповнення зазначених ресурсів формується стратегічний потенціал туристського підприємства.

Зазначено, що на сьогодні особливої актуальності набуває питання формування стратегічного потенціалу великих 
туристських корпорацій, до складу яких входять готельні підприємства, авіакомпанії, страхові агенції, посередницькі 
структури тощо. Саме за рахунок розміру та географічного охоплення таким бізнес- структурам доволі важко швидко 
пристосовуватися до змін зовнішнього середовища, через що вони ризикують втратити набуті конкурентні позиції на 
ринку туристських послуг.
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Метою статті є обґрунтування змісту з огляду на потребу в забезпеченні їх сталого розвитку в умовах активізації 
ринку туристських послуг.

В роботі графічно представлена характеристика стратегічного потенціалу підприємства та зазначено, що незалежно 
від сфери діяльності стратегічний потенціал підприємства має наступні характеристики: складність, цілеспрямованість, 
системність, гнучкість, альтернативність його складових та наявність взаємозв’язків між ними.

У дослідженні наведена характеристика підходів до визначення стратегічного потенціалу підприємства, серед яких 
виокремлено результативний та цільовий підходи.

Визначено фактори, які впливають на формування стратегічного потенціалу туристських підприємств в розрізі спе-
цифіки діяльності великих туристських корпорацій.

Наведено укрупнені складові стратегічного потенціалу туристського підприємства, за якими варто його формувати.
Ключові слова: стратегічний потенціал туристських підприємств, стратегічні ресурси, результативність.

Summary. The article is devoted to the researching of the tourist enterprises strategic potential content, which operate on 
the domestic market. The activity of any tourist enterprise is carried out due to the use of its available resources. Key resources 
can include material and technical, labor, informational, financial, etc. Appropriate resources are determined in the course of a 
comprehensive management analysis, in the process of which competitiveness, investment opportunities, customer needs are 
assessed, and an assortment of tourist services is developed. As a result of such actions, the strategic potential of the tourist 
enterprise is formed on the basis of coordinated interaction and mutual complementation of the specified resources.

The article states that today the question of forming the strategic potential of large tourism corporations, which include 
hotel companies, airlines, insurance agencies, intermediary structures, etc., is gaining special relevance.

Precisely due to the size and geographical coverage, it is rather difficult for such business structures to quickly adapt to chang-
es in the external environment, due to which they risk losing the acquired competitive positions on the tourist services market.

The purpose of the article is to substantiate the content of the tourist enterprises strategic potential in view of the need to 
ensure their sustainable development in the activation of the tourist services market conditions.

The article graphically presents the characteristics of the enterprises strategic potential and states that, regardless of the 
field of activity, the enterprises strategic potential has the following characteristics: complexity, purposefulness, systematicity, 
flexibility, alternativeness of its components and the connection existence between them.

The factors that affect the formation of the tourist enterprises strategic potential due to the activities large tourism corpo-
ration’s specifics are determined.

Presented components of the tourist enterprises strategic potential, according to which it should be created.
Key words: tourist enterprises strategic potential, strategic resources, effectiveness.

Постановка проблеми. Туристська сфера Укра‑
їни розглядається як одна із значущих сфер 

господарського комплексу. Сучасний туризм суттєво 
спливає на інтеграційні процеси у світі, безпосеред‑
ньо на потенціал країни в історичному, природному 
та культурному сенсі. Діяльність будь‑якого турист‑
ського підприємства здійснюється за рахунок вико‑
ристання наявних у нього ресурсів. До ключових 
ресурсів можна зарахувати матеріально‑ технічні, 
трудові, інформаційні, фінансові тощо. Відповідні 
ресурси визначаються в ході комплексного управ‑
лінського аналізу, в процесі якого оцінюється кон‑
курентоспроможність, інвестиційні можливості, 
потреби клієнтів, розроблюється асортимент ту‑
ристських послуг. В результаті таких дій на основі 
злагодженої взаємодії та взаємодоповнення зазна‑
чених ресурсів формується стратегічний потенціал 
туристського підприємства (СПТП).

Також варто зазначити, що на сьогодні осо‑
бливої актуальності набуває питання формуван‑

ня стратегічного потенціалу (СП) великих ту‑
ристських корпорацій, до складу яких входять 
готельні підприємства, авіакомпанії, страхові 
агенції, посередницькі структури тощо. Саме за 
рахунок розміру та географічного охоплення та‑
ким бізнес‑ структурам доволі важко швидко при‑
стосовуватися до змін зовнішнього середовища, 
через що вони ризикують втратити набуті конку‑
рентні позиції на ринку туристських послуг.

Аналіз основних досліджень і публікацій. Пи‑
танням розвитку туристських підприємств та його 
стратегічних орієнтирів присвячено багато праць 
науковців‑ економістів. Зокрема Бошота Н. В. [1] 
досліджує економічну складову потенціалу ту‑
ристських підприємств, Брич В. Я., Галиш Н. А. 
[2], Гладинець Н. І. [3], Захарченко Ю. І., Зано‑
ра В. О. [4] зосереджують увагу на стратегічних 
аспектах в управлінні туристськими підприєм‑
ствами; Мазур І. І., Алієв Р. А. [5], Радченко Е. Є. 
[6] розглядають особливості реалізації туристсько‑
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го потенціалу. Однак сутність та зміст стратегіч‑
ного потенціалу туристського підприємства досі 
залишається не достатньо дослідженими, що і зу‑
мовлює виконання даного дослідження.

Формулювання мети статті. Обґрунтування 
змісту стратегічного потенціалу туристських під‑
приємств з огляду на потребу в забезпеченні їх‑
нього сталого розвитку в умовах активізації ринку 
туристських послуг.

Виклад основного матеріалу. Розробка та впро‑
вадження стратегій обговорюється науковцями 
вже давно. Поняття стратегія з’явилося в 50‑х 
роках ХХ століття, коли завдання реагування 
на непередбачені зміни зовнішнього середовища 
набуло особливої актуальності. Вже багато років 
у науковій літературі йдуть дебати про сутність 
ринкової стратегії та про елементи, які входять 
до її складу. Кінцевою метою стратегії є отриман‑
ня продукту або послуги, яка відповідає запитам 
споживачів, а також підвищення прибутку під‑
приємства.

Вихідною інформацією для формування ефек‑
тивної стратегії розвитку туристського підприєм‑

ства є рівень його стратегічного потенціалу. СП 
підприємства, незалежно від сфери діяльності має 
наступні характеристики, властиві будь‑якій гос‑
подарській одиниці, а саме складність, цілеспря‑
мованість, системність, гнучкість, альтернатив‑
ність його складових та наявність взаємозв’язків 
між ними (рис. 1).

Розмір СП визначають залежно від цілей його 
використання, а оцінюють СП в аспекті його ре‑
зультативності. У зв’язку з цим існують наступні 
підходи до трактування терміну СП (табл. 1).

Разом з тим у науковій літературі виділяють 
розширене трактування СП підприємства:
 – ресурсний підхід оцінює СП як вартість вироб‑
ничих ресурсів та компонент;

 – структурний підхід оцінює СП у вигляді масш‑
табу і структури окремих частин потенціалу 
залежно від виду діяльності підприємства та 
сфери його функціонування;

 – цільовий підхід оцінює СП з позиції його відпо‑
відності встановленим вимогам.
На нашу думку є доцільним розподіл СПТП на 

об’єктивну та суб’єктивну компоненту. Об’єктивна 

Рис. 1. Характеристика стратегічного потенціалу підприємства
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компонента складатиметься з сукупності матері‑
альних, нематеріальних, трудових та природних 
ресурсів, а суб’єктивна — характеризувати на‑
скільки туристське підприємство може використо‑
вувати зазначені ресурси.

СПТП також можна розподілити на активну 
та пасивну частини (залежно від залученості в до 
фінансово‑ господарської діяльності). В цілому 
можна зробити висновок, що звернення до кож‑
ного конкретного ресурсу організації визначаєть‑
ся змістом тих завдань, які стоять перед самим 
підприємством.

Також необхідно розглянути таке проблемне 
питання стратегічного потенціалу, як якісний бік 
визначення його точних меж, питання взаємо‑
зв’язку із внутрішнім та зовнішнім середовищем 
туристського підприємства. При всьому різнома‑
нітті та різноспрямованості впливів на СП можна 
казати про розпливчастість його меж та певну аб‑
страктність, яку не завжди можна виміряти.

Виходячи із зазначеного вище, СПТП є комп‑
лексним поняттям, оскільки знаходиться під 
впливом як внутрішніх, так і зовнішніх факто‑
рів. В цілому до факторів, які впивають на СПТП 
можна зарахувати такі:
 – наявні стратегічні ресурси (вигідне розташування 
туристських об’єктів (готелів), наявні земельні 
ділянки під будівництво та розвиток туристської 
інфраструктури);

 – спроможність та можливості підприємства (ком‑
петентність та кваліфікація персоналу, конку‑
рентоспроможність турпідприємства, його імідж, 
сформованість бренду в уяві споживачів, парт‑
нерів та в інших групах сприйняття);

 – встановлення взаємозв’язку між наявними ре‑
сурсами та потребами підприємства;

 – співвідношення рівня компетенції персоналу 
вимогам зовнішнього середовища;

 – можливість розробки альтернативних варіантів 
досягнення поставленої мети та синергетичного 
ефекту тощо.
Також варто відзначити думку інших авторів 

[5, 6], які до розглянутого вище ресурсного підхо‑

ду у визначенні СП додають характеристику рин‑
кового положення підприємства та комерційної 
діяльності.

Отже, СП туристського підприємства варто роз‑
глядати як сукупність не лише кількісних кри‑
теріїв результативності, а й якісних індикаторів 
ефективності його господарської діяльності, вклю‑
чаючи параметри оцінки внутрішнього та зовніш‑
нього середовища, динаміки їхньої зміни, яка по‑
казує відповідність розробленої стратегії цілям та 
можливостям туристського підприємства в умовах 
невизначеності та ризику. У широкому розумін‑
ні СП туристського підприємства показує рівень 
спроможності підприємства та його готовності до 
виконання завдань, які забезпечують досягнення 
встановлених стратегічних цілей.

На нашу думку СП туристського підприємства 
варто формувати в розрізі наступних укрупнених 
складових:
 – продуктова або проєктна складова діяльності 
підприємства та результат такої діяльності у 
вигляді розроблених пакетів туристських послуг;

 – функціональна складова, яка характеризує ви‑
робничі функції та бізнес‑ процеси підприємства 
(впливає на процес обслуговування туристів);

 – ресурсна складова, яка об’єднує фінансові, 
матеріально‑ технічні, трудові, інформаційні 
та інші ресурси підприємства (впливає на стан 
матеріально‑ технічної бази засобів розміщення, 
інфраструктури з надання додаткових послуг);

 – організаційна складова, яка відображує органі‑
заційну структуру, технологію процесів надання 
послуг в розрізі всіх функцій та проектів, орга‑
нізаційну культуру (впливає на якість надання 
послуг — «м’якого туристського продукту»);

 – управлінська складова, яка включає рівень за‑
гального керівництва підприємством, систему 
управління.
Висновки. Отже, стратегічний потенціал ту‑

ристського підприємства є основою господарсько‑
го процесу, він формується внаслідок розвитку 
взаємозв’язків між його компонентами за їхньою 
значущістю, що є відображенням різноманіття 

Таблиця 1
Характеристика підходів до визначення стратегічного потенціалу підприємства

Підходи Характеристика Визначення стратегічного потенціалу

Результативний Розмір СП зумовлюється цілями та за‑
гальною стратегією підприємства

СП — це можливості та ресурси та можливості, які 
знаходяться у розпорядженні підприємства

Цільовий Ефективність СП зумовлюється рівнем 
досягнення результатів стратегії, яка 
реалізується підприємством

СП — це спроможність підприємства щодо забезпе‑
чення його сталого розвитку в довгострокові пер‑
спективі та реалізації стратегічних цілей та завдань

Джерело: розробка авторів
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відносин у сфері туризму. Діагностика страте‑
гічного потенціалу туристських підприємств має 
виступати як основа для розвитку конкурентних 
переваг таких об’єктів, що у свою чергу дозволить 
підвищити ефективність туристської галузі, пра‑
цювати на підвищення привабливості дестинацій 
внутрішнього та в’їзного туризму.

Серед перспектив подальших досліджень у до‑
сліджуваному напрямку зазначимо розробку мето‑
дичного інструментарію підвищення ефективності 
використання СПТП з урахуванням притаманної 
специфіки їх функціонування (з урахуванням роз‑
міру, географічного охоплення, широти асорти‑
менту послуг тощо).
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ІННОВАЦІЙНІ ЗАСАДИ РЕГІОНАЛЬНОЇ  
ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ

INNOVATIVE PRINCIPLES OF A REGIONAL  
TOURISM DEVELOPMENT POLICY

Анотація. У статті узагальнено наукові підходи щодо інноваційного розвитку туризму та сформовано його методологічні 
засади з фокусом на формування регіональної політики розвитку туризму. Зроблено висновок про те, що аналіз сучасного 
інноваційного розвитку туризму неможливий без врахування положень системного підходу. У такому випадку регіон як 
об’єкт регіональної політики розвитку туризму слід аналізувати як регіональну туристичну систему. Основними напрямами 
інноваційного розвитку регіональних туристичних систем є формування інноваційної інфраструктури, активізація інноваційної 
діяльності на підприємствах, підвищення ефективності впровадження і використання інноваційних технологій, ширше залу-
чення управлінської та науково- освітньої підсистем до процесів генерування та підтримки інновацій. Управління інноваційним 
розвитком туризму в регіоні вимагає уніфікації цілей і координації зусиль, що може бути досягненим у процесі формування 
та реалізації регіональної політики розвитку туризму. Загальною метою регіональної політики розвитку туризму визначено 
створення стійкої та прибуткової індустрії туризму, яка може сприяти покращенню економічного, соціального та екологіч-
ного становища в регіоні. Наголошено на важливості маркетингових аспектів регіональної політики розвитку туризму, які 
полягають у підвищенні привабливості та конкурентоспроможності регіону як туристичного напряму шляхом популяризації 
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його унікальних характеристик, культурної спадщини та природних пам’яток, а також розробки нових туристичних продуктів 
і послуг, інвестування в інфраструктуру та брендинг. Виокремлено такі інноваційні засади маркетингових стратегій регіо-
нального розвитку туризму як інноваційні підходи до управління туристичними дестинаціями, територіальний туристичний 
брендинг, оптимізація міжкультурної взаємодії, інтегроване інформаційне середовище, інтерактивність туристичного ринку. 
Зроблено висновок про те, що цілі регіональної політики розвитку туризму полягають у збалансуванні економічного, соці-
ального та екологічного впливу туризму, створенні моделі розвитку, яка є стійкою у довгостроковій перспективі і вигідною 
як місцевому населенню, так і туристам. Така модель у сучасних умовах має базуватися на інноваційній парадигмі.

Ключові слова: інноваційний розвиток, регіональна політика, туризм.

Summary. The article summarizes scientific approaches to the innovative development of tourism and forms its methodological 
foundations with a focus on forming a regional tourism development policy. It was concluded that the analysis of the innovative mod-
ern development of tourism is impossible without taking into account the provisions of the system approach. In this case, the region 
as an object of regional tourism development policy should be analyzed as a regional tourism system. The main directions of inno-
vative development of regional tourism systems are the formation of innovative infrastructure, the activation of innovative activities 
at enterprises, the improvement of the efficiency of the implementation and use of innovative technologies, the wider involvement of 
management and scientific and educational subsystems in the processes of generating and supporting innovations. Management of 
innovative tourism development in the region requires a unification of goals and coordination of efforts, which can be achieved in the 
process of formation and implementation of regional tourism development policy. The overall goal of the regional tourism development 
policy is to create a sustainable and profitable tourism industry that can improve the region’s economic, social, and environmental 
situation. The importance of marketing aspects of regional tourism development policy is emphasized, which consists in increasing the 
attractiveness and competitiveness of the region as a tourist destination by popularizing its unique characteristics, cultural heritage, 
and natural monuments, as well as developing new tourist products and services, investing in infrastructure and branding. Such inno-
vative principles of marketing strategies of regional tourism development as innovative approaches to the management of tourist des-
tinations, territorial tourism branding, optimization of intercultural interaction, integrated information environment, and interactivity 
of the tourist market are highlighted. It was concluded that the goals of the regional tourism development policy are to balance the 
economic, social, and environmental impact of tourism, and to create a development model that is sustainable in the long term and 
beneficial to both the local population and tourists. Such a model in modern conditions should be based on an innovative paradigm.

Key words: innovative development, regional policy, tourism.

Постановка проблеми. Туризм є однією з найваж‑
ливіших сфер національної економіки багатьох 

країн світу і забезпечує важливе джерело їх доходів. 
Найбільшого економічного успіху досягають країни, 
які надають велику увагу розвитку інноваційної 
сфери, що є основою створення нових наукових 
результатів. Створення й ефективне використання 
результатів інноваційної діяльності нині є найваж‑
ливішими передумовами динамічного розвитку ту‑
ристичної сфери. З огляду на це, у сучасних умовах 
розвиток туристичної галузі все більше потребує 
впровадження інновацій, які тепер стала одним із 
найважливіших факторів, що визначають рівень 
економічного розвитку та, відповідно, становища 
держави в міжнародному співтоваристві [6]. Осо‑
бливе значення для розвитку туризму в регіоні має 
розробка інноваційних стратегій, зокрема інтегро‑
ваних у регіональну політику розвитку туризму.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Роль 
інновацій в економічній системі, аналіз інновацій‑
ного розвитку економіки є предметом досліджен‑
ня багатьох науковців серед яких П. Друкер [9], 

Ф. Ніксон [10], Г. Й. Шумпетер [8] та ін. На працях 
згаданих авторів базуються і дослідження україн‑
ських вчених — А. Голода [1], О. Давидової [3], 
О. Підвальної [7], та ін., що присвячені проблемам 
інноваційного розвитку туризму на регіональному 
рівні. Водночас інноваційний розвиток є процесом, 
що потребує управління, зокрема з боку держав‑
них та регіональних інституцій, а отже і сформо‑
ваної регіональної політики, яка досі в Україні не 
була предметом ґрунтовних досліджень.

Формулювання цілей статті (постановка зав-
дання). Мета статті полягає в узагальненні наукових 
підходів щодо інноваційного розвитку туризму та 
формуванні його методологічних засад з фокусом на 
формування регіональної політики розвитку туризму.

Виклад основного матеріалу. Наукові підхо‑
ди до трактування інновацій загалом є досить 
розрізненими, але переважно базуються на кла‑
сичному розумінні цього поняття, що запропо‑
новане Й. Шумпетером. У трактуванні інновацій 
простежується практикоорієнтований підхід та 
наявна чітка модернізаційна спрямованість на 
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особистісному, організаційному, галузевому та 
техніко‑ економічному рівнях [6].

Інноваційний розвиток — це зміни, які спрямова‑
ні на оновлення та якісний ріст ефективності проце‑
сів або продукції, що супроводжується переходом на 
новий рівень системної організації. Основними під‑
ходами до вивчення сутності інноваційного розвитку 
є предметно‑ технологічний та функціональний [2].

Основою розвитку туристичної сфери є ство‑
рення конкурентоспроможного на національному 
та міжнародному ринках туристичного продукту, 
здатного максимально задовольнити туристичні по‑
треби, що є неможливим без залучення інновацій 
[5]. Застосування інновацій у туристичній сфері 
спрямовані на формування нового туристичного 
продукту, надання унікальних туристичних по‑
слуг, застосування нових маркетингових підходів, 
використовуючи новітні техніки та ІТ‑технології, 
що підвищить конкурентоспроможність туристич‑
ного продукту на національному та міжнародному 
ринках, призведе до появи нових видів туризму [3].

Аналіз сучасного інноваційного розвитку ту‑
ризму неможливий без врахування положень 
системного підходу.

Цей підхід застосовується при вирішенні за‑
вдань за принципом «від загального до частково‑
го», тобто розподілом об’єкта дослідження (систем) 
на підсистеми й елементи, встановленням реаль‑
них і прогнозованих зв’язків. При цьому специфіч‑
ність складного об’єкту не обмежується лише осо‑
бливостями структурних компонентів, а полягає, 
насамперед, у характері взаємодії між цими ком‑
понентами. Таким чином, у процесі аналізу з’ясо‑
вуються не лише причини того чи іншого явища, 
але й вплив цих зв’язків на кінцевий результат [4].

Водночас туристична діяльність має чітко вира‑
жений просторовий вимір, адже здійснюється на 
базі наявної територіальної концентрації туристич‑
них ресурсів і об’єктів, а також інфраструктурних 
пунктів та мереж. З позицій публічного управління 
та адміністрування найоптимальнішим територіаль‑
ним рівнем організації будь‑яких видів господар‑
ської діяльності є регіон (насамперед у політико‑ 
адміністративному трактуванні). З огляду на це, 
а також на системний характер інноваційної діяль‑
ності в туризмі, на наш погляд, її варто аналізувати 
у структурі регіональних туристичних систем [6].

Управління інноваційним розвитком туризму 
в регіоні вимагає уніфікації цілей і координації зу‑
силь, що може бути досягненим у процесі форму‑
вання та реалізації регіональної політики розвит‑
ку туризму (стратегії, спрямованої на підвищення 
конкурентоспроможності економіки регіону шля‑

хом промоції її туристичного сектору). Загальною 
метою регіональної політики розвитку туризму є 
створення стійкої та прибуткової індустрії туриз‑
му, яка може сприяти покращенню економічного, 
соціального та екологічного становища в регіоні.

Слід наголосити на функції туристичної сфери 
як рушія економічного зростання шляхом створен‑
ня робочих місць, збільшення доходів бюджетів різ‑
них рівнів та залучення інвестицій, що може при‑
звести до підвищення рівня життя місцевих громад 
і сприяти зменшенню територіальних диспропорцій 
між регіонами та окремими територіями.

Однією із цілей регіональної політики розвитку 
туризму є сприяння сталому розвитку туризму, 
який передбачає збереження навколишнього се‑
редовища та культурного надбання регіону для 
забезпечення довгострокового успіху туристичних 
дестинацій. Важливими завданнями у цьому кон‑
тексті є мінімізація негативного впливу на навко‑
лишнє середовище з боку туризму та збереження 
природної і культурної спадщини, скорочення 
використання природних ресурсів і забезпечення 
відповідального використання дестинацій.

Соціальні цілі регіональної політики розвитку 
туризму включають сприяння соціальній консолі‑
дації в умовах міжкультурної взаємодії та позитив‑
ному сприйняттю туризму шляхом залучення міс‑
цевих громад до процесу планування його розвитку.

Слід наголосити на важливості маркетингових ас‑
пектів регіональної політики розвитку туризму, які 
полягають у підвищенні привабливості та конкурен‑
тоспроможності регіону як туристичного напряму 
шляхом популяризації його унікальних характерис‑
тик, культурної спадщини та природних пам’яток, 
а також розробки нових туристичних продуктів і по‑
слуг, інвестування в інфраструктуру та брендинг.

У цьому контексті варто виокремити такі інно‑
ваційні засади маркетингових стратегій регіональ‑
ного розвитку туризму як інноваційні підходи до 
управління туристичними дестинаціями, терито‑
ріальний туристичний брендинг, оптимізація між‑
культурної взаємодії, інтегроване інформаційне 
середовище, інтерактивність туристичного ринку.

Загалом, цілі регіональної політики розвитку ту‑
ризму полягають у збалансуванні економічного, со‑
ціального та екологічного впливу туризму, створен‑
ні моделі розвитку, яка є стійкою у довгостроковій 
перспективі і вигідною як місцевому населенню, 
так і туристам. Така модель у сучасних умовах не‑
одмінно має базуватися на інноваційній парадигмі.

Висновки і перспективи подальших дослі-
джень. Інноваційний розвиток як пріоритетний 
напрям підвищення конкурентоздатності ту‑
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ристичних підприємств, дестинацій, регіонів 
та держав має складну структуру та системний 
характер. Основними напрямами інноваційного 
розвитку регіональних туристичних систем є фор‑
мування інноваційної інфраструктури (зокрема, 
у вигляді туристичних кластерів), активізація 
інноваційної діяльності на підприємствах, підви‑
щення ефективності впровадження і використан‑
ня інноваційних технологій, ширше залучення 
управлінської та науково‑ освітньої підсистем до 
процесів генерування та підтримки інновацій.

Регіональна політика розвитку туризму є 
складною та багатогранною сферою, що має еко‑

номічний, соціальний та екологічний виміри. Щоб 
бути успішною, така політика має базуватися на 
комплексному підході, який враховує різні напря‑
ми туризму та специфічні характеристики регіо‑
ну. Крім того, вкрай важливо залучати місцеві 
громади до процесу планування розвитку туриз‑
му, щоб гарантувати, що всі члени громади отри‑
мають переваги від цього виду діяльності. Фун‑
даментальною для забезпечення довгострокового 
успіху туристичної політики в регіоні є модель 
сталого розвитку, яка враховує необхідність збере‑
ження навколишнього середовища та культурної 
спадщини як важливих туристичних ресурсів.
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ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПЛАНУВАННЯ  
РОЗВИТКУ ТА РОЗМІЩЕННЯ ВИРОБНИЦТВА БІЗНЕС–СТРУКТУРИ 

З ОПТИМАЛЬНИМ РОЗПОДІЛОМ ІНВЕСТИЦІЙНИХ  
РЕСУРСІВ В УМОВАХ РИЗИКУ

ECONOMIC–MATHEMATICAL MODEL FOR PLANNING  
THE DEVELOPMENT AND PLACEMENT OF PRODUCTION OF  
A BUSINESS STRUCTURE WITH OPTIMAL DISTRIBUTION OF  

INVESTMENT RESOURCES UNDER RISK CONDITIONS

Анотація. Однією із найважливіших складових діагностики конкурентоспроможності виробничих бізнес- структур є 
системний аналіз та комплексне оцінювання параметрів фінансово- економічної, виробничої і комерційної ефективності 
діяльності бізнес- структури в умовах ризику. Визначено, що сьогодні актуальним і важливим питанням є необхідність 
формування нових і удосконалення наявних положень (як теоретичних, так і практичних) щодо планування розвитку та 
розміщення виробництва бізнес- структури з оптимальним розподілом інвестиційних ресурсів в умовах ризику із викорис-
танням математичного моделювання. З огляду на це, метою дослідження є розробити економіко- математичну модель 
планування розвитку та розміщення виробництва бізнес- структури з оптимальним розподілом інвестиційних ресурсів в 
умовах ризику. За результатами дослідження у статті запропоновано математичну модель і на її основі сформовано мно-
жину критеріїв та співвідношень для планування розвитку та розміщення виробництва бізнес- структури з оптимальним 
розподілом інвестиційних ресурсів в умовах ризику. В основі цієї моделі лежить функціональний зв’язок між прибутками, 
інвестиціями та ризиками. Також представлено множину економічних величин, параметрів і співвідношень, які забез-
печують ефективну і результативну реалізацію інвестиційної політики бізнес- структури. Наукова новизна одержаних 
результатів полягає в удосконаленні економіко- математичної моделі інвестиційної політики підприємства, в основі якої 
лежить функціональний зв’язок між прибутками, інвестиціями та ризиками. Модель враховує розширений набір економіч-
них параметрів і в ній, на відміну від існуючих, враховано функцію компромісу між інвестиціями, ризиками і прибутком. 
Водночас запропоновано врахувати основні положення і рекомендації національного стандарту ДСТУ ISO/IEC 38500:2016 
(ISO/IEC 38500:2015, IDТ) «Інформаційні технології. Управління ІТ в організації» при вирішенні цієї економічної задачі. 
Такого типу підхід дозволяє зменшити множину неточних і неадекватних результатів у контексті інвестиційної політики 
бізнес- структури. Подальші дослідження, виходячи із дослідження бізнес- операцій і економічної діагностики, доцільно 
проводити в напрямі вивчення практичних питань щодо залучення і використання інвестиційних ресурсів на підприємстві 
з метою розроблення нового або удосконалення існуючого інструментарію підвищення ефективності і результативності 
управління ними (тобто інвестиційними ресурсами), в умовах ризику і невизначеності.

Ключові слова: бізнес- структура, виробництво, інвестиції, інвестиційні ресурси, розвиток бізнес- структури, управлінські 
рішення, продукція, бізнес- ризики, результат, прибуток.

Summary. One of the most important components of the diagnosis of the competitiveness of production business structures 
is the systematic analysis and comprehensive assessment of the parameters of the financial- economic, production and commer-
cial efficiency of the business structure under risk conditions. It was determined that today a relevant and important issue is 
the need to form new and improve existing provisions (both theoretical and practical) regarding planning the development and 
location of production of a business structure with the optimal distribution of investment resources under risk conditions using 
mathematical modeling. In view of this, the purpose of the study is to develop an economic- mathematical model for planning 
the development and placement of production of a business structure with the optimal distribution of investment resources 
under risk conditions. Based on the results of the research, the article proposed a mathematical model and based on it, a set 
of criteria and ratios were formed for planning the development and placement of production of a business structure with the 
optimal distribution of investment resources under risk conditions. At the heart of this model is the functional relationship be-
tween profits, investments and risks. Also presented are a set of economic values, parameters and ratios that ensure effective 
and efficient implementation of the investment policy of the business structure. The scientific novelty of the obtained results lies 
in the improvement of the economic- mathematical model of the enterprise’s investment policy, which is based on the functional 
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relationship between profits, investments and risks. The model takes into account an expanded set of economic parameters 
and, unlike the existing ones, it takes into account the function of compromise between investments, risks and profit. At the 
same time, it is proposed to take into account the main provisions and recommendations of the national standard of DSTU ISO/
IEC 38500:2016 (ISO/IEC 38500:2015, IDT) «Information technologies. IT management in the organization», when solving this 
economic problem. This type of approach allows you to reduce the number of inaccurate and inadequate results in the context 
of the investment policy of the business structure. Further research, based on the study of business operations and economic 
diagnostics, should be conducted in the direction of studying practical issues regarding the attraction and use of investment 
resources at the enterprise with the aim of developing new or improving the existing tools for increasing the efficiency and effec-
tiveness of their management (i. e. investment resources), in the conditions risk and uncertainty.

Key words: business structure, production, investment, investment resources, business structure development, manage-
ment decisions, products, business risks, result, profit.

Постановка проблеми. Як відомо, однією із 
найважливіших складових діагностики кон‑

курентоспроможності виробничих бізнес‑ структур 
є системний аналіз та комплексне оцінювання 
параметрів фінансово‑ економічної, виробничої і ко‑
мерційної ефективності діяльності бізнес‑ структури 
в умовах ризику [1–36].

З огляду на це, враховуючи думку керівників 
бізнес‑ структур, з’ясовано, що сьогодні одним 
із практичних питань, яке тривалий час потре‑
бує нагального вирішення, є оптимальний вибір 
конкретних варіантів розвитку та розміщення 
бізнес‑ структур, який повинен враховувати обсяги 
інвестиційних ресурсів, які можна буде викори‑
стати для підтримки і нарощування виробничих 
потужностей. Водночас тут необхідно врахувати 
і те, що на практиці при розробленні і реалізації 
управлінських рішень у цьому напрямі може за‑
стосовуватися вимога, яка стосується мінімізації 
необхідних загальних зведених інвестиційних ви‑
трат, а також витрат на виробництво певних ви‑
дів продукції та на їх перевезення до споживачів 
в умовах ризику.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. За 
результатами аналізу літератури з’ясовано, що 
деякі аспекти (теоретичні, практичні) у цьому 
напрямі (за проблемою) розглянуто у працях 
таких вчених та практиків, як Н. Богацька [1], 
В. Вой цеховський [2], З. Жученко [3], С. Іщук [4], 
Н. Караван [5], О. Карагодова, В. Кігель, В. Ро‑
жок [6], І. Кривов’язюк, Т. Божидарнік [7], А. Ла‑
данюк, С. Голованов, Н. Луцька [8], В. Лук’янова 
[9], О. Мельник [10], В. Отенко [11], Й. Петро‑
вич, О. Ткаченко [12], Н. Піскунова, М. Федо‑
рець, К. Піскунова [13], Ю. Погорелов [14–17], 
В. Пономаренко, О. Тридід, М. Кизим [18], 
Т. Прокопенко [19], В. Прохорова, О. Давидова 
[20], Г. Рачинська, Л. Лісовська [21], Ж. Семчук 
[22], Р. Скриньковський [22–27], В. Собчук [28], 
С. Юдіна, О. Ситнік [29] та інші [30–35].

Поряд з тим, виходячи з аналізу понять (еко‑
номічних категорій) «розвиток бізнес‑ структури», 
«управлінські рішення», «виробнича діяльність», 
«виробнича система», «управління виробни‑
цтвом», «оптимальний розподіл інвестиційних 
ресурсів», «дослідження операцій», «економіч‑
на діагностика» і «бізнес‑ ризики», з’ясовано, 
що актуальною проблемою є необхідність фор‑
мування нових і удосконалення наявних поло‑
жень (як теоретичних, так і практичних) щодо 
планування розвитку та розміщення виробни‑
цтва бізнес‑ структури з оптимальним розподі‑
лом інвестиційних ресурсів в умовах ризику із 
використанням математичного моделювання. 
Першим важливим кроком до вирішення цієї 
проблеми, виходячи із дослідження операцій 
і економічної діагностики бізнес‑ структур, є роз‑
роблення економіко‑ математичної моделі пла‑
нування розвитку та розміщення виробництва 
бізнес‑ структури з оптимальним розподілом ін‑
вестиційних ресурсів в умовах ризику.

Мета статті. Метою статті є розробити еконо міко‑ 
математичну модель планування розвитку та розмі‑
щення виробництва бізнес‑ структури з оптимальним 
розподілом інвестиційних ресурсів в умовах ризику.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Так, за результатами аналізу досліджень і публі‑
кацій [1–35], враховуючи при цьому практику 
ведення бізнесу, з’ясовано, що для економіко‑ 
математичного моделювання поставленої задачі, 
виходячи із дослідження операцій і економічної 
діагностики бізнес‑ структур, необхідно врахувати 
такі основні позначення для величин і розглянути 
відповідну множину параметрів, а саме:

k — індекс (номер) бізнес‑ структури, реаль‑
ної (існуючої) або прогнозованої (запроектованої) 
(k = 1, 2…, a);

s — індекс (номер) варіанту технологічного спо‑
собу виробництва (далі — ТСВ) в контексті розвит‑
ку k‑ої бізнес‑ структури (s = 1, 2,… b(k));
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Lks — можливий річний обсяг випуску продук‑
ції k‑ої бізнес‑ структури з урахуванням s‑го ТСВ;

Iks — інвестиційні витрати, які відповідають Lks;
Pks — ймовірність реалізації s‑го варіанту ТСВ 

для k‑ої бізнес‑ структури;
Ω — сумарний ймовірний обсяг інвестиційних 

витрат, які відповідають оптимальному функціо‑
нуванню і розвитку бізнес‑ структури;

α — коефіцієнт ефективності інвестицій (норма 
дисконту);

Xks — вартість одиниці продукції, яка відпо‑
відає Lks;

i — номер споживача продукції (i = 1, 2…, m);
gi — попит на продукцію з боку i‑го споживача;
Yki — транспортні витрати, що стосуються пере‑

везення продукції і які відповідають Lks;
hks — обсяг виробництва продукції, який від‑

повідає Lks;
cki — обсяг транспортування продукції з k‑ої 

бізнес‑ структури до i‑го споживача;
Ψ — загальні (постійні і змінні) витрати на ін‑

вестування, виробництво і транспортування про‑
дукції;

Uks — прибуток від реалізації продукції k‑ої 
бізнес‑ структури відповідно до Lks;

Zks — збитки, які відповідають Lks.
З урахуванням представлених вище величин 

і множини параметрів економіко‑ математичну 
модель планування розвитку та розміщення ви‑
робництва бізнес‑ структури з оптимальним розпо‑
ділом інвестиційних ресурсів в умовах ризику ре‑
комендується описати формулами (1), (2) [1–35]:

( ) ( )

1 1 1 1 1 1

( ) min,
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ks ks ks ks ki ki
k s k s k i
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= = = = = =
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β − γ − ηΨ Ω ⇒ β + γ + η =∑∑ ∑∑                       (2)

Тут β, γ, η — коефіцієнти вагомості, для аналі‑
зу і оцінювання яких використовують експертний 
метод. Співвідношення (2) являє собою функцію 
компромісу. У співвідношенні (2) перша сума 
представляє інтегральний прибуток [10; 15; 18; 
31–33] бізнес‑ структури, для якого характерна 
певна тенденція зростання. Друга сума у (2) яв‑
ляє собою інтегральний ризик [9; 17; 18; 25; 27; 
34; 35] бізнес‑ структури і для нього характерна 
тенденція мінімізації.

Обмежуючі співвідношення стосовно параме‑
трів моделі (1), (2) наступні:

( )

1 1

;
b ka

ks ks
k s

I P
= =

≤ Ω∑∑  0 ;ks ksh L≤ ≤

( )

1 1

;
b k m

ks ki
s i

h c
= =

=∑ ∑  0kic ≥ .              (3)

В сучасній теорії і практиці інвестиційного 
аналізу для оцінювання рівня ризику використо‑
вують такий параметр, як «бета‑коефіцієнт акти‑
вів». Цей параметр дає можливість встановити: 
наскільки зміняться доходи бізнес‑ структури від 
інвестицій під час зміни ринкової ситуації у про‑
цесах розподілу, в умовах швидких змін. Так, бе‑
та‑коефіцієнт активів βas представимо у вигляді 
співвідношення (4):

pb pa
as bn ac

pb pa pb pa

D D

D D D D
β = β + β

+ +
,       (4)

де βbn — бета‑коефіцієнт облігацій, який харак‑
теризує рівень ризику облігацій; Dpb — ринкова 
ціна облігацій; Dpa — ринкова ціна акцій; βac — 
бета‑коефіцієнт акцій, який визначають за рів‑
нем доходу на акцію.

В залежності від Dpb, Dpa змінюються умови 
рентабельності і відповідний коефіцієнт запасу 
міцності KSS має вигляд:

( ) / .SS F B FK Q Q Q= −                 (5)

Тут QF — фактичний обсяг реалізації продукції; 
QB — обсяг реалізації продукції бізнес‑ структури, 
який відповідає точці беззбитковості.

Для оцінювання QB у точці беззбитковості 
використаємо економіко‑ математичне співвідно‑
шення:

/ ( ),B cn pr zmQ X= Ψ − Ψ                (6)

де Ψcn, Ψzm — постійні витрати за весь випуск 
і змінні витрати в розрахунку на одиницю про‑
дукції відповідно; Xpr — ціна одиниці продукції 
без врахування податку на додану вартість.

Щоб уточнити параметр QB (для певного інвес‑
тиційного проекту) з урахуванням процедури оці‑
нювання ризику використаємо вираз:

/ (1 / ).BU B zm NPQ Q= − Ψ Σ              (7)

Тут QBU — уточнене значення параметра QB; 
ΣNP — чистий дохід від реалізації одиниці про‑
дукції. На основі QBU визначаємо межу безпеки 
проекту ∆Q (запас фінансової міцності) та індекс 
безпеки проекту IQ за доходом:

,BU BQ Q Q∆ = −  / .Q BUI Q Q= ∆          (8)
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Водночас необхідно врахувати економічні (ціно‑
ві) і маркетингові параметри продукції, а також 
відповідні індекси безпеки і споживчих параме‑
трів (технічні, експлуатаційні, ресурсоекономічні, 
нормативно‑ регламентні тощо [10]) для окремих 
видів продукції, тобто IQ, IX, IΨ (IX, IΨ — індекси 
споживчих параметрів за ціною та змінними ви‑
тратами в розрахунку на одиницю продукції). Чис‑
лові значення IX, IΨ визначаємо аналогічно як IQ:

( ) / ,X pr B prI X X X= −  ( ) / ,zm B zmIΨ = Ψ − Ψ Ψ  (9)

де XB, ΨB — значення ціни продукції та змінних 
витрат в розрахунку на одиницю реалізованої 
продукції для точки беззбитковості (точки нульо‑
вого прибутку або нульових збитків).

Алгоритм розв’язування такого типу еко‑
номічних задач, що відповідають економіко‑ 
математичній моделі (1)–(9), враховуючи інфор‑
мацію у праці [6] (щодо дослідження операцій), 
необхідно привести до задачі динамічного про‑
грамування. В результаті розв’язування задачі 
динамічного програмування для бізнес‑ структури 
встановлюємо оптимальні інтегральні значення 
параметрів:

( , , , , )as SS Q XK I I IΨΩ = Ω β ,

( , , , , )as SS Q XK I I IΨΨ = Ψ β .           (10)

Отримані значення параметрів типу (10), а та‑
кож інших факторів та коефіцієнтів економіко‑ 
метематичної моделі (1)–(9) характеризують опти‑
мальний розподіл інвестиційних ресурсів для 
бізнес‑ структур в умовах ризику. Модель (1)–(9) 
є досить громіздкою з точки зору кількості ма‑
тематичних обчислень, оскільки в ній є велика 
множина параметрів, факторів і коефіцієнтів.

Для реалізації задачі динамічного програму‑
вання, яка відповідає економіко‑ математичній мо‑
делі (1)–(9), необхідно використати методи і засо‑
би інформаційних технологій, а також врахувати 
основні положення національного стандарту ДСТУ 
ISO/IEC 38500:2016 (ISO/IEC 38500:2015, IDТ) 
«Інформаційні технології. Управління ІТ в орга‑
нізації» [36].

Таким чином, відповідні критерії (1), (2), об‑
меження (3), а також представлені вище допо‑
міжні співвідношення дозволяють сформулюва‑
ти економіко‑ математичну модель (1)–(10) і на її 
основі сформувати рекомендації щодо плануван‑

ня розвитку та розміщення виробництва бізнес‑ 
структури з оптимальним розподілом інвестицій‑
них ресурсів в умовах ризику. В основі моделі 
лежить функціональний зв’язок між прибутка‑
ми, інвестиціями та ризиками, а також множи‑
на відповідних економічних величин, параметрів 
і математичних співвідношень. Це дозволить за‑
безпечити ефективну і результативну реалізацію 
інвестиційної політики бізнес‑ структури.

Висновки і перспективи подальших дослі-
джень. За результатами проведеного досліджен‑
ня, враховуючи деякі ідеї і положення у працях 
[1–35], запропоновано математичну модель і на її 
основі сформовано множину критеріїв та співвід‑
ношень для планування розвитку та розміщення 
виробництва бізнес‑ структури з оптимальним роз‑
поділом інвестиційних ресурсів в умовах ризику. 
В основі цієї моделі лежить функціональний зв’я‑
зок між прибутками, інвестиціями та ризиками. 
Також представлено множину економічних вели‑
чин, параметрів і співвідношень, які забезпечують 
ефективну і результативну реалізацію інвестицій‑
ної політики бізнес‑ структури.

Наукова новизна одержаних результатів поля‑
гає в удосконаленні економіко‑ математичної моде‑
лі інвестиційної політики підприємства, в основі 
якої лежить функціональний зв’язок між прибут‑
ками, інвестиціями та ризиками. Модель враховує 
розширений набір економічних параметрів і в ній, 
на відміну від існуючих, враховано функцію ком‑
промісу між інвестиціями, ризиками і прибутком. 
Водночас запропоновано врахувати основні поло‑
ження і рекомендації національного стандарту 
ДСТУ ISO/IEC 38500:2016 (ISO/IEC 38500:2015, 
IDТ) «Інформаційні технології. Управління ІТ 
в організації» при вирішенні цієї економічної за‑
дачі. Такого типу підхід дозволяє зменшити мно‑
жину неточних і неадекватних результатів у кон‑
тексті інвестиційної політики бізнес‑ структури.

Подальші дослідження, виходячи із досліджен‑
ня бізнес‑ операцій і економічної діагностики, 
доцільно проводити в напрямі вивчення прак‑
тичних питань щодо залучення і використання 
інвестиційних ресурсів на підприємстві з метою 
розроблення нового або удосконалення існуючого 
інструментарію підвищення ефективності і резуль‑
тативності управління ними (тобто інвестиційни‑
ми ресурсами), в умовах ризику і невизначеності.
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ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ  
ГАЛУЗІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ПІД ЧАС ВІЙНИ

FEATURES OF THE INVESTMENT CLIMATE OF UKRAINE’S  
SECTORS OF THE ECONOMY DURING THE WAR

Анотація. У статті розглянуто теоретичні та практичні основи інвестиційної діяльності в галузі економіки в тому числі 
і аграрного сектора України в умовах війни. Розкрито економічну сутність інвестиційної діяльності в економіці України в 
умовах війни. Проведено дослідження проблем розвитку інвестиційної діяльності, які стримують процес залучення інвес-
тицій у сферу економіки країни, включаючи і аграрний сектор. Висвітлено особливості інвестиційної діяльності та процесу 
активації їх. Визначено пріоритетні напрями і сфери інвестиційної діяльності розвитку аграрного сектора, створення та 
реалізації перспективних інвестиційних програм підтримки інноваційного розвитку всіх галузей економіки країни. Визна-
чено необхідність розроблення інвестиційної політики в усіх галузях економіки країни в умовах війни. Розглянуто сутність 
та роль інвестиційної діяльності у процесі економічного розвитку в післявоєнний час. Дана оцінка основних чинників та 
перешкод, які впливають на впровадження їх у виробництво. Все це дає впевненість в тому, що незважаючи на війну, 
саме зараз вдалий час для підготовки та реалізації інвестиційних проектів на території України. Досліджено важливість 
інноваційної підтримки і інноваційної діяльності країни. Наразі Україні необхідно більше приділяти уваги створенню та 
реалізації перспективних інвестиційних програм, підтримки інноваційного розвитку всіх галузей економіки. Це дозволить 
країні підвищити конкурентоздатність власного виробництва та розширити перелік технологічних можливостей.

Ключові слова: інвестиції, інновації, інвестиційна діяльність, економічна безпека.

Summary. The article examines the theoretical and practical foundations of investment activity in the field of economy, 
including the agrarian sector of Ukraine in wartime conditions. The economic essence of investment activity in the economy of 
Ukraine during the war is revealed. A study of the problems of the development of investment activities, which restrain the pro-
cess of attracting investments in the sphere of the country’s economy, including the agrarian sector, was conducted. Features of 
investment activities and the process of their activation are highlighted. The priority directions and areas of investment activities 
for the development of the agrarian sector, the creation and implementation of promising investment programs to support the 
innovative development of all branches of the country’s economy have been determined. The need to develop an investment 
policy in all branches of the country’s economy in wartime conditions was determined. The essence and role of investment 
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activity in the process of economic development in the post-war period is considered. The assessment of the main factors and 
obstacles affecting their introduction into production is given. All this gives confidence that, despite the war, right now is a good 
time for the preparation and implementation of investment projects on the territory of Ukraine. The importance of innovative 
support and innovative activity of the country is studied. Currently, Ukraine needs to pay more attention to the creation and 
implementation of promising investment programs, supporting the innovative development of all sectors of the economy. This 
will allow the country to increase the competitiveness of its own production and expand the list of technological possibilities.

Key words: investments, innovations, investment activity, economic security.

Постановка проблеми. Досвід країн з розви‑
нутою економікою свідчить про можливість 

інвестиційної підтримки країни. Наразі Україні 
необхідно приділяти більше уваги створенню та 
реалізації перспективних інвестиційних програм 
підтримки інноваційного розвитку всіх галузей 
економіки. Як відмічає Д. О. Ярова, Ж. М. Жигал‑
кевич це дозволить країні підвищити конкурен‑
тоздатність власного виробництва та розширити 
перелік технологічних можливостей [1].

Проблеми розвитку інвестиційної діяльності є 
актуальними, особливо в умовах війни. Адже ма‑
сові бомбардування мирного населення черговий 
раз підтвердили: мотивація та кінцева мета агре‑
сора — не міфічна безпека і не вигадані «бендеров‑
ці», а знищення життя людей, які насмілилися 
бути вільними і незалежними.

Внаслідок непослідовного проведення та низь‑
кої ефективності державної інвестиційної політи‑
ки, наша країна відстає в технологічному розвит‑
ку від розвинутих країн. Зменшується кількість 
інноваційно‑ активних підприємств, гальмується 
розвиток високотехнологічних галузей промисло‑
вості, аграрного сектора. Це призводить до зни‑
ження рівня конкурентоспроможності національ‑
ної економіки [1].

Особливо низький рівень інвестиційної прива‑
бливості в аграрному виробництві. Враховуючи 
ключові недоліки в контексті економічної безпеки, 
які мали місце до недавнього часу, а особливо в да‑
ний час в розрізі головних блоків: організаційного, 
стратегічного, ресурсного, контролюючого та мо‑
тиваційного, сьогодні Уряд починає працювати на 
випередження. Створюються фонди, кошти з яких 
підуть на відновлення України: фонд відновлення 
зруйнованого майна та інфраструктури, фонд об‑
слуговування та погашення державного боргу, фонд 
підтримки постраждалого бізнесу і саме організація 
їх роботи є основним завданням майбутнього за‑
значає Ярослав Жаліло, заступник директора На‑
ціонального інституту стратегічних досліджень [2].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Комплексне дослідження проблем щодо прискоре‑
ного впровадження інвестиційних проектів в усіх 

напрямках економіки країни в тому числі і аграр‑
них підприємств в умовах війни є предметом чис‑
ленних публікацій вчених, підприємців, фахових 
спеціалістів, журналістів таких як Я Д. Ярова, 
Ж. Жигалкевич [1], Жаліло [2], Д. Карпілов‑
ський, О. Тихомиров [3] та інші, які приділяють 
багато уваги такому ключовому питанню, як за‑
лучення інвестицій в економіку країни і умовах 
війни. Вони вважають, що на сьогоднішній день 
в Україні в період військових дій не існує чіткого 
єдиного централізованого державного органу під‑
тримки інвестиційної діяльності різних сфер еко‑
номіки в результаті цього стримується цей процес.

Формування цілей статті. На основі викладе‑
ного матеріалу можна сформулювати завдання 
дослідження, яке полягає в розкритті економіч‑
ної сутності інвестиційної діяльності в економіці 
України в умовах війни, вивчення проблем, які 
стримують процес залучення інвестицій у сферу 
економіки країни включаючи і аграрний сектор.

Виклад основного матеріалу дослідження. Вже 
понад 300 днів Україна протистоїть російській 
агресії. Економічні втрати за цей час значні: про‑
гнозується, що ВВП впаде на понад 30% у 2022 
році, а рівень безробіття становитиме 35%. Тривала 
війна стає дедалі більш ймовірною перспективою, 
яка потребує переналаштування макроекономіч‑
ної стратегії країни. Тому, Уряд має мобілізува‑
ти якомога більше ресурсів для покращення свого 
фіскального становища, щоб країна могла фінансу‑
вати величезні військові видатки та забезпечувати 
основні державні видатки у зруйнованій війною 
економіці. Тому основною метою повинно стати 
збільшення додаткових надходжень до бюджету.

Нинішня ситуація в країні є найскладнішою, 
але Україна не одна у цій війні. Підтримка з боку 
союзників України є надзвичайно важливою не 
лише для існування країни, але й для майбут‑
нього світового порядку та безпеки. Так, сьогод‑
ні Україна переживає найтривожніший момент 
у своїй історії. Щоб вистояти у війні, їх потріб‑
на не лише сила зброї, а й економічна підтримка 
[3]. Сьогодні держава робить дуже важливі кроки 
в напрямку створення та реалізації перспективних 
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інвестиційних програм, підтримки інноваційного 
розвитку всіх галузей економіки. Це дозволить 
країні підвищити конкурентоздатність власного 
виробництва та розширити перелік технологічних 
можливостей. Окрему увагу держава стала приді‑
ляти підтримці бізнесу в умовах війни. Зокрема, 
зосереджується на підтримці виробництва, пере‑
веденні його у відносно безпечні регіони.

Водночас держава намагається максимально 
стимулювати переорієнтацію економіки на під‑
тримку армії, забезпечення оборони, відновлення 
і підтримання інфраструктури, забезпечення про‑
довольчої безпеки. Чимало в цьому вже зроблено 
завдяки ініціативам Президента України, Уряду 
та Національного Банку України. Адже, віднов‑
лення роботи національного бізнесу є запорукою 
економічної стійкості держави та її спроможності 
ефективно протистояти агресору.

Згідно із дослідженням Advanter Group на бе‑
резень 2022 року, повністю припинили діяльність 
54% підприємств в Україні: 25% — майже зу‑
пинили свою діяльність; 21% підприємств прове‑
ли релокацію (2% — повністю, 12% — частково, 
7% — в процесі); 31% підприємств не встигли її 
провести.

Під час війни держава стає головною дійовою 
особою в економічній площині. В даному випадку 
тимчасово потрібно перейти до практично ручного 
управління економікою, коли держава вирішує, 
що саме є пріоритетним і на що має йти держав‑
на підтримка. Стійкість економіки — це не лише 
фізичний захист територій, це якісна логістика 
постачання та збуту, фінанси, кадрове напов‑
нення, ефективний менеджмент в нових умовах, 
забезпечення безперебійності експортних поставок 
тощо [2].

Тому головне завдання України зараз — це 
і в подальшому ідентифікувати економічні про‑
цеси на територіях, де не ведуться бойові дії. Зо‑
крема, зосередитись на підтримці виробництва, 
перевезенні його у відносно безпечні регіони.

Як відмічає Д. Карпіловський, О. Тихомиров, 
сподіватися на план Маршала та іноземні інвести‑
ції, вочевидь, можна лише після війни. Зараз має‑
мо розраховувати переважно на себе, а значить на 
внутрішніх інвесторів, що так чи інакше пов’язу‑
ють своє майбутнє з країною, і тут виникає чимало 
питань: чи вдалося таким інвесторам зберегти свої 
ставки? Скільки з них наразі мають мотивацію до 
вкладання у вітчизняні бізнеси? Якої інформації 
та підтримки потребують люди, що готові інвесту‑
вати в Україну вже сьогодні? Усі ці питання були 
поставлені спільноті «Укрінвестклубу» першого 
та найбільшого в Україні майданчика роздрібних 
інвесторів, що протягом двох років до початку 
війни об’єднав понад 5000 учасників. Онлайн‑ 
опитування проходило з 4 до 16 квітня 2022 року, 
у ньому взяли участь 430 приватних інвесторів 
з усіх регіонів України, хоча значна частина (46%) 
до війни були мешканцями Києва та області.

Більшість респондентів — чоловіки (87%), дві 
третини з них — у віці 25–45 років. 44% учасни‑
ків опитування відзначили суттєве або критичне 
погіршення їхнього фінансового стану в умовах 
війни, хоча до війни чверть респондентів оціню‑
вали свій довоєнний стан і рівень доходів як ви‑
сокий або вищий за середній. І лише 16% з тих, 
у кого фінансовий стан суттєво погіршився через 
війну, не були задоволені своїми статками і до 
початку воєнних дій (рис. 1).

Серед 33 учасників опитування, які взагалі не 
відчули погіршення, відповіді щодо фінансових 

Рис. 1. Вплив війни на фінансовий стан роздрібних інвесторів [3]



40

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

Серія: «Економічні науки» // № 1 (69), 2023

втрат розділилися практично навпіл: 17 людей 
оцінили свої довоєнні доходи як вищі за середні 
або ж високі, інші мали «середні» статки.

Основними причинами погіршення фінансово‑
го стану є закриття проєктів, куди інвестовано 
кошти, а також втрата основного джерела доходу 
(рис. 2).

Цікавим було запитання: «Чи готові роздрібні 
інвестори владати кошти в українську економіку 
під час війни?», де 40% учасників спільноти ви‑
словились, що і надалі вони мають намір витра‑
чати вільні кошти на допомогу країні, військовим 
та на волонтерство. Третина, або 33% учасників 
спільноти планують і надалі інвестувати в укра‑
їнські проєкти (рис. 3).

Цікавим було запитання: «Як інвестори запо‑
бігатимуть ризику знецінення грошей у воєнний 
час. Більшість респондентів (66%) висловились 
за зберігання грошей у валюті, готівкою або на 
банківському рахунку. Трохи більше половини, 

або 54% учасників вважають дієвими інвестиції 
в зарубіжні проєкти та акції. А 45% опитаних 
бачать захист від знецінення у конвертації коштів 
в криптовалюті. Третина, або 33% респондентів 
вважають, що інвестиції у вітчизняну економіку 
можуть стати одним з інструментів, що допомо‑
же уникнути ризиків девальвації. Це серйозний 
намір роздрібного інвестора підтримати країну 
у найскрутніші часи (рис. 4)

Піднімались питання: «Які все ж таки сфери є 
перспективними для роздрібного інвестора?». Ре‑
зультат опитування показав, що перші місця по‑
сіли індустрія, очевидно це пов’язано із базовими 
людськими потребами; сільське господарство та 
будівництво набрали відповідно 56% та 50% від‑
повідей; інфраструктура (транспорт, склади, пош‑
та) та переробка відповідно 41% та 40% (рис. 5).

В числі перспективних сфер респонденти наз‑
вали аграрний сектор. Звичайно, що через пов‑
номасштабне вторгнення російської федерації 

Рис. 3. Намір учасників спільноти: як витрачати кошти під час війни? [3]

Рис. 2. Основні причини погіршення фінансового стану роздрібних інвесторів [3]
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агробізнес України зазнає неабияких збитків. 
Саме на аграрному секторі припадають серйозні 
загрози на всіх стадіях господарського процесу. 
Тож інвестори більше орієнтуються на песимістич‑
ні прогнози, зокрема, слід очікувати, що у 2023 
році національні агроінвестори спрямовуватимуть 
ресурси переважно на збереження наявних потуж‑
ностей, розташованих на підконтрольних терито‑
ріях. Якщо ризики інвесторів, спричинені війною, 
суттєво зменшаться або зникнуть повністю, інвес‑
тиційні процеси в сільському господарстві швидко 
активізуються.

Так, СЕО й засновник «Твоє коло» та «М’ясто‑
рія» Андрій Усенко вважає, що наразі існує уні‑
кальна можливість інвестувати у родючі україн‑
ські землі, адже ціни на неї ще не зросли до 70%, 
як це планується після 1 січня 2024 року. Такий 

актив, на думку експерта, найменш податливий 
до криз і дає прибуток до 8% річних. Проте, для 
іноземців зараз подібне інвестування недоступне, 
а вітчизняні інвестори не мають достатніх коштів.

Сьогодні, сільське господарство це лімітую‑
чий сектор економіки за експертною виручкою. 
У першу чергу йдеться про товарні позиції, які 
формують основну частку аграрного експорту. Од‑
нак головним фактором економічного розвитку як 
аграрного сектору, так і економіки країни загалом 
є інновації. Як відмічає Д. О. Ярова та Ж. М. Жи‑
галкевич інновації не існують без інвестицій. 
Успіх кожного інвестиційного проекту розумі‑
ється як відношення фінансового результату до 
початкових інвестицій. Майже кожен інновацій‑
ний проект можна розглядати як інвестиційний, 
головною метою якого є отримання прибутку [1].

Рис. 5. Перспективні сфери для розвитку у воєнний час [3]

Рис. 4. Ефективні способи запобігання ризику знецінення грошей під час війни [3]
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Висновок. Досвід країн з розвинутою еконо‑
мікою свідчить про важливість інноваційної під‑
тримки і інноваційної діяльності країни. Наразі 
Україні необхідно більше приділяти уваги ство‑
ренню та реалізації перспективних інвестиційних 
програм, підтримки інноваційного розвитку всіх 
галузей економіки. Це дозволить країні підвищи‑

ти конкурентоздатність власного виробництва та 
розширити перелік технологічних можливостей. 
Віримо, що аграрний бізнес України може проти‑
стояти викликам, які перед ним ставить війна. 
Тому важливим при цьому є вміння адаптувати 
управління, швидко аналізувати чинники ризику 
й оперативно приймати управлінські рішення.
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SOCIALLY RESPONSIBLE MARKETING:  
AN GNOSEOLOGICAL APPROACH

СОЦІАЛЬНО-ВІДПОВІДАЛЬНИЙ МАРКЕТИНГ:  
ГНОСЕОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД

Summary. In the conditions of globalization changes and transformations, consideration of the issue of the formation of social-
ly responsible marketing, analysis of conceptual views regarding the development of this issue is becoming more and more relevant.

The dynamism of increasing the role of the open introduction of business is radically changing the dominants of human 
development. Business is increasingly aware of the relevance of implementing social programs in marketing to achieve its short-
term and long-term goals, implements sustainable development marketing measures to increase competitiveness and maintain 
market positions.

The concept of socially responsible marketing changes the understanding of the role of business as a social institution, forms 
a new approach to the evaluation of efficiency and its productive activities.

Pure metamorphoses of social valuables and priorities generate changes of well-established practices, providing integrating 
process and instruments of socially responsible marketing. Increasing social awareness in the future will lead to the minimiza-
tion of risks, which will make it possible to achieve high productivity and profitability of enterprises. The article examines the 
problems of formation and development of the concept of “socially responsible marketing”; the gnoseological approaches of 
socially responsible marketing are characterized.

The article examines the problems of formation and development of the concept of “socially responsible marketing”; the 
gnoseological approaches of socially responsible marketing are characterized.

Key words: social responsibility, business, socially responsible marketing.

Анотація. В умовах глобалізаційних змін та трансформацій все більш актуальним стає розгляд питання становлення 
соціально- відповідального маркетингу, аналізу концептуальних поглядів розвитку цього питання.

Динамізм підвищення ролі відкритого введення бізнесу кардинально змінює домінанти розвитку людства. Бізнес все 
більше усвідомлює актуальність впровадження соціальних програм у маркетинг для досягнення своїх короткострокових 
та довгострокових цілей, генерує маркетингові заходи сталого розвитку для підвищення конкурентоспроможності та 
збереження ринкових позицій.

Концепція соціально- відповідального маркетингу змінює розуміння ролі бізнесу як суспільного інституту, формує 
новий підхід до оцінки ефективності та його результативної діяльності.

Достеменні метаморфози суспільних цінностей та пріоритетів генерують зміни усталених практик управління під-
приємствами, забезпечуючи інтегруючі процеси та інструменти соціально- відповідального маркетингу. Збільшення 
соціальної обізнаності в перспективі призведе до мінімізації ризиків, що дасть змогу досягти високої продуктивності та 
прибутковості діяльності підприємств.

У статті розглянуто проблематику формування та розвитку поняття “соціально- відповідального маркетингу”; охарак-
теризовано гносеологічні підходи соціально- відповідального маркетингу.

Ключові слова: cоціальна відповідальність, бізнес, соціально- відповідальний маркетинг.
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Statement of the issue. In the conditions of integra‑
tion into the global community, the social respon‑

sibility of business is a necessary component and the 
core of the competitiveness of a successful business. In 
recent years, interest in socially responsible marketing 
as a theory and practice of regulation of social pro‑
cesses has increased all over the world. Orientation to 
the consumer and society, as noted by leading experts 
and researchers of the problems of sustainable busi‑
ness development, is a distinctive feature of modern 
marketing. The evolution of the balance between profit 
and public interest ensured an accelerated transition 
to the philosophy of socially responsible marketing as 
a tool for managing business reputation. The essence 
of the concept of “socially responsible marketing” is 
determined in the context of the theory of cognition.

The analysis of recent research and publications. 
The study of the concept of socially responsible mar‑
keting, its aspects of implementation in the activi‑
ties of enterprises is increasingly becoming a topic 
for discussions at world summits, congresses, and 
conferences. In particular, the features of the con‑
cept of socially responsible marketing are studied in 
the works of scientists from many countries, name‑
ly: F. Kotler [5], M. Drumurait and E. Murphy [9], 
Laczniak & Shultz [10], D. Fayvishenko [12], O. Zlen‑
ko [7], P. Orlov [11], A. Khamidova [8]. Researchers 
and marketers emphasize the importance of building 
the study and concretization of the emergence of the 
concept of socially responsible marketing.

The purpose of the article. The aim of the article 
is to analyze the essence of the concept of “socially 
responsible marketing” in the context of the gnoseo‑
logical approach and to improve the interpretation 
of the existing concept.

The overview of the main material (the results 
of the researches). Currently, the success of any 
business depends not only on certain financial in‑
dicators, but also on its attitude to the solution of 
social problems by society, the desire to voluntarily 
build and help develop the country, region or com‑
munity. Every enterprise is in the process of con‑
tinuous changes and finding ways to adapt to them, 
because otherwise its ability to survive in the exter‑
nal dynamic environment is significantly reduced. 
Today, in order to be successful on the market in 
modern socio‑ economic conditions, it is necessary to 
form new standards of conducting one’s activities, 
which are based on corporate social responsibility.

In accordance with international standards ISO 
26000, social responsibility is the organization’s 
compliance with the impact of its decisions and ac‑
tivities on society and the environment, which is 

implemented through transparent and ethical behav‑
ior that promotes sustainable development and the 
well‑being of society, takes into account the expec‑
tations of stakeholders and complies with current 
legislation. integrated into the activities of the en‑
tire organization and consistent with international 
norms of behavior [1].

In conditions of rapid development of communi‑
cation exchange, no person can be in an information 
vacuum. Information becomes an asset of the com‑
pany and an integral part of the brand portfolio. 
With this in mind, modern companies monitor their 
actions, words and other manifestations of business 
activity every day. At the same time, social respon‑
sibility turns into the main element of the modern 
business environment. In turn, social marketing is 
an integral part of the corporate culture of business. 
Combining these factors can testify to the continu‑
ous growth and understanding of the importance of 
social marketing, which over time has evolved into 
the concept of socially responsible marketing.

Social marketing was born in ancient times. 
Methods of application in practice were social re‑
forms and development strategies. For example, 
anti‑slavery campaigns were launched in ancient 
Greece and Rome; reforms regarding the equality 
of women’s rights to get an education and hold some 
positions in enterprises, banning child labor. It was 
these historical events that laid the foundation for 
the concept of “social marketing”.

The first formal definition of social marketing 
was that offered by Kotler and Zaltman in 1971: 
“social marketing is the design, implementation and 
control of programmes calculated to influence the 
acceptability of social ideas and involving consider‑
ations of product designing, pricing, communica‑
tion, distribution and Marketing research” [2, p. 5].

In turn, the famous marketer Jean‑ Jacques 
Lambin defines marketing as a social phenomenon: 
“Marketing is a social process aimed at satisfying 
the needs and desires of people and organizations 
by ensuring a free competitive exchange of goods 
and services that represent value for the buyer” [3].

Andreasen defines social Marketing as “the ap‑
plication of commercial Marketing technologies to 
the analysis’ planning, execution and evaluation 
of programmes designed to influence to voluntary 
behaviour of target audiences in order to improve 
their personal welfare and that of their socity” [4].

Analysis of the concept of social marketing shows 
that it is a modified form of traditional marketing 
and is able to help society solve the following prob‑
lems:
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 • reducing the influence of harmful habits;
 • improvement of physical health of individuals;
 • building a tolerant society;
 • gender equality;
 • social protection of vulnerable sections of the pop‑
ulation;

 • building an open society with labor relations;
 • reduction of irrational demand.

The transformation of marketing and the need 
for a concept that would combine taking into ac‑
count the interests of producers, consumers and so‑
ciety as a whole is due to the devastation of the in‑
dustrial environment and the formation of a socially 
oriented market economy. The transition to a new 
paradigm of socio‑ economic development allows us 
to assert the increasing role of social marketing, in 
particular in the vector of socially responsible mar‑
keting. Therefore, the concept of establishing and 
understanding the basic principles of the concept of 
“socially responsible marketing” should be based on 
its definition and correspond to the means of form‑
ing a complex conceptual and categorical apparatus 
of new directions in scientific fields that investigate 
human relations in the conditions of a modern dif‑
ferentiated market.

As noted by F. Kotler: “The concept of socially 
responsible marketing proclaims the organization’s 
task of establishing the needs, desires and interests 
of the target markets and their satisfaction more 
effectively and productively than those of competi‑
tors, in ways that preserve or increase the well‑be‑
ing of both the consumer and society in general” 
[5, p. 48].

The works of F. Kotler became the foundation 
for the construction and implementation of research 
in the direction of the development of socially re‑
sponsible marketing. Over time, the majority of sci‑
entists agreed with his statement: what is good in 
the long run for society is also good for business 
[6, p. 39].

At the heart of sustainable development, fo‑
cusing on the consumer and society, the business 
demonstrates its achievements thanks to socially 
responsible marketing. According to O. O. Zlenko, 
socially responsible marketing is “the process of 
identifying and satisfying the needs of consumers, 
taking into account the needs of the entire soci‑
ety as a whole. Socially responsible marketing is 
a practical expression of the external component of 
the concept of social responsibility of business” [7, 
p. 118].

Popularization of non‑economic initiatives at‑
tracts the attention of society, and correctly carried 

out information tries to turn members of society 
into potential consumers of the company’s brand.

According to A. Sh. Khamidov, it is necessary 
to carry out economic activities at the enterprise in 
such a way as to meet the expectations of society. 
In other words, working in the interests of society, 
enterprises reduce their current profits, but in the 
long term create a favorable social climate, increase 
trust and loyalty from the public, and therefore 
change their position on the market [8, p. 38].

If we draw a parallel between the relationship 
between socially responsible marketing and society 
and a train and a locomotive. Society is a train that 
contains an echelon of needs and desires. Without 
a train, a locomotive (socially responsible market‑
ing) is worthless. And without a locomotive, the 
train won’t even move.

The theses of M. Drumurait and E. Murphy, who 
claimed that socially responsible marketing is a sys‑
tem of marketing initiatives that includes at least 
one non‑economic goal related to the achievement of 
public welfare, which involves company resources 
and/or and partners [9, p. 162].

Laczniak & Shultz defines Social responsible 
marketing as “Сonsists of practices and perspectives 
mandated by an implicit social contract, which re‑
quires marketing policies, actions and outcomes to 
adhere to a corporate [“good”] citizenship that is 
proactive and non‑discretionary” [10, p. 204].

In turn, domestic scientist Petro Orlov identified 
the main directions of socially responsible market‑
ing and their interaction with customers in differ‑
ent types of markets (pic. 1). He noted that socially 
responsible marketing is the consistent fulfillment 
of the requirements of state regulations in the field 
of ensuring social responsibility in the territory of 
the country of origin and the countries to which 
their goods and services are exported; inadmissibil‑
ity of participation in corruption schemes, inadmis‑
sibility of committing fraud; the inadmissibility of 
the production and/or sale of products dangerous 
to property, morals, health, human life, the nat‑
ural environment and society as a whole, as well 
as unfair advertising and methods of psychological 
influence on consumers with the aim of imposing 
a favorable decision or any — what purchase; mani‑
festation of socially oriented initiatives [11, p. 39].

So, socially responsible marketing is a long‑term 
symbiosis built on taking care of the company’s micro‑ 
and macro‑ environment and adapting the company’s 
commercial plans taking into account the social and 
moral norms of society. Visually, the classification of 
socially responsible marketing is presented in pic. 1.
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Society is developing, generating a new vision 
for solving current problems. Currently, there 
is a new ethic in the global sense that is related 
to the tolerant attitude towards racial, gender, 
or the problems of people with disabilities or the 
LGBT community. An example can be considered 
the socially‑ responsible flash mob action “Me Too” 
against sexual violence and sexual harassment 
when the appropriate hashtag is shared on social 
networks. Thus, when analyzing the activities of 
socially responsible marketing, it is worth adding 
the category “human equality”, taking into account 
the motivational mechanisms for socially responsible 
behavior and combining the interests of individuals, 
society, business, and the state.

Human capital and investments should be singled 
out as the dominant factor. The work of a socially 
responsible business is not only about building dy‑
namic sales plans, strategies for taking over compet‑
itors or conquering the market; and about a person 
who plays a leading role in the establishment and 
development of any business.

Business ethicist Donaldson, in Corporations 
& Morality, provides an enlightening and multi‑ 
faceted picture of the social contract. Donaldson 

posits that profit seeking organizations receive rec‑
ognition in the eyes of the law along with the right 
to use and own capital resources‑land, employees 
and money — for their individual and comparative 
advantage. In exchange, citizens (i. e., the collec‑
tive of society) expect to have certain economics 
interests satisfied in an efficient and effective 
manner [13].

Conclusions and perspectives of further ex-
ploration. Thus, the latest scientific studies give 
a reasoned assurance that the role of the concept of 
socially responsible marketing is constantly grow‑
ing. With the correct positioning and coverage of 
information, the concept can become a powerful en‑
gine of unique advantages, which in turn become 
an incentive to attract talented personnel, establish 
harmonious relations with consumers and stakehold‑
ers, strengthen the value of the brand portfolio and 
increase the capital of the company.

Prospects for further exploration are the sys‑
tematization of the scientific and methodological 
foundations of socially responsible marketing and 
a detailed analysis of the directions for the imple‑
mentation of social projects, in particular on the 
example of enterprises in the field of sports.

Pic. 1. Classification of socially responsible marketing [11]
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STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT: ESSENCE AND PECULIARITIES

Summary. The emergence of strategic marketing was the result of the evolution of the marketing concept. The article is de-
voted to the analysis of the essence and peculiarities of strategic marketing of companies in the framework of market manage-
ment. The essence of the “strategic marketing” concept on the basis of scientific approaches analysis concerning its content by 
foreign and local authors is revealed in this paper. The existing definitions reflect different scientists’ vision of its role and content 
in the modern organization. Most conceptual approaches used a simplified way of interpreting strategic marketing, equating 
it with the formation of a marketing strategy. The main differences between strategic marketing and marketing strategy were 
identified. An epistemological analysis of the authors’ interpretations of the essence of the definition of “strategic marketing” has 
allowed identifying the main essential characteristics of it: long-term orientation; dynamic external and internal environment; 
competitive market; mutual partnership between all market participants; adaptability and flexibility to changing market condi-
tions; marketing strategy is the basis for planning activities. The author’s definition of the “strategic marketing” term takes into 
account: the strategic marketing and strategic management dependence; the role in competitive advantages formation; reaching 
marketing and financial goals of the organization. Strategic marketing consists of a set of actionable and evaluated phases that 
together ultimately contributes to the performance of the company: planning, implementation and evaluation phase. The article 
highlights the variety of methods and tools of strategic marketing management to achieve the goal of each stage successfully. 
The article discusses the role of strategic marketing as the dominant element responsible for the profitability of the organization.

Key words: strategic marketing, strategic management system, competitiveness, marketing strategy process, market research.

Statement of the problem. In the minds of the 
majority of economic subjects marketing has ex‑

isted for a long time as a set of tools which is aimed 
to promote products or services in the market. Such 
instruments as advertising, public relationships, sales 
promotion and others undoubtedly play a huge role 
in the marketing activities. They allow enterprises 
to conduct developed communication programme to 
meet existing needs and reach potential customers. 
However, bringing to the market high‑quality prod‑
ucts requires a more complex and purposeful usage 
of marketing theory in practice. Many organizations 

have a need in regular monitoring of company opera‑
tions to identify opportunities and options for action 
to achieve marketing goals and get higher profits. 
Strategic marketing management helps to solve these 
problems. The implementation of its approaches de‑
termines for the enterprise the main directions of 
activity on the highly competitive market to achieve 
its strategic objectives.

Analysis of recent researches and publications. 
Many foreign researchers have studied the essence 
and content of the concept of “strategic market‑
ing” — Jean‑ Jacques Lambin [6], Philip Kotler [5], 
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David W. Cravens.[2], Peter R. Dickson [9], Henry 
Assael [1], Peter Doyle [3] and others.

Among Ukrainian experts, the problems of strate‑
gic marketing have been studied by N. Kalugina [4], 
O. Nikolaychuk [8], I. Mendela [7], L. M. Shulgin, 
S. Andreeva, L. Balabanova, M. Belyavtseva, 
A. Voychak and others.

Despite numerous publications, there is no con‑
sensus in the scientific literature on the essence 
and content of the concept under study, which caus‑
es differences in its understanding and led to the 
choice of the topic of our research.

The task of the research is to analyse scientific 
approaches to defining the essence of the concept of 
“strategic marketing”, define main essential charac‑

teristics of it and describe the marketing strategy 
process with focus on its tools for each stage.

The main material. The concept of “strategic 
marketing” emerged in the 80–90s of the last cen‑
tury at the intersection of marketing and manage‑
ment of organization. This concept was described by 
famous marketing experts Philip Kotler and Jean‑ 
Jacques Lambin.

The analysis of scientific literature has shown 
the existence of many different approaches to the 
interpretation of the definition of “strategic market‑
ing” among both foreign and local authors (tabl. 1).

A number of researchers put in the definition 
of strategic marketing directly to the process of 
forming a marketing strategy, which is a simplified 

Table 1
Approaches to the definition of the category “strategic marketing”

Author Definition Analysis of the definition

Jean‑ Jacques 
Lambin [6]

A process implemented by a market‑ oriented company to 
achieve performance ahead of the market average through 
a systematic policy of producing products and services of 
higher value to the consumer than competitors.

Relying on competitive advantage, 
but addressing only the product as‑
pect.

Philip Kotler 
[5]

A two‑way process, the initial stage of which is strategic 
marketing. In accordance with his statements, the essence of 
strategic marketing is the formula “segmentation‑ targeting‑
positioning”.

Does not include the stages of de‑
termining the purpose of the orga‑
nization and conducting marketing 
research.

David W. Cra‑
vens.[2]

A process of developing a strategy that takes into account 
changing factors of the external environment and is aimed at 
increasing the degree of customer satisfaction and improv‑
ing the effectiveness of the company as a whole (not just to 
increase sales).

It takes into account the influence of 
the external environment, customer 
satisfaction, and covers the activities 
of the company as a whole.

Peter R. Dick‑
son [6]

A focused actions of a corporation to find a sustainable ad‑
vantage over competitors by meeting the needs of consumers.

The strategic concept of marketing is 
to meet the needs of consumers.

Henry Assael 
[1]

A concept, according to which the basis of marketing plan‑
ning is the identification of marketing opportunities, em‑
phasizing the role of marketing in the development of new 
products, and focus on long‑term planning direction of 
growth of the organization.

The strategic concept of marketing is 
to meet the needs of consumers and 
at the same time to maintain an ad‑
vantage over competitors to ensure 
long‑term profitability. This concept 
combines customer orientation and 
competition.

Peter Doyle [3] A process of selection target market segments and hypothet‑
ical consumers to achieve a differentiated advantage.

Rational, logically proven mecha‑
nism of actions for solving market‑
ing problems

N. Kalugina [4] A model of development of an enterprise, which is operating 
in the market and containing a set of tools for achieving 
goals.

The author successfully emphasiz‑
es the dynamism of the marketing 
strategy, which depends on market 
conditions and should be adjusted to 
achieve marketing goals.

O. Nikolaychuk 
[9]

A long‑term oriented model of marketing activity, which 
contains a set of marketing tools that are constantly adjust‑
ed under the influence of changes in the external and inter‑
nal environments, allow to achieve the set marketing goals 
and contribute to the formation of competitive advantages.

A long‑term orientation emphasizes 
the predictive nature of the market‑
ing strategy and the possibility of 
its adaptation depending on market 
changes.

I. Mendela [7] A type of marketing activity (or a direction of scientific re‑
search) aimed at determining the adequate marketing strat‑
egy of the enterprise.

The main goal of strategic marketing 
is to formulate an adequate market‑
ing strategy.

Source: developed by the author
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approach. Therefore, it is important to distinguish 
strategic marketing and marketing strategy. Mar‑
keting strategy can be defined as an integrated 
decision‑ making model of an organization that 
determines its key actions regarding products or 
services, markets, marketing activities. All these 
processes directly impact on product creation, com‑
munication and delivery. As a result, a company 
offers value to customers and achieves specific stra‑
tegic goals. When it comes to strategic marketing, 
it means a comprehensive process in an organization 
that defines its key decisions regarding company‑ 
level actions, customer‑ level actions, and market‑ 
level actions that help the organization create value 
for its customers and stakeholders over the long 
term. The category “strategic marketing” is broad‑
er than the “marketing strategy”. The formulation 
of strategy is also a part or element of strategic 
marketing. In the process of strategic marketing, it 
combines several elements derived from the analysis 
of the company’s external and internal environment.

Based on a critical analysis of the scientific liter‑
ature, it has been established that the main essential 
characteristics of a strategic marketing are:
 – long‑term orientation;
 – goal orientation to balance, harmonize the inter‑
ests of the organization, consumers and society 
as a whole;

 – mutual partnership between all market partici‑
pants;

 – applying the results of the analysis of dynamic 
environmental conditions to improve adaptation 
to them;

 – oobligatory commitment with the marketing strat‑
egy;

 – a system of strategic management of the organi‑
zation with a market orientation;

 – focusing on the analysis of customer needs and 
the competitiveness of the organization.
Considering the identified essential characteris‑

tics of the strategic marketing and based on the 
generalization of existing interpretations, the au‑
thor’s definition can be offered. Thus, a strategic 
marketing is a dominant subsystem of strategic 
management, which performs the functions of the 
realization of competitive advantages and, ultimate‑
ly, leads to the achieving the set marketing goals 
and growth of profitability of the organization. 
Marketing strategy process consists of a set of ac‑
tionable steps which seeks to establish a clear direc‑
tion and unique purpose for all marketing activities 
and contribute the performance. When a company 
realizes the need to set up a strategic marketing 

management process, it follows a certain sequence 
of actions (Fig. 1).

It starts from the planning phase. Firstly, the 
company should develop a clear picture of the target 
audience. This step guarantees the company profit, 
success and development. When you know exactly 
your consumer, his priorities, values, interests and 
habits, you will be clear with assortment policy, 
communication channels, pricing. You can start 
from comparative product analysis and identify its 
strengths and weaknesses, understand it in details. 
The most popular analysis methods are KJ method 
(Affinity Diagram), SWOT analysis, PESTLE anal‑
ysis, Competitive Product Analysis. To obtain the 
necessary information for this stage, you can use 
various resources. For example, product reviews, in‑
dustry reports, company websites, social media plat‑
forms, online forums. A particularly effective tool 
is to conduct a consumer survey that allows to find 
out what attracts them to your product, why they 
buy it, why they prefer it to other manufacturers.

Secondly, the company should analyze market 
to consider all factors, conditions and trends that 
affect market changes and growth. It is possible to 
use open market survey data and local or interna‑
tional analytical database. Most companies turn to 
such resources as Statista, Passport Euromonitor, 
Mintel GNPD, Nielsen. There are a lot of agencies 
in Ukraine which can conduct market research on 
request. For example, Taylor Nelson Sofres Ukraine, 
Gradus Research, M. V. Group, Ipsos, Pro‑consult‑
ing and others. Furthermore, internal research by 
company also plays a great role. The traditional 
methods of the market research are index method, 
interviews, questionnaires, Delphi method, synectics 
method, brainstorming, experiment, observation. 
The modern ones are benchmarking, matrix meth‑
ods of Porter or Thomson‑ Strickland, PEST‑analy‑
sis, SNW‑analysis. Ways and methods of marketing 
research are chosen depending on the purpose and 
scope of the study, as well as depend on the organi‑
zational and financial capabilities of the company.

Then it is necessary to analyze competition and 
what other choices your target customers have to 
solve their need. It is a type of management analysis 
aimed at strategic research of the competitive envi‑
ronment and studying the practice of competition 
in the market in order to ensure advantages over 
opponents. To determine the conditions of competi‑
tion and its intensity in the industry the following 
methods should be use: Porter’s Five Forces model, 
Herfindahl‑ Hirschman Index, Rosenbluth Index and 
market concentration index. Then you should iden‑
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tify main and secondary competitors using cluster 
analysis, maps of strategic groups of competitors, 
discriminant analysis. After that in‑depth analysis 
of priority competitors’ activities is needed. It al‑
lows to find out the goals and intentions of compet‑
itors, dynamics of their changes, study techniques 
of implementing their product policy and pricing 
strategy, analyze distribution channels. This step 
requires using Porter’s Four Corners Model or build 
a competitive matrix (e. g., ‘‘market share — growth 
rate of the share’’).

Previous stages allow setting strategic marketing 
goals.

All information and data which were obtained 
at the previous stages should be properly processed 
and interpreted to research distribution. You should 
understand what is the best way to deliver your 
product or service to the target audience. It has 

a direct impact on the sales strategy of the compa‑
ny. The main decision on the distribution channel is 
the strategy of market coverage. It could be inten‑
sive distribution, selective (selective) distribution or 
exclusive distribution on the rights of exclusivity.

The pre‑final stage of the planning phase is the 
development of the marketing mix to follow the 
price, place, product and promotion strategies asso‑
ciated with the brand. The final marketing strategy 
has an impact on the completion of each component 
in the mix. The 4 P’s theory was described by Mc‑
Carthy in the 60s of the 20th century. The initial 
approach has become one of the fundamental the‑
oretical frameworks in the marketing sphere and 
later researchers expanded this concept (Fig. 2). The 
perfect marketing mix allows company to proper‑
ly plan marketing activities and manage them. As 
a result, the complex application of marketing tools 
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Considering the identified essential characteristics of the strategic 

marketing and based on the generalization of existing interpretations, the author's 

definition can be offered. Thus, a strategic marketing is a dominant subsystem of 

strategic management, which performs the functions of the realization of 

competitive advantages and, ultimately, leads to the achieving the set marketing 

goals and growth of profitability of the organization. Marketing strategy process 

consists of a set of actionable steps which seeks to establish a clear direction and 

unique purpose for all marketing activities and contribute the performance. When 

a company realizes the need to set up a strategic marketing management process, 

it follows a certain sequence of actions (Fig. 1). 

 
Fig. 1. Marketing strategy process 

Source: developed by the author 

Define potential customers and understand existing one 

Conduct a market analysis 

Conduct a competitive analysis 

Determine distribution channels 

Build the perfect marketing mix 

Evaluate business investments decisions 

Evaluate business 
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Implement marketing strategy 

Post-implementation review 

Fig. 1. Marketing strategy process

Source: developed by the author
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provides an opportunity to increase the value of the 
product for consumers and get a long‑term stable 
profit.

The final stage of the planning phase is the fi‑
nancial analysis. You need put your marketing bud‑
get and pre‑evaluate projected marketing financial 
indicators. Marketing ROI allows you to evaluate 
the effectiveness of different marketing strategies 
in terms of the effectiveness of the resources used 
to achieve these sales volumes. If this indicator is 
more than 1, you can implement developed market‑
ing strategy. Otherwise, it should be revised and 
finalized again.

Implementation phase lets you turn a marketing 
strategy into a set of processes. Successful imple‑
mentation of the marketing strategy contributes to 
the following requirements: well‑structured goals 
and activities which are perceived by employees; 
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company to properly plan marketing activities and manage them. As a result, the 

complex application of marketing tools provides an opportunity to increase the 

value of the product for consumers and get a long-term stable profit. 

The final stage of the planning phase is the financial analysis. You need put 

your marketing budget and pre-evaluate projected marketing financial indicators. 

Marketing ROI allows you to evaluate the effectiveness of different marketing 

strategies in terms of the effectiveness of the resources used to achieve these sales 

volumes. If this indicator is more than 1, you can implement developed marketing 

strategy. Otherwise, it should be revised and finalized again. 

 
Fig. 2. Marketing mix and its evolution 

Source: developed by the authors 

 
Implementation phase lets you turn a marketing strategy into a set of 

processes. Successful implementation of the marketing strategy contributes to the 

following requirements: well-structured goals and activities which are perceived 

by employees; identification responsible people; availability of all necessary 

resources. 
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Fig. 2. Marketing mix and its evolution

Source: developed by the authors

identification responsible people; availability of all 
necessary resources.

The final evaluation phase consists of monitor‑
ing and measuring how strategic marketing activ‑
ities occurs, analyzing achievements, and adjust‑
ing actions if results do not meet expectations. The 
continuously evaluation of the marketing strategy 
effectiveness allows you to revise or extent it as 
needed.

Conclusions. Nowadays, strategic marketing 
managements plays an essential role for adapting to 
dynamic market conditions. The value of strategic 
marketing for the enterprise lies in the fact that it 
focuses on the key long‑term factors of its success, 
concentrating its efforts on the long‑term orienta‑
tions. We strongly believe that putting marketing 
management process into practice will show a high 
performance for the company.
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МАРКЕТИНГ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ:  
ПОБУДОВА КАНАЛІВ КОМУНІКАЦІЇ  

ТА ТРАНСФОРМАЦІЯ БІЗНЕСУ

MARKETING IN WAR TIME:  
BUILDING COMMUNICATION CHANNELS  

AND BUSINESS TRANSFORMATION

Анотація. У статті розглянуто особливості управління маркетинговими комунікаційними стратегіями підприємств в 
умовах збройних конфліктів та воєнного стану в Україні. Окреслено виклики, які виникають у керівництва підприємств 
під час війни, в тому числі: вимкнення електропостачання, повітряні тривоги та атаки на промислові підприємства та 
об’єкти критичної інфраструктури, відсутність зв’язку, інтернету, міграція населення в середині країни та за її межі, втрата 
виробничих потужностей, проблеми з логістикою та ланцюгами комунікацій з клієнтами та постачальниками.

Встановлено, що маркетинг є центральною концепцією управління підприємством, яка дає можливість і розвиває 
зв’язок між компанією та зовнішнім світом. Зазначено, що маркетинг спрямований на отримання точної, достатньої та 
своєчасної інформації про процеси та події, що відбуваються в середовищі підприємства, в тому числі і впливу зовнішніх 
чинників на його діяльність. Визначено вплив маркетингових досліджень та застосування їх результатів в процесі розробки 
маркетингових програм і управлінських рішень.

Визначено наслідки міграції людей, які втікають від військових дій для українського бізнесу та економік країн, які при-
ймають вимушено переміщених осіб з України, а також українського бізнесу. Проаналізовано як саме збройні конфлікти 
можуть вплинути на кожен аспект процесу підготовки маркетингових стратегій, комунікаційного комплексу, стратегій 
сегментації, реклами, зв’язків з громадськістю тощо. Встановлено, що кожен суб’єкт на ринку, включаючи підприємства, 
споживачів, дилерів, трейдерів і дистриб’юторів, змушені спробувати пристосуватися та розробити правильну стратегію 
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для виживання на ринку. Вищезазначене є дійсно важливим і особливо стосується діяльності спеціалістів з маркетингу, 
які відповідають за належні стратегії та можливості для підтримки повноцінної торгівлі та збереження рівня прибутку.

Доведено, що з 24 лютого 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення російською федерації, бізнес зазнав 
значних трансформацій та потребує нових підходів до управління всіма процесами від планування виробництва до побу-
дови маркетингових комунікацій зі споживачами та державними органами влади, а також міжнародними партнерами. 
Визначено, що збройні конфлікти є причиною нестабільності та негативних наслідків не лише для економіки України та 
власників бізнесу, а й для економік європейських країн, які надають постійну підтримку Україні.

Ключові слова: маркетинг, канали комунікації, споживачі, бізнес, трансформація, підприємство, воєнний стан, зброй-
ний конфлікт, міжнародна торгівля, глобалізація.

Summary. The article examines the peculiarities of managing marketing communication strategies of enterprises in the 
conditions of armed conflicts and martial law in Ukraine. The challenges presented to the management of enterprises during 
wartime are outlined, including: blackouts, air strikes and attacks on industrial enterprises and critical infrastructure facilities, 
the opening of communications, the Internet, population migration in the Americas and beyond, loss production capacity, prob-
lems with logistics and communication chains with customers and suppliers.

It has been established that marketing is the central concept of enterprise management, which enables and develops the 
connection between the company and the outside world. It is noted that marketing is aimed at obtaining accurate, sufficient 
and happy information about the processes and events taking place in the environment of the enterprise, including the involve-
ment of external factors in its activities. The impact of marketing research and the application of their results in the process of 
developing marketing programs and management solutions is determined.

The consequences of the migration of people fleeing military operations for Ukrainian business and the economy of the 
country that hosts forcibly displaced persons from Ukraine, as well as Ukrainian business, are determined. It is analyzed how 
the armed conflicts themselves can affect every aspect of the process of preparing marketing strategies, communication com-
plex, segmentation strategies, advertising, public relations, etc. It is established that every actor in the market, including busi-
nesses, consumers, dealers, traders and distributors, tries to try to adapt and develop the right strategy to live in the market. The 
above is really a place and a special feature of the activities of marketing specialists, which refer to the appropriate strategies 
and opportunities to support a full-fledged trade and maintain the level of profit.

It has been proven that since February 24, 2022, after the start of a full-scale invasion of the Russian Federation, business 
has undergone significant transformations and needs new approaches to managing all processes from production planning to 
building marketing communications with consumers and state authorities, as well as international partners. It was noted that 
armed conflicts are the cause of instability and negative consequences not only for the economy of Ukraine and business own-
ers, but also for the economies of European countries that provide constant support to Ukraine.

Key words: marketing, communication channels, consumers, business, transformation, enterprise, martial law, armed con-
flict, international trade, globalization.

Постановка проблеми у загальному вигляді та 
її зв’язок із важливими науковими чи прак-

тичними завданнями. Розвиток світової економі‑
ки призвів до розвитку глобального маркетингу. 
Кілька десятиліть тому західним підприємствам та 
компаніям здавалося неможливим продавати свої 
товари та послуги на закордонних ринках. Нині 
цей факт нікого не дивує. За останні роки інфор‑
маційні технології розвинулися, світ зазнав значної 
інтернаціоналізації та глобалізації, і тепер клієнти 
можуть отримати потрібні їм продукти з різних 
ринків з усього світу за кілька днів. Оскільки тех‑
нології створюють мости в комунікації, трансфор‑
мації та фінансових транзакціях, підприємства, 
компанії та споживачі можуть заснувати бізнес 
майже в кожній країні світу завдяки прогресу 
в міжнародній торгівлі.

Бренди та продукти, що походять з однієї кра‑
їни, сприймаються в інших з ентузіазмом. На‑
приклад, сумки Louis Vuitton, автомобілі BMW 
і кава Columbian, які є іноземними продуктами, 
в Україні вони стали символами статусу та яко‑
сті, також багато американських брендів, таких 
як Warner Brothers, IBM та інші, мають подіб‑
ні точки продажу за кордоном. Велика кількість 
українських підприємств до початку повномасш‑
табного вторгнення Росії в 2022 році мали нала‑
годжені канали збуту по всьому світу і успішно 
реалізовували маркетингові збутові стратегії на 
закордонних ринках. Сьогодні ситуація змінилася 
через збройний конфлікт на території України, 
проблеми з логістикою та маркетинговими кому‑
нікативними стратегіями рівень експорту значно 
знизився. Виклики сьогодення потребують від 
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маркетологів та логістів українських підприємств 
надзусиль для збереження рівня продажів това‑
рів та послуг як на території України так і на 
міжнародних ринках, а адже і застосування різ‑
номанітних підходів та стратегій комунікації зі 
споживачами, а також побудови нових ланцюгів 
маркетингових комунікацій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Мар‑
кетингові комунікації широко розглядається в на‑
уковій літературі. Серед дослідників наукові праці 
яких присвячені маркетинговим комунікаційним 
стратегіям підприємств можна виділити наступ‑
них: Голомб В. [9], Каплан А. [2], Нейер К. [4], 
Вагнер К. [7], Джефф С. [1] та інші.

Дослідженню маркетингу під час війни присвя‑
чені роботи таких авторів: Дубовик Т. [6], Кор‑
неєв М. [3], Шира Т. [5] та інші. Незважаючи на 
значну кількість досліджень у сфері маркетингу 
подальших досліджень потребує вивчення побудов 
каналів маркетингових комунікацій під час війни.

Формулювання цілей статті. Метою статті є ви‑
значення особливостей використання маркетингу 
на підприємствах під час воєнного стану, а також 
побудова каналів комунікації зі споживачами та 
пошук шляхів трансформації бізнесу з урахуван‑
ням сучасних викликів і перспектив.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В умовах глобалізації ринків навіть якщо під‑
приємство або компанія не хочуть засновувати 
свій бізнес за кордоном, дуже ймовірно, що вони 
цілком можуть зіткнутися з внутрішньою конку‑
ренцією з боку іноземних компаній. Такого роду 
конкуренція породила необхідність для багатьох 
підприємств створити міжнародну присутність. 
Збройні, політичні конфлікти та війни, безумовно, 
є одними з факторів, які найбільше впливають на 
міжнародне ринкове середовище. Хоча міжнарод‑
ний ринок є більш гнучким, ніж національний, 
він також зазнає втрат і негативних наслідків [5, 
с. 738]. Проблеми та труднощі, такі як збройні 
конфлікти та війни, зазвичай уповільнюють еко‑
номічне зростання. Вони є причиною економічної 
кризи та проблем у цілих регіонах тих чи інших 
країн, де відбуваються збройні конфлікти та ви‑
магають від підприємств пошуку нових каналів 
для маркетингових комунікацій.

Маркетингове середовище — це сукупність 
факторів поза компанією, які впливають на її ді‑
яльність. Для підприємств та компаній життєво 
важливо розуміти ці фактори, щоб правильно роз‑
робляти свої стратегії. Для цього маркетологам 
підприємств необхідно постійно спостерігати за 
ходом подій і досліджувати середовище. Підпри‑

ємства є відкритими системами, які контактують 
з навколишнім середовищем. Навколишнє сере‑
довище, зі свого боку, впливає на розвиток про‑
цесів на підприємстві і зазнає певної міри впли‑
ву на його діяльність. Маркетинг є центральною 
концепцією управління підприємством, яка дає 
можливість і розвиває зв’язок між компанією та 
зовнішнім світом. Маркетинг спрямований на от‑
римання точної, достатньої та своєчасної інфор‑
мації про процеси та події, що відбуваються в се‑
редовищі підприємства, і її застосування в процесі 
розробки маркетингових програм і управлінських 
рішень [1, с. 8].

Маркетингове середовище має кілька клю‑
чових елементів, які необхідно брати до уваги, 
коли підприємство досліджує його. Одним із най‑
важливіших елементів є економічні та політич‑
ні умови. Дослідження економічного середовища 
включає отримання та аналіз даних про доходи 
домогосподарств, інфляцію та процентні ставки, 
зайнятість, демографічну структуру. Не менше 
значення має політичне середовище. Уряд визна‑
чає свої цілі та реалізує стратегії розвитку кра‑
їни, і його дії потребують ретельної перевірки, 
оскільки вони задають рамки для діяльності всіх 
суб’єктів господарювання. Це включає політичну 
стабільність, функції різних інституцій, ідеологію 
режиму, зв’язки та відносини країни з її сусіда‑
ми та іншими країнами, різноманітну політику 
(наприклад, країна може захотіти приєднатися 
до інтеграційного співтовариства або розвивати 
широкі економічні зв’язки з іншою країною) та 
правові законодавчі акти (наприклад, акти, що 
стосуються фіскальної чи податкової політики, 
впливають на всіх суб’єктів господарювання) [6, 
с. 210]. Керівникам підприємств необхідно розу‑
міти політичні фактори та національні стратегії 
та цілі країни, де вони працюють, щоб приймати 
адекватні рішення.

Аналіз як політичних, так і економічних фак‑
торів допомагає керівництву оцінювати ймовір‑
ність різних політичних чи економічних проблем 
і можливостей, які можуть виникнути.

Важливість аналізу політичних та економічних 
факторів стає вирішальною, коли країна пережи‑
ває хвилювання. Війна або військове протисто‑
яння — це ситуація, коли нормальні обставини 
значно змінюються. Будь‑який тип соціальних 
заворушень ставить під загрозу добробут нації. 
Бізнес не є винятком. Це залежить від нормально‑
го економічного та політичного середовища, щоб 
працювати належним чином і — що важливіше — 
забезпечити належний розподіл товарів і послуг 
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у країні. Отже, коли починається військове проти‑
стояння, це заважає бізнесу і тим самим ставить 
під загрозу добробут нації. Звідси виникає необ‑
хідність, щоб бізнес функціонував навіть у винят‑
кових обставинах.

Збройні конфлікти мають серйозні наслідки 
для політичної та економічної системи країни. 
Перш за все, вони вносять розлад у відносини 
між суб’єктами господарювання. Нормальне за‑
конодавство та судова система не можуть належ‑
ним чином функціонувати ні через спеціальні 
урядові розпорядження, ні внаслідок військових 
дій [3, с. 50]. Економічна база — інфраструктура, 
виробничі підприємства, міста та об’єкти страте‑
гічного значення — пошкоджені або зруйновані. 
Звичайний рух поставок товарів порушується. 
Функціонування маркетингової діяльності також 
знаходиться під загрозою. Ці умови загрожують 
розподілу товарів. Водночас вони показують необ‑
хідність збереження цивільних справ і комерцій‑
них відносин, щоб нація могла вижити. Збройні 
конфлікти серйозно впливають не лише на країну, 
де вони розвиваються, а й на сусідів. Поширеним 
наслідком збройних конфліктів є міграція людей, 
які втікають від військових дій. Це може спри‑
чинити кризу біженців у сусідніх країнах — адже 
біженцям потрібна гуманітарна допомога, з надан‑
ням якої приймаюча країна може мати проблеми. 
Потік біженців також породжує різноманітні про‑
блеми правового, демографічного та економічно‑
го характеру — яким має бути правовий статус 
біженців, як і мають бути інтегровані біженці 
в суспільство приймаючої країни, як і мають бути 
інтегровані в економіку приймаючої країни. Від‑
повісти на ці запитання ніколи не буває легко, але 
не слід забувати, що біженці створюють не лише 
проблеми — вони пропонують нові можливості — 
для приймаючої країни та для бізнесу.

Однак мета цього дослідження полягає в тому, 
щоб вивчити, як протистояння війни в різних ре‑
гіонах світу впливає на маркетинг і комунікацію 
зі споживачами. Розглянемо більш детально, як 
криза в Україні впливає на міжнародну економі‑
ку маркетингу та які наслідки для різних кра‑
їн (і відповідних споживачів), які беруть участь 
у цьому конфлікті.

Згідно з останніми дослідженнями Світового 
банку [8], близько 1,5 мільярда людей у різних 
географічних регіонах живуть у війні. У дослі‑
дженні згадуються триваючі збройні конфлікти 
в Афганістані, пірати в Сомалі, а також політичні 
конфлікти в Індонезії. Доповідь представлена під 
час хвилі повстань на Близькому Сході, зокрема 

в Тунісі, Єгипті, Ємені, Лівії та Бахрейні. Варто 
зазначити, що протягом останнього року навіть 
Європа знову побачила лиха збройних конфліктів 
після війни в Югославії. Криза в Україні поча‑
лася після референдуму в Автономній республіці 
Крим в 2014 році, який значна частина західних 
суспільств визнала анексією і досягла апогею 
24 лютого 2022 року після початку повномасш‑
табного вторгнення російською федерації і є при‑
чиною нестабільності та негативних наслідків для 
європейських економік.

Збройні конфлікти призводять до зміни інф‑
раструктури ринку та пошкодженого ринкового 
середовища, що, природно, призводить до немож‑
ливості здійснення належного та успішного мар‑
кетингу. Збройні конфлікти можуть вплинути на 
кожен аспект процесу підготовки маркетингових 
стратегій, комунікаційного комплексу, стратегій 
сегментації, реклами, зв’язків з громадськістю 
тощо [9]. На жаль, є групи людей і підприємств, 
які отримують вигоду від конфліктів і воєн. Часто 
з’являються чорні ринки, які посилюють негатив‑
ні наслідки збройних конфліктів, тому що поки 
є люди, які не хочуть припинення конфліктів, 
економіка та нормальне ринкове середовище не 
можуть відновитися. Малоймовірно, що економіка 
також зростатиме. Це призводить до того, що ко‑
жен суб’єкт на ринку, включаючи підприємства, 
споживачів, дилерів, трейдерів і дистриб’юторів, 
змушені спробувати пристосуватися та розробити 
правильну стратегію для виживання на ринку. 
Вищезазначене є дійсно важливим і особливо сто‑
сується діяльності спеціалістів з маркетингу, які 
відповідають за належні стратегії та можливості 
для підтримки нормальної торгівлі та прибутку.

Потім акцент робиться на простому відновленні 
цих основних потреб. Пряме зображення ситуації 
війни та конфлікту можна отримати з графічного 
представлення ланцюжка проблем, що стосують‑
ся забезпечення продуктами харчування під час 
конфлікту. Воєнні дії на території України вима‑
гають від підприємств та бізнесу нових підходів до 
управління через наступні чинники: вимкнення 
електропостачання, відсутність зв’язку, інтернету, 
повітряні тривоги та атаки на промислові підпри‑
ємства та об’єкти критичної інфраструктури, мі‑
грація населення в середині країни та за її межі, 
втрата виробничих потужностей, проблеми з ло‑
гістикою та ланцюгами комунікацій з клієнтами 
та постачальниками.

Можливо, легко встановити два види ве‑
дення бізнесу під час військового протистоян‑
ня. Перший — коли одна корпорація заробляє 
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безпосередньо на конфлікті, продаючи свою про‑
дукцію одній або обом сторонам війни. У нашій 
уяві постає персонаж Ніколаса Кейджа у фільмі 
«Володар війни» 2005 року. У цьому фільмі торго‑
вець зброєю продає зброю різним диктаторам, нар‑
которговцям тощо, а його фігура та бізнес є мар‑
кетинговими. Звичайно, законодавчо дозволений 
вид торгівлі під час війни. Якщо на ваш продукт 
немає ембарго, його продаж можна продовжити. 
Другий вид ведення бізнесу — коли одна компанія 
втягується в конфлікт не за власним бажанням.

Сьогодні, як і в минулому, військові конфлікти 
мають численні наслідки для повсякденного життя 
людей, що, безсумнівно, призводить також до бага‑
тьох економічних наслідків. Наявність військових 
дій у регіоні/країні впливає на поведінку людей як 
споживачів, доступ до інформації та її поширення, 
що впливає на маркетингові канали. У такі важкі 
часи бажання, потреби та бажання людей часто 
змінюються. Війна може мати різні вирази:
 – Локальні громадянські війни, що виходять за 
межі держави;

 – військові дії між різними країнами, вони можуть 
бути суміжними (Ізраїль‑ Палестина) або розта‑
шованими далеко одна від одної (США‑Іран);

 – також можна додати терористичні атаки різних 
угруповань по всьому світу.
Військові дії подекуди змінюють канали збуту, 

але іноді трапляється, що вони відкривають і нові 
ніші. Загалом, війна діє як каталізатор змін як 
для учасників бойових дій, так і для країн, які 
мають торговельні відносини з відповідною краї‑
ною/територією.

Маркетингові канали є посередником між то‑
варами чи послугами та клієнтами, передаючи ін‑
формацію від виробника до кінцевого споживача. 
Інформаційні канали є двонаправленими, що важ‑
ливо як для кінцевого споживача (замовника), так 
і для виробника. Залежно від широти та довготи 
можуть бути різні канали розподілу.

Висновки. Дійсно, збройні конфлікти мають 
величезний вплив на бізнес і маркетинг. Збройні 
конфлікти порушують нормальне середовище — 
політичне, економічне, демографічне — в яко‑
му діють суб’єкти господарювання. Страждає не 
лише економіка, а й відносини між домогосподар‑
ствами та бізнесом. Порушені соціальні відносини 
призводять до обмеженої ефективності нормально‑
го економічного обміну. Це має подвійні наслідки. 
По‑перше, бізнес втрачає прибуток і змушений 
скорочувати виробництво та робочу силу. По‑дру‑
ге, домогосподарствам доводиться зменшувати 
споживання та в умовах збройного конфлікту шу‑
кати спосіб вижити. У таких умовах багато людей 
і сімей змушені залишати свої домівки та шукати 
притулку в інших регіонах країни або в сусідніх 
країнах. Однак такі міграції незабаром створюють 
серйозні виклики для приймаючої країни. Вона 
має забезпечити нормальні умови життя на дуже 
короткий час і для багатьох людей. Це потребує 
серйозного фінансування, яке більшість країн 
не можуть собі дозволити. Підприємства, в свою 
чергу, мають вибудовувати нові стратегії марке‑
тингових комунікацій зі споживачами та впрова‑
джувати сучасні технології для збереження рівня 
збуту продукції.
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Анотація. В статті розглянуто сучасні тенденції управління проєктами та найбільш поширені підходи до управління 
ними в умовах трансформаційної економіки з метою систематизації тенденцій в управлінні проєктами та аналізу підходів 
проєктного менеджменту в сучасних умовах господарювання. Авторами досліджені останні дослідження та публікації 
в даній сфері, зокрема приділено увагу новим змінам внесених до PMBOK Guide. Відзначено, що основними трендами 
проєктного управління є забезпечення якісного планування процесів та ресурсів, зростання значимості обміну знаннями 
та пошуку нових конкурентних переваг на основі підвищення адаптивності та використання гнучких та гібридних мето-
дів управління, а також віддалений (дистанційний) характер роботи, гібридні підходи в управлінні змінами, зростання 
попиту на менеджерів проєктів, розвиток Soft Skills, гнучке використання інструментів управління проєктами. Здійснено 
порівняльний аналіз функціонального, динамічного та предметного підходів управління проєктами та визначено їх ха-
рактерні особливості. Проаналізовано переваги та недоліки гнучких та гібридних методологій проєктного управління, 
а саме найпоширеніша сучасна гнучка методологієя управління проєктами — Agile та гнучкі управлінські фреймворки: 
Scrum, Kanban, Crystal, Six Sigma та інші.

Підкреслено, що використання тих чи інших підходів до управління проєктами визначається специфікою продукту 
проєктування, часом реалізації проєкту, ступенем залучення стейкхолдерів та багатьма іншими факторами. Встановлено, 
що через динамізм зовнішнього середовища в умовах цифрової трансформації суспільства гнучкі методології управління 
популяризуються. Agile-технології акцентують увагу на відсутності універсальних рішень та необхідності враховувати 
специфіку проєкту. Особливо це є актуальним для проєктів IT-сфери
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Наведено тенденції та особливості управління проєктами у сфері інформаційних технологій. Встановлено, що перспек-
тивними напрямами подальших досліджень в сфері управління проєктами є організаційні та фінансові аспекти інтеграції 
кількох різних підходів в межах одного проєкту.

Ключові слова: проєкт, управління проєктами, ІТ технології, Agile методології, методи управління, тренди, створення 
цінності.

Summary. The article examines modern trends in project management and the most common approaches to their manage-
ment in the conditions of a transformational economy with the aim of systematizing trends in project management and analyz-
ing project management approaches in modern economic conditions. The authors researched the latest research and publica-
tions in this field, in particular, attention was paid to the new changes made to the PMBOK Guide. It was noted that the main 
trends in project management are the provision of high-quality planning of processes and resources, the growing importance of 
knowledge exchange and the search for new competitive advantages based on increased adaptability and the use of flexible 
and hybrid management methods, as well as the remote (remote) nature of work, hybrid approaches in change management, 
growing demand for project managers, development of Soft Skills, flexible use of project management tools. A comparative anal-
ysis of functional, dynamic and subject approaches of project management was carried out and their characteristic features 
were determined. The advantages and disadvantages of flexible and hybrid project management methodologies are analyzed, 
namely the most common modern flexible project management methodologies — Agile and flexible management frameworks: 
Scrum, Kanban, Crystal, Six Sigma and others.

It is emphasized that the use of certain approaches to project management is determined by the specifics of the design prod-
uct, the time of project implementation, the degree of involvement of stakeholders and many other factors. It was established 
that due to the dynamism of the external environment in the conditions of digital transformation of society, flexible manage-
ment methodologies are popularized. Agile technologies emphasize the lack of universal solutions and the need to take into 
account the specifics of the project. This is especially relevant for IT projects

Trends and features of project management in the field of information technologies are presented. It has been established 
that the organizational and financial aspects of the integration of several different approaches within one project are promising 
directions for further research in the field of project management.

Key words: project, project management, IT technologies, Agile methodologies, management methods, trends, value creation.

Постановка проблеми в загальному вигляді. 
Процеси цифровізації, що відбуваються сьогод‑

ні у нашому господарському житті, відображаються 
на діяльності багатьох галузей економіки, зокрема 
ІТ‑індустрії, будівництві, логістиці, консалтингу, 
івент‑ сфері та ін. У сучасному світі пристосова‑
ність компанії до поточних викликів стає найбільш 
важливим організаційним фактором. Появи нових 
звичок та вподобань споживачів обумовлюють вибір 
виробниками нових, більш відповідних сучасним 
умовам ризику та невизначеності маркетингових та 
рекламних стратегій, удосконалення виробничих 
операцій та внутрішніх систем управління, акти‑
візацію участі в механізмі ланцюжка поставок та 
створення споживацької корисності.

Нестабільне середовище функціонування компа‑
ній вимагає від них використання проєктних підхо‑
дів до управління, що дозволяє органічно поєднати 
різні моделі управління в систематичній діяльності 
або проводити «безшовну інтеграцію» цих підхо‑
дів у рамках одного проєкту. Варто відзначити, що 
управління проектами ґрунтується на стандартних 
проектних методологіях, проте проєкти різних га‑
лузей мають свої особливості щодо життєвого ци‑

клу, підходів до формування проектних команд, 
побудови архітектури всієї системи та її оточення. 
Крім цього, на ефективність вибору та результатив‑
ність застосування методологій управління проєкта‑
ми впливають сучасні тренди індустрії 4.0 (прагнен‑
ня до повної автоматизації, «розумне виробництво», 
Big Data, штучний інтелект) та соціальні події 
в суспільстві (пандемія Covid‑19, військові дії та 
політичні конфлікти). В умовах невизначеності, об‑
меженості ресурсів, віддаленого режиму роботи під‑
вищується актуальність вивчення сучасних трендів 
проєктного менеджменту, аналізу управлінських 
підходів та обґрунтування вибору відповідних ін‑
струментів для управління проєктами.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання управління проєктами висвітлюються 
в наукових працях багатьох зарубіжних вчених, 
присвячених управлінню часом та розкладом, 
командою, гнучким методологіям управління, 
інтеграційному менеджменту, зокрема, Тома Де‑
марка, Роба Коула, Едварда Скотчера, Кліфорда 
Грея, Еріка Ларсона, Джефа Сазерленда, Сьюза‑
на Снедакера, Скотта Беркуна, Кіма Хелдмана, 
Дж. Ханка Рейнвотера та багатьох інших.
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В сьомому виданні Керівництва з управління 
проєктами (PMBOK Guide) йдеться про зміну па‑
радигми стандарту на набір формулювань прин‑
ципів. Сам проєкт трактується як система поста‑
чання цінності для зацікавлених сторін; акцент 
з управління портфелями, програмами та проєкта‑
ми зміщується на ланцюжок створення цінності. 
Ключовою зміною в PMBOK Guide 7 є відсутність 
необхідності дотримання всіх процесів та поява 
доменів реалізації проєктів. Це пов’язує можли‑
вості бізнесу з розвитком стратегії організації, 
цінністю та бізнес‑ цілями [1].

В Україні питання проєктного менедж‑
менту розкриваються в працях В. Приймака, 
Л. В. Ноздріної, А. В. Катренка, Ю. І. Буріменка, 
Л. В. Галана, І. Ю. Лебедєвої, А. Ю. Щуровської; 
Л. Є. Довгань, Г. А. Мохонько, І. П. Малик, О.В 
Ульянченка та П. Ф. Цигікала та інших [2–5].

Варто зазначити, що сьогодні дослідники ви‑
вчають методології управління проєктами як 
окрему галузь, яка постійно розвивається та до‑
повнюється, відображаючи сучасні тренди проєк‑
тного менеджменту.

Необхідність суб’єктів господарювання відпові‑
дати постійним змінам економік світу та окремих 
галузей обумовлює вивчення трендів проєктного 
управління та практичне застосування підприєм‑
ствами сучасних підходів до управління проєк‑
тами, цілісного сприйняття проєктів та повної й 
ефективної взаємодії із стейкхолдерами. Більшість 
вітчизняних компаній, на жаль, тільки починають 
використовувати гнучкі технології управління та 
використовувати гібридні управлінські підходи.

Формулювання цілей статті. Метою статті є 
систематизація тенденцій в управлінні проєктами 
та аналіз підходів проєктного менеджменту в су‑
часних умовах господарювання.

Виклад основного матеріалу дослідження. Пе‑
ретворення проектного менеджменту у так звану 
екосистему знань із зростаючою взаємозалежністю 
між усіма зацікавленими сторонами у ланцюжку 
створення цінності відбувається під впливом трен‑
дів розвитку управління проєктами. За думками 
фахівців галузі, основними тенденціями в проєк‑
тному управлінні є такі:
1) підвищення значущості та важливості плануван‑

ня процесів та ресурсів. Зазвичай, управління 
починається з планування, і саме з точного та 
обґрунтованого плану, який враховує потенційні 
зміни та надає можливість їх своєчасно врахувати 
при реалізації проєкту і починається грамотне 
управління. Чим більше змінюються речі, тим 
більше все залишається по‑старому, тим більш 

якісним повинно бути планування. Висока якість 
продукції забезпечується через якість управлін‑
ня, за циклом Едварда Демінга PDCA;

2) зростання значущості обміну знаннями. В умовах 
трансформаційної економіки пошук компаніями 
нових конкурентних переваг на постійній основі 
потребує активізації інноваційної діяльності, роз‑
ширення використання нематеріальних активів, 
забезпечення ефективного використання інтелек‑
туального капіталу, підвищення гнучкості, адап‑
тивності, мінливості систем управління. Варто 
пам’ятати, що проблемою є не фактична кількість 
людей, а вузькі місця для певних навичок;

3) використання гнучких та гібридних методів 
управління. В умовах трансформаційної еконо‑
міки та нестабільного зовнішнього середовища 
багато успішних вчора проєктів сьогодні вже 
демонструють нижчу ефективність, або зовсім 
не можуть бути реалізованими через неакту‑
альність методів та інструментів управління. 
Застосування індивідуальних гнучких та гібрид‑
них підходів, адаптованих до унікального про‑
єктного середовища, спрямовано на створення 
можливості застосування проєктного управління 
в будь‑яких ситуаціях без обмежень;

4) віддаленість робочого місця. Дистанційний ха‑
рактер роботи дозволяє менеджерам проєктів та 
членам проєктної команди працювати у різних 
часових зонах, різних культурах та при відсут‑
ності особистої комунікації. Управління коман‑
дою і факторами впливу на результативність 
взаємодії між ними є критично важливими, 
тому перспективи досліджень у галузі управлін‑
ня проектами пов’язані саме з розподіленими 
командами. Потрібно знайти правильне поєд‑
нання віддаленої роботи та роботи на робочому 
місці, щоб задовольнити побажання працівників 
і втримати їх [6];

5) гібридні підходи в управлінні змінами. Управ‑
ління змінами є ключовим фактором успіху 
проектів у майбутньому. Критичність управління 
змінами криється в своєчасному зверненні уваги 
керівника проєкту на процес змін паралельно 
з фактичним впровадженням контенту та відо‑
браженні цих змін в самому проєкті;

6) Зростання попиту на менеджерів проєктів. По‑
шук і навчання проєктних менеджерів є важ‑
ливими в контексті успішного стратегічного 
планування та належного управління навичка‑
ми. Проєктні менеджери еволюціонують у «ме‑
неджерів, керуючих створенням цінності», ак‑
тивно розвиваючі додаткові компетенції. Так, за 
даними Інституту управління проектами (PMI), 
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«Трикутник Талантів» демонструє баланс між 
лідерськими, стратегічними і бізнес‑ навичками 
керівників проєктів [7];

7) гнучке використання інструментів управління 
проєктами. Масове використання інструментів 
та програмного забезпечення для управління 
проєктами, розробка аналітичних інструментів 
для перетворення даних на інформацію, необхід‑
ну для прийняття управлінських рішень — все 
це є характерними рисами сучасних проєктів. 
Інноваційними інструментами управління про‑
єктами є аутсорсинг, бенчмаркінг, реінжині‑
ринг, краудсорсинг, технологія ICO (initial coin 
offering) (просування проєктів на віртуальних 
біржах криптоактивів). Інструментарій проєк‑
тного управління повинен узгоджувати інтереси 
стейкхолдерів та оцінювати перспективність 
і ефективність варіантів розв’язання існуючих 
проблем;

8) Акцент на Soft Skills. Гнучкі навички необхідні 
у сфері управління проектами, попит на них 
постійно зростає. Згідно Project Management 
Institute, базовими Soft Skills для менеджерів 
проєктів є комунікація, управління конфлік‑
тами, прийняття рішень, лідерство, мотива‑
ція, організація, зміцнення довіри [8]. Сьогодні 
в проектній економіці з’являється новий рівень 
навичок — «power skills», що означає швидку 
адаптацію організації та колективу з метою 
збереження своїх конкурентних переваг.
Таким чином, глобалізаційні процеси, цифрові‑

зація економіки та індустрія 4.0. змінюють стан‑
дартний підхід до управління проєктами, обумов‑
люючи змішання гнучких та класичних методик, 
що, у перспективі, дозволяє підвищити якість 
виконання проектів через індивідуальний підхід.

Розглянемо детальніше сучасні підходи до 
управління проєктами. З точки зору організації 
управління виділяють функціональний, дина‑
мічний та предметний підходи. Функціональ‑
ний підхід розглядає управлінську діяльність 
за функціями: аналіз, планування, організація, 
контроль, регулювання. Динамічний підхід пов’я‑
заний з логікою робіт за проектом та передбачає 
розгляд у часі процесів, пов’язаних із основною 
діяльністю з виконання проекту (аналіз проблеми; 
розробка концепції проекту; проектування; екс‑
плуатація). Предметний підхід визначає об’єкти 
проекту, куди спрямовано управління: виробничі 
об’єкти та об’єкти (елементи), пов’язані з діяль‑
ністю із забезпечення реалізації проекту (фінанси, 
кадри, маркетинг, контракти, ризик, матеріальні 
ресурси, якість, інформація).

Через неможливість структурування всіх про‑
єктів відповідно до класичного менеджменту, 
фахівці з управління застосовують безліч гнуч‑
ких, гібридних та динамічних підходів. Сьогодні 
фахівцями в галузі управління використовується 
термін «гімнастичне підприємство» (gymnastic 
enterprise) — проєктно‑ орієнтоване підприємство, 
здатне одночасно підтримувати свої структури, 
організаційні форми та механізми керівництва, 
а також гнучко змінюватися і швидко змінювати 
напрямок розвитку [9].

Звичайно, найпоширенішою сучасною гнучкою 
методологією управління проєктами є Agile ме‑
тодологія, яка дає можливість побачити, що всіх 
учасників процесу об’єднує одна мета — створення 
якісного проекту для свого споживача, та в якій 
успішно поєднуються принципи тайм‑менедж‑
менту й ощадливого виробництва. Різновидами 
Agile‑технологій є гнучкі управлінські фреймвор‑
ки: Scrum, Kanban, Crystal, Six Sigma та інші.

Agile — це набір принципів та цінностей. Кон‑
цепція гнучких методів управління проектами ба‑
зується на чотирьох цінностях, відомих як Agile 
Manifesto:
 – люди та взаємодія важливіші за процеси та ін‑
струменти;

 – працюючий продукт важливіший за вичерпну 
документацію;

 – співпраця із замовником важливіша за узгоджен‑
ня умов контракту;

 – готовність до змін важливіша за проходження 
початкового плану [1].
Найголовнішою перевагою Agile є гнучкість, 

адаптивність, здатність підлаштуватися під будь‑
які умови та процеси організації. На відміну від 
класичної каскадної методології Waterfall, що за‑
снована на чіткому дотриманні умов контракту та 
первісній документації, Agile‑технології передба‑
чають оперативний перегляд планів залежно від 
змін. Слабка сторона Agile полягає в тому, що 
кожна команда має самостійно складати свою си‑
стему управління, керуючись принципами Agile.

Суть Scrum полягає у поділі всього процесу 
виконання проєкту на безліч спринтів, які вима‑
гають приблизно однакову кількість часу на за‑
вершення. Кожен спринт має поєднувати встанов‑
лену кількість конкретних завдань. Таким чином, 
методологія Scrum базується на коротких циклах 
організованої певним чином роботи, завдяки чому 
можливе швидке отримання зворотного зв’язку 
та, відповідно, коригування подальшого плану 
проєкту. Перевагами Scrum‑методології є безпо‑
середня участь клієнта в ході роботи, швидкість 



64

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

Серія: «Економічні науки» // № 1 (69), 2023

реалізації та терпимість до коригування. До не‑
доліків цього підходу належить висока ймовір‑
ність виконання зайвих операцій, відносно велика 
кількість часу, що приділяється обговоренням на 
шкоду реальній роботі [10].

На відміну від Scrum, Kanban дозволяє члену 
команди вести кілька завдань одночасно, надає 
можливість залишати завдання відкритими і пере‑
ходити до вирішення більш пріоритетних з них. До 
того ж Kanban не має строгих обмежень у часі, як 
Scrum. Складності застосування цього фреймвор‑
ка виникають в незгуртованих командах, в яких 
навички працівників не перетинаються один з од‑
ним. Також недоцільно використовувати Kanban 
в умовах жорстких термінів виконання проєкту.

Концепція «6 сигм» (Six Sigma) заснована на 
процесі безперервного поліпшення всіх аспектів 
проєкту через ретельний аналіз показників. Під‑
хід ґрунтується на 5‑ти кроках (DMEDI):
 – визначення (Define) — постановка завдання, 
збирання інформації, встановлення термінів 
виконання;

 – вимір (Measure) — визначення ключових по‑
казників;

 – дослідження (Explore) — пошук шляхів реалі‑
зації проєкту;

 – розробка (Develop) — реалізація задуманого 
плану;

 – контроль (Control) — проведення аналізу та по‑
ліпшення всіх процесів.
Перевагами концепції «6 сигм» є ретельний 

аналіз та контроль якісних показників на кожно‑
му новому етапі. В той же час через різницю в ці‑
лях на різних етапах проєкту, виникає плутанина 
в пріоритетах. Також постійне прагнення покра‑
щити продукт проєктування може демотивувати 
співробітників, які не відчувають задоволення від 
виконаної роботи.

Класична каскадна методологія Waterfall та 
гнучкі системи менеджменту Agile, поєдную‑
чись, утворюють гібридні системи управління, 
в яких більш технологічно складні міні‑проєкти 
реалізуються за гнучкими моделями, а стандартні 
завдання — за класичною каскадною моделлю.

Таким чином, використання тих чи інших 
підходів до управління проєктами визначається 
специфікою продукту проєктування, часом реалі‑
зації проєкту, ступенем залучення стейкхолдерів 
та багатьма іншими факторами. Проте переваги 
гнучкого та гібридного підходів дозволяють ви‑
користовувати Agile‑методологію для підвищення 
ефективності процесів та досягнення цільових ре‑
зультатів проєктної діяльності.

Через динамізм зовнішнього середовища 
в умовах цифрової трансформації суспільства 
гнучкі методології управління популяризуються. 
Agile‑технології акцентують увагу на відсутності 
універсальних рішень та необхідності враховувати 
специфіку проєкту. Особливо це є актуальним для 
проєктів IT‑сфери. За даними Держстату IT‑бізнес 
належить до тих небагатьох галузей, які вияви‑
лися найбільш пристосованими в новій сьогоден‑
ній реальності до кардинальних змін, пов’язаних 
з війною та економічним спадом. Незважаючи 
на те, що війна суттєво вплинула на географічну 
структуру бізнесу та на пріоритетні види діяль‑
ності, за останні півроку кількість зареєстрова‑
них фізичних осіб‑підприємців та юридичних осіб 
склала 1,38 млн. суб’єктів. Порівняно з аналогіч‑
ним періодом минулого року приріст становить 
2,55%. Причому 68,8% з чистого приросту при‑
падає на ІТ сектор [11]. За даними LIGA.net та 
кадрового порталу grc.ua середнє зростання у сфе‑
рі ІТ дорівнює близько 10%, а пропозиції роботи 
у сфері інформаційних технологій складають по‑
над 15% від усіх відкритих вакансій за останній 
місяць в Україні [11; 12].

Загалом фахівці у галузі ІТ виділяють кілька 
тенденцій, що склалися на вітчизняному ринку, 
зокрема, повернення до ринку роботодавця, від‑
сутність гарантії безпеки спеціалістів та збіль‑
шення кількості бажаючих виїхати за кордон, 
зростання попиту на послуги аутсорсингових 
компаній, скорочення айтішників у непрофільних 
компаніях [12].

Проєкти, що реалізуються у сфері інформа‑
ційних технологій, зазвичай характеризуються 
високою унікальністю, відносно значними ви‑
тратами проєктного бюджету, наявністю високих 
ризиків, нетерпимістю до помилок, виконанням 
частини робіт на умовах аутсорсингу, наявніс‑
тю комунікаційних конфліктів, наявністю змін 
якісних характеристик цілей проєкту та умов 
його реалізації, розбіжністю вимог та очікува‑
них результатів, високою особистісною відпові‑
дальністю членів команди за результат роботи, 
прогнозним характером показників ефективності 
проєкту.

Згідно з дослідженнями фахівців в галузі 
IT‑технологій, в Україні при реалізації проєктів 
найчастіше віддають перевагу методології Scrum. 
При цьому щодо використання розподілених ко‑
манд існує достатній рівень управління проєктами 
в організаціях порівняно зі світовими практика‑
ми, що дає можливість експорту сервісних послуг 
замовникам [13].
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Таким чином, можна зробити висновок, що 
управління IT‑проектами є складним процесом, 
реалізація якого потребує врахування великої 
кількості факторів. Під час реалізації IT‑проек‑
тів рекомендується використовувати переваги 
різних моделей управління, що буде стимулюва‑
ти функціонування бізнесу та проєктів за умов 
невизначеності зовнішнього середовища та роботі 
в розподілених командах.

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. Розвиток проєктного управління не тільки 
перебуває під впливом тенденцій світових та на‑
ціональних трансформаційних процесів, а також 
сам впливає на реалізацію цих трендів, визначаючи 

організаційні здібності компаній, ефективність ді‑
яльності та стійкість розвитку. В умовах відсутності 
універсальних рішень та необхідності врахування 
специфіки проєктів, управління проектами на осно‑
ві цінностей Agilе дає можливість створювати якіс‑
ні продукти та формувати ефективні проєктні ко‑
манди. Вибір стандартних, гнучких або гібридних 
методологій проєктного управління у будь‑якому 
проєкті ґрунтується на враховувати одних й тих са‑
мих основних обмежень — ресурсів, часу та якості.

Перспективними напрямами подальших до‑
сліджень в сфері управління проєктами є орга‑
нізаційні та фінансові аспекти інтеграції кількох 
різних підходів в межах одного проєкту.
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системного підходу до адаптації персоналу сучасних підприємств. У статті розкрито значення адаптації персоналу в системі 
управління персоналом підприємства. Систематизовано основні визначення поняття адаптація персоналу, що подані су-
часними науковцями. Доведено, що поняття «адаптація персоналу» науковцями розглядається стосовно нових працівників. 
Розмежовано підходи до визначення адаптації персоналу з позиції психології та з позиції управління процесом адаптації. 
Окреслено основні стадії адаптації нового працівника: ознайомлення, пристосування, асиміляція, ідентифікація. Показано 
важливість застосування системного підходу до адаптації персоналу сучасних підприємств. Охарактеризовано основні 
елементи системи адаптації персоналу: програма адаптації, наставництво, система оцінювання, система мотивування 
та процес адаптації працівника. Подано основні складові програми адаптації працівника. Розглянуто наставництво як 
основний інструмент адаптації персоналу, що передбачає навчання працівника безпосередньо на робочому місці шляхом 
передання досвідченими працівниками набутого досвіду і знань та формування необхідних навичок. Вказано на те, що 
наставництво є інструментом адаптації персоналу, застосування якого регламентується на рівні держави. Розглянуто 
Методичні рекомендації щодо запровадження наставництва, затверджені наказом Міністерства соціальної політики 
України від 11.10.2017 № 1611. Окреслено та обґрунтовано основні елементи системи оцінювання під час адаптації пер-
соналу, а саме етапи процесу оцінювання, цілі оцінювання (інформативну, мотиваційну, адміністративну), різні методи 
оцінювання, що використовуються на різних етапах: під час відбору персоналу, для формування програми адаптації та 
для оцінювання результатів адаптації. Запропоновано використовувати для підкріплення адаптаційних заходів систему 
мотивування, що дозволить керівництву підприємства забезпечити підвищення мотивації працівника і пришвидшити 
динаміку його виходу на відповідний рівень продуктивності.

Ключові слова: персонал, підприємство, адаптація персоналу, система, системний підхід.

Summary. The purpose of the article is to research theoretical approaches to adaptation and justify the need to apply a 
systemic approach to the adaptation of personnel of modern enterprises. The article reveals the significance of personnel ad-
aptation in the personnel management system of the enterprise. The main definitions of the concept of personnel adaptation, 
given by modern scientists, have been systematized. It is proven that the concept of «personnel adaptation» is considered by 
scientists in relation to new employees. Approaches to determining the adaptation of personnel from the standpoint of psychol-
ogy and from the standpoint of management of the adaptation process are distinguished. The main stages of adaptation of a 
new employee are outlined: familiarization, adaptation, assimilation, identification. The importance of applying a system ap-
proach to the adaptation of personnel of modern enterprises is shown. The main elements of the personnel adaptation system 
are characterized: adaptation program, mentoring, evaluation system, motivation system and employee adaptation process. 
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The main components of the employee adaptation program are presented. Mentoring is considered as the main tool for person-
nel adaptation, which involves training the employee directly at the workplace through the transfer of the acquired experience 
and knowledge by experienced employees and the formation of the necessary skills. It is pointed out that mentoring is a tool for 
personnel adaptation, the use of which is regulated at the state level. The Methodological recommendations for the introduc-
tion of mentoring, approved by the order of the Ministry of Social Policy of Ukraine dated 11.10.2017 No. 1611, were considered. 
The main elements of the evaluation system during staff adaptation were outlined and substantiated, namely the stages of the 
evaluation process, evaluation goals (informative, motivational, administrative), various methods evaluations used at different 
stages: during personnel selection, for the formation of an adaptation program and for evaluating the results of adaptation. It 
is proposed to use a motivation system to reinforce adaptation measures, which will allow the management of the enterprise to 
ensure an increase in the employee’s motivation and speed up the dynamics of his exit to the appropriate level of productivity.

Key words: personnel, enterprise, personnel adaptation, system, systemic approach.

Постановка проблеми. Як показує світова прак‑
тика управління, людські ресурси (персонал) 

сучасних підприємств посідають ключову роль 
серед інших ресурсів підприємства. У зв’язку із 
постійними змінами в бізнес‑ середовищі, зумовле‑
ними глобалізацією, міграцією населення багато 
підприємств України зустрілися з рядом проблем, 
зокрема: виникненням проблем залучення компе‑
тентних працівників, частими випадками звіль‑
нення працівників у перші місяці роботи і, як 
нaслідок, додатковими витратами на наймання й 
навчання нових працівників. Важливу роль в ефек‑
тивній роботі персоналу відіграє його адаптація. 
Основними завданнями адаптації персоналу є ство‑
рення умов для розкриття потенціалу працівників 
та формування стабільного трудового колекти‑
ву підприємства. У зв’язку із цим до організації 
адаптації персоналу потрібно підходити системно.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До‑
слідження питання організації адаптації персо‑
налу висвітлені у наукових працях зарубіжних 
і вітчизняних учених: М. Армстронга, Е. Мюллер, 
Л. Балабанової, А. Бикової, Н. Гриценко, К. Ков‑
туненко, А. Кудар, В. Куделі, А. Лобзи, О. Миро‑
нової, Г. Обруч, Т. Погорєлової та ін.

Однак, вважаємо, що актуальним є досліджен‑
ня проблеми використання системного підходу до 
адаптації працівників.

Формулювання цілей статті. Метою статті є до‑
слідження теоретичних підходів до адаптації та 
обґрунтування необхідності застосування систем‑
ного підходу до адаптації персоналу сучасних під‑
приємств.

Виклад основного матеріалу. Одним із важли‑
вих завдань системи управління персоналом су‑
часного підприємства є створення умов для фор‑
мування стабільного трудового колективу, який 
забезпечуватиме підтримку високої конкурентоз‑
датності підприємства. У цьому сенсі адаптація 
персоналу є необхідною складовою системи управ‑

ління персоналом підприємства. Адже, найнявши 
на роботу нового працівника необхідно організу‑
вати його «еволюцію», тобто, перетворення на 
ефективного працівника саме цього підприємства.

Слово «адаптація» (англ. «аdaptation») в еко‑
номічному словнику трактується як «здатність 
будь якої системи реагувати на зовнішнє середо‑
вище і змінювати власну поведінку заради опти‑
мального функціонування» [5, с. 7]. Зважаючи 
на те, що до персоналу відносяться всі особи, що 
працюють на підприємстві згідно з укладеним 
трудовим договором, можна трактувати поняття 
«адаптація персоналу» як здатність працівників 
пристосовуватися до змін у зовнішньому середо‑
вищі підприємства. Проте, досліджуючи питання 
адаптації персоналу, ми побачили, що науковці 
застосовують його, зазвичай, до новоприйнятих 
працівників підприємства.

Проведемо аналіз деяких визначень поняття 
«адаптація персоналу», поданих сучасними нау‑
ковцями (табл. 1).

Проаналізувавши подані в табл. 1 визначення, 
варто відмітити, що більшість із науковців роз‑
глядають адаптацію персоналу з позиції психоло‑
гії, зміщуючи акцент на внутрішніх психофізіоло‑
гічних змінах, що відбуваються з працівником під 
час адаптації. Вважаємо за доцільне зауважити, 
що ми погоджуємося з підходом до адаптації, що 
розглядає адаптацію персоналу, як процес зміни 
поведінки індивідуума під впливом інструментів 
менеджменту, результатом якого є освоєння, пі‑
знання та пристосування до умов внутрішнього се‑
редовища [2, с. 641]. Такий підхід можна назвати 
підходом з позиції управління процесом адаптації.

Вартим уваги є підхід всесвітньо відомого уче‑
ного, класика менеджменту М. Армстронга. Він 
розглядає адаптацію нового працівника як вве‑
дення в підприємство і трактує його як процес 
привітного прийняття працівників, які прийшли 
на роботу на підприємство, надання їм базової 
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інформації, що необхідна для успішної адаптації 
і початку роботи.

Справді, новому працівнику на початку тру‑
дової кар’єри на підприємстві важливо відчувати 
привітне ставлення колективу та володіння до‑
статньою кількістю інформації, необхідної для ви‑
конання посадових обов’язків. Таким чином, буде 
формуватися позитивне ставлення працівника до 
підприємства.

Розглянемо основні цілі адаптації персоналу 
з погляду сучасних науковців [6, с. 139]:
 – скорочення стартових витрат;
 – зменшення рівня невпевненості працівника в 
собі;

 – скорочення плинності кадрів;
 – економія часу керівника і колег нового праців‑
ника.
Розглядаючи цілі адаптації, варто відзначити, 

що реалізація заходів для їх досягнення дасть 
можливість скоротити додаткові витрати підпри‑
ємства на початку трудової кар’єри працівників 
на підприємстві.

Це підтверджується у дослідженнях науковців 
Гарвардської школи бізнесу, які дослідили, що 
новоприйнятий працівник працює менш ефектив‑
но, ніж інші працівники, що вимагає додаткових 

витрат часу та коштів підприємства. На рис. 1 
показано три періоди, на які можна поділити про‑
дуктивність новоприйнятого працівника.

Отже, продуктивність працівника може досяг‑
ти 100% лише після дванадцяти тижнів роботи на 
підприємстві. Серед витрат, які несе підприємство 
під час адаптації нового працівника варто зупини‑
тися на тих, що виділені Фаулером (Fowler, 1996): 
витрати на наймання нового працівника, що має 
бути прийнятий на місце звільненого; витрати на 
навчання, інструктування нового працівника; ви‑
трати на тимчасове заміщення, поки проводиться 
відбір персоналу на посаду; витрати на контроль 
і виправлення помилок нового працівника; різ‑
ниця між цінністю працівника для підприємства 
і витратами на оплату праці та додаткові піль‑
ги для нього. Дані витрати, згідно досліджень 
ученого, можуть складати до 75% річної оплати 
праці, які можна зменшити, якщо організувати 
ефективні заходи з адаптації нового працівника 
[1, с. 391].

Адаптація нових працівників передбачає такі 
стадії: ознайомлення, пристосування, асиміляція 
(повне пристосування до середовища), ідентифі‑
кація (ототожнення особистих цілей з цілями 
підприємства) [3, с. 106]. Для забезпечення ефек‑

Таблиця 1
Трактування поняття «адаптація персоналу» сучасними науковцями

№ з/п Джерело Визначення поняття «адаптація персоналу» Основне значення

1 О. Криворучко, 
Т. Водолажська 

[6, с. 139]

Процес взаємного пристосування працівника до вну‑
трішнього та зовнішнього середовища підприємства, 
а також підприємства — до професійних та особистісних 
особливостей нового працівника.

Процес взаємного 
пристосування пра‑
цівника і підприєм‑

ства

2 В. Никифоренко 
[8, с. 93]

Взаємне пристосування людини і навколишнього сере‑
довища як предметно‑ речовинного, так і соціального. 
У її рамках відбувається детальне ознайомлення з ко‑
лективом і новими обов’язками; засвоєння стереотипів 
поведінки; асиміляція — повне пристосування до сере‑
довища і, нарешті, ідентифікація — ототожнення особи‑
стих інтересів і цілей із загальними.

Взаємне пристосуван‑
ня людини і навко‑

лишнього середовища

3 А. Лобза, 
А. Бикова, 
Т. Рябуха 
[7, с. 175]

Поступовий процес пристосування співробітника до но‑
вого професійного середовища та умов праці, результа‑
том якого є повна асиміляція та розкриття потенціалу 
задля досягнення цілей підприємства.

Процес пристосуван‑
ня співробітника до 
нового професійного 

середовища

4 Г. Обруч [9, с. 115] Процес пристосування працівника до нових умов ве‑
дення трудової діяльності шляхом його знайомства зі 
специфікою діяльності, а також навчання, оцінювання, 
інформування, розвитку комунікаційних здібностей та 
психологічного пристосування до умов і корпоративних 
цінностей підприємства …

Процес пристосуван‑
ня працівника до 

нових умов ведення 
трудової діяльності

5 А. Бикова, 
Д. Паранько 
[2, с. 641]

Процес зміни поведінки індивідуума під впливом ін‑
струментів менеджменту, результатом якого є освоєння, 
пізнання та пристосування до умов внутрішнього сере‑
довища.

Процес зміни пове‑
дінки індивідуума

Джерело: сформовано на основі [2; 6; 7; 8; 9]
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тивної адаптації нових працівників керівництву 
підприємства необхідно вибудувати систему адап‑
тації, до якої мають входити такі основні елемен‑
ти (рис. 2).

Як зазначено на рис. 2, для ефективної адапта‑
ції нових працівників необхідно проводити органі‑
заційні заходи: розробити індивідуальну програму 

адаптації, впровадити інститут наставництва, сис‑
теми оцінювання та мотивування.

Розглянемо інструменти, які можуть бути за‑
стосовані для адаптації нових працівників підпри‑
ємства більш детально.

І. Програма адаптації — це документ, який пе‑
редбачає відповідні адаптаційні заходи на кожно‑

Рис. 1. Продуктивність працівника в перші місяці роботи на підприємстві

Джерело: сформовано автором на основі [4]

Рис. 2. Елементи системи адаптації персоналу підприємства

Джерело: сформовано автором
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Джерело: сформовано автором на основі [4] 
 

Отже, продуктивність працівника може досягти 100 % лише після 

дванадцяти тижнів роботи на підприємстві. Серед витрат, які несе 

Після 12 тижнів роботи

Продуктивність працівника може збільшитися до 100 %

З дев'ятого по 12 тиждень роботи
Продуктивність працівника збільшується до 75 %

З п'ятого по восьмий тиждень роботи
Продуктивність працівника збільшується до 50 %

Протягом першого місяця (з першого по четвертий тиждень роботи)
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підприємство під час адаптації нового працівника варто зупинитися на тих, 

що виділені Фаулером (Fowler, 1996): витрати на наймання нового 

працівника, що має бути прийнятий на місце звільненого; витрати на 

навчання, інструктування нового працівника; витрати на тимчасове 

заміщення, поки проводиться відбір персоналу на посаду; витрати на 

контроль і виправлення помилок нового працівника; різниця між цінністю 

працівника для підприємства і витратами на оплату праці та додаткові 

пільги для нього. Дані витрати, згідно досліджень ученого, можуть складати 

до 75 % річної оплати праці, які можна зменшити, якщо організувати 

ефективні заходи з адаптації нового працівника [1, с. 391].  

Адаптація нових працівників передбачає такі стадії: ознайомлення, 

пристосування, асиміляція (повне пристосування до середовища), 

ідентифікація (ототожнення особистих цілей з цілями підприємства) [3, 

с. 106]. Для забезпечення ефективної адаптації нових працівників 

керівництву підприємства необхідно вибудувати систему адаптації, до якої 

мають входити такі основні елементи (рис. 2). 

 
Рис. 2. Елементи системи адаптації персоналу підприємства 

Джерело: сформовано автором 
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му етапі процесу адаптації, терміни їх реалізації, 
а також відповідальних осіб за їх впровадження. 
До прикладу: для ознайомлення нового працівни‑
ка — welcome‑ тренінги, екскурсії підприємством; 
для ефективного пристосування працівника — ін‑
структаж на робочому місці, ознайомлення з по‑
садовою інструкцією, наставництво; для сприяння 
асиміляції — коучинг, buddying (англ. buddy — 
друг; метод, заснований на товаришуванні колег 
та реалізується через підтримку у виконанні за‑
вдань, в опануванні нових навичок), shadowing 
(англ. shadow — тінь; супроводження новим пра‑
цівником досвідченого колеги під час виконан‑
ня ним роботи, результатом чого є усвідомлення 
цілей і завдань); для реалізації останнього етапу 
адаптації ідентифікації важливими будуть заходи, 
спрямовані на формування у працівника відчуття 
причетності, залученості у бізнес‑ процес.

ІІ. Наставництво є інструментом адаптації персо‑
налу, що передбачає навчання працівника безпосе‑
редньо на робочому місці шляхом передання досвід‑
ченими працівниками набутого досвіду і знань особі, 
що потребує професійного навчання, та формування 
необхідних навичок [10]. Застосування наставництва 
на сучасних українських підприємствах регламен‑
тується на рівні держави. Міністерство соціальної 
політики України у 2017 році затвердило Методич‑
ні рекомендації щодо запровадження наставництва 
[10], в яких передбачено такі рекомендації:
1) для організації наставництва необхідно розро‑

бити положення, де буде враховано специфіку 
виробничого процесу підприємства;

2) кандидатури наставників рекомендовано визна‑
чати щороку рішенням керівників підрозділів 
за погодженням з профспілковим органом;

3) наставництво рекомендовано організовувати 
на підставі наказу (розпорядження) керівника 
підприємства;

4) наставнику протягом п’яти днів з дня прийняття 
працівника на роботу рекомендовано розробити 
індивідуальний план наставництва, який має 
бути затверджений керівником структурного 
підрозділу;

5) по завершенні періоду наставництва наставнику 
рекомендовано протягом трьох днів підготувати 
висновок за результатами виконання індивіду‑
ального плану та подати керівнику структурного 
підрозділу;

6) наставництво рекомендовано встановлювати 
на термін до шести місяців (залежно від рівня 
компетентності працівника, його індивідуальних 
здібностей до накопичення і здобуття професій‑
ного досвіду) тощо.
ІІІ. Система оцінювання в період адаптації но‑

вих працівників має передбачати різні цілі і мето‑
ди оцінки, починаючи з оцінки професійної компе‑
тентності працівника на етапі прийняття на роботу 
і закінчуючи оцінкою результатів адаптації (рис. 3).

В даній системі оцінювання (рис. 3) ключо‑
вим елементом є цілі оцінювання під час адапта‑
ції персоналу, для реалізації яких підбираються 
відповідні методи оцінки. Вважаємо за доцільне 
для побудови системи оцінювання використовува‑
ти класифікацію цілей за Д. Мак Грегором. Для 
оцінювання персоналу на етапі його відбору на 
підприємство найдоцільніше визначати інформа‑
тивну ціль, яка полягає в зaбезпеченні суб’єкта 
оцінювання необхідними дaними про компетент‑
ність та індивідуальні особливості працівника, 
що може бути виявлено з допомогою тестування 

Рис. 3. Елементи системи оцінювання під час адаптації персоналу

Джерело: сформовано автором
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1) для організації наставництва необхідно розробити положення, 

де буде враховано специфіку виробничого процесу підприємства; 

2) кандидатури наставників рекомендовано визначати щороку 

рішенням керівників підрозділів за погодженням з профспілковим органом; 

3) наставництво рекомендовано організовувати на підставі наказу 

(розпорядження) керівника підприємства; 

4) наставнику протягом п’яти днів з дня прийняття працівника на 

роботу рекомендовано розробити індивідуальний план наставництва, який 

має бути затверджений керівником структурного підрозділу; 

5) по завершенні періоду наставництва наставнику рекомендовано 

протягом трьох днів підготувати висновок за результатами виконання 

індивідуального плану та подати керівнику структурного підрозділу; 

6) наставництво рекомендовано встановлювати на термін до шести 

місяців (залежно від рівня компетентності працівника, його індивідуальних 

здібностей до накопичення і здобуття професійного досвіду) тощо. 

ІІІ. Система оцінювання в період адаптації нових працівників має 

передбачати різні цілі і методи оцінки, починаючи з оцінки професійної 

компетентності працівника на етапі прийняття на роботу і закінчуючи 

оцінкою результатів адаптації (рис. 3). 
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та проведення співбесіди. Формуючи програму 
адаптації працівника, яка передбачає комплекс 
заходів з адаптації, необхідно передбачати певні 
методи оцінки, які будуть забезпечувати виконан‑
ня мотиваційних цілей, що орієнтує пeрсонал на 
покращення діяльності в напрямку підвищення 
компетентності і передбaчає взаємозв’язок моти‑
ваційних заходів з результатами адаптації (підви‑
щення продуктивності праці, задоволеність від ро‑
боти тощо). За результатами адаптації необхідно, 
перш за все, виконувати адміністративні цілі, що 
полягають у тому, що оцінювання має призвести 
до прийняття кадрових рішeнь щодо відповідності 
компетентності працівника, перспектив підвищeн‑
ня в посаді, перeпідготовки, заохочeння тощо.

IV. Комплексна система мотивування під час 
адаптації персоналу дозволить керівництву під‑
приємства забезпечити підвищення мотивації пра‑
цівника і пришвидшити динаміку його виходу на 
відповідний рівень продуктивності. Це зумовлено 
тим, що мотивація сприяє появі стійких професій‑
них інтересів, які стимулюють працівника до ово‑
лодіння новими компетентностями, необхідними 
для роботи. Важливою умовою ефективної адапта‑
ції персоналу, на наш погляд, буде використання 
як матеріальних (бонуси за підвищення продук‑
тивності праці та якісне виконання завдань), так 
і нематеріальних форм мотивації, таких як похва‑
ла, повага, визнання досягнень тощо. Мотивацій‑

ні заходи дадуть можливість запобігти помилкам 
нових працівників, яких вони можуть припусти‑
тися та знизити коефіцієнт плинності персоналу 
на початку трудової діяльності на підприємстві.

Висновки та перспективи. Адаптація персона‑
лу, як одна із підсистем управління персоналом, 
є необхідною умовою для формування стабільного 
трудового колективу, що дає можливість забезпе‑
чити високу конкурентоздатність підприємства. 
Адаптація нових працівників проходить чотири 
стадії: ознайомлення, пристосування, асиміляцію 
та ідентифікацію.

Для забезпечення ефективної адаптації нових 
працівників керівництву підприємства необхід‑
но сформувати систему адаптації, до якої будуть 
входити необхідні елементи: програма адаптації, 
наставництво, система оцінювання, система моти‑
вування. Завдяки системному підходу до адаптації 
нових працівників буде забезпечено досягнення 
основних цілей адаптації: скорочення витрат на 
залучення персоналу, зменшення рівня невпев‑
неності працівника, підвищення продуктивності 
праці, скорочення плинності персоналу.

У зв’язку із тим, що кожен працівник має свої 
індивідуальні особливості, у подальших наших 
дослідженнях з адаптації персоналу вважаємо за 
доцільне розкрити індивідуальний підхід до адап‑
тації працівників, що дасть можливість підвищи‑
ти її ефективність.
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Анотація. Діяльність і розвиток будь-якого підприємства безпосередньо пов’язане з умовами, а також з розробкою, 
прийняттям і реалізацією управлінських рішень (або бізнес- рішень), спрямованих на розв’язання певної проблеми управ-
ління. Визначено, що сьогодні актуальним питанням є дослідження умов, а також методів прийняття раціональних рішень 
у менеджменті, включаючи оптимізацію бізнес- рішень. З огляду на це, у статті за результатами дослідження представлено 
моделі і методи прийняття управлінських рішень у менеджменті. Зазначено, що під управлінським рішенням в умовах 
ризику і/або невизначеності слід розуміти вибір найбільш ефективного варіанту бізнес- рішення із можливих альтерна-
тив в умовах ризику і/або невизначеності, а основною метою управлінського рішення є досягнення цілей підприємства. 
Водночас з’ясовано, що в умовах повної невизначеності важливим є критерії прийняття бізнес- рішень, зокрема критерій, 
пов’язаного з результатом і витратами ресурсів й часу, понесених для отриманням цього результату. Зроблено висновок 
про те, що раціональні управлінські рішення у менеджменті визначаються в процесі оптимізації. Подальші дослідження 
доцільно проводити в напрямі визначення оптимального розподілу ресурсів в умовах невизначеності і ризику з ураху-
ванням моделей і методів прийняття бізнес- рішень у менеджменті з метою розвитку підприємства, з огляду на результат, 
процес, стабільність, якість і ефективне управління.

Ключові слова: підприємство, управлінські рішення, розвиток підприємства, бізнес- стратегія, невизначеність, ризики, 
оптимізація, результат.

Summary. The activity and development of any enterprise is directly related to the conditions, as well as to the development, 
adoption and implementation of management decisions (or business decisions) aimed at solving a certain management prob-
lem. It was determined that the research of conditions and methods of making rational decisions in management, including the 
optimization of business decisions, is a relevant issue today. With this in mind, in the article presents the models and methods 
of making managerial decisions in management based on the research results. It is noted that the management decision under 
conditions of risk and/or uncertainty should be understood as the choice of the most effective business solution option from 
possible alternatives under conditions of risk and/or uncertainty, and the main goal of the management decision is to achieve-
ment of enterprise goals. At the same time, it was found that in conditions of complete uncertainty, the criteria for making 
business decisions are important, in particular, the criterion related to the result and the costs of resources and time incurred 
to obtain this result. It was concluded that rational managerial decisions in management are determined in the process of 
optimization. It is advisable to carry out further research in the direction of determining the optimal allocation of resources in 
conditions of uncertainty and risk, taking into account the models and methods of making business decisions in management 
for the purpose of enterprise development, taking into account the result, process, stability, quality and effective management.

Key words: enterprise, management decisions, enterprise development, business strategy, uncertainty, risks, optimization, result.

Постановка проблеми. Діяльність і розвиток 
будь‑якого підприємства безпосередньо пов’я‑

зане з умовами, а також з розробкою, прийняттям 
і реалізацією управлінських рішень (або бізнес‑ 
рішень), спрямованих на розв’язання певної пробле‑
ми управління. Поряд з тим відомо, що основною 
метою управлінського рішення є досягнення цілей 
підприємства [1–18].

Водночас сучасна теорія і практика бізнесу 
доводить, що актуальною проблемою, враховую‑
чи думку керівників підприємств, є моделюван‑
ня і оптимізація управлінських рішень в умовах 
швидких змін. Першим кроком до розв’язання 
цієї проблеми є дослідження умов та методів при‑
йняття раціональних рішень у менеджменті.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. За 
результатами дослідження літератури і інформації 
в Інтернеті, зокрема [1–24], з’ясовано, що деякі 
теоретичні і практичні аспекти у цьому напрямі 
розглянуто у працях таких вчених та практиків, 
як С. Юхимчук, А. Азарова [1], О. Кузьмін [2], 

Р. М. Скриньковський [3–5], О. Мельник [10], 
J. Adams, L. Juleff [19], R. Artiukh, V. Kosenko, 
I. Nevliudov [20], J. Bridge, J. C. Dodds [21], 
V. M. Papadakis, S. Lioukas, D. Chambers [22], 
H. A. Simon [23], A. Zhigir [24] та інші.

Поряд з тим, виходячи з аналізу понять «біз нес‑ 
стратегія», «розвиток підприємства», «управлінські 
рішення» і «оптимізація управлінських рішень», 
з’ясовано, що моделі та методи прийняття управ‑
лінських рішень потребують додаткового дослі‑
дження, зокрема — в контексті прийняття бізнес‑ 
рішень в умовах ризику і/або невизначеності.

Мета статті. Метою статті є представити моделі 
і методи прийняття раціональних управлінських 
бізнес‑ рішень у менеджменті.

Виклад основного матеріалу дослідження. Так, 
враховуючи результати досліджень [1–8], розгля‑
немо прийняття управлінських рішень, спрямо‑
ваних на реалізацію цілей управління і розвиток 
підприємства, в умовах ризику. Ця економіко‑ 
математична задача, виходячи з дослідження 
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операцій [9] і економічної діагностики підпри‑
ємства [10; 11], виникає в тому випадку, коли 
з кожною бізнес‑ стратегією (хі), що приймається 
керівниками підприємства, пов’язана ціла множи‑
на можливих результатів:
{z

1
, z

2
, z

3
, .., zn} з відомими ймовірностями P(zj/xi).

Модель (або матрицю моделі) цієї економіко‑ 
математичної задачі, можна і рекомендується пред‑
ставити у вигляді табл. 1, аналогічно як у праці [1].

Тут (в табл. 1): значення u (або uij) — відповід‑
на корисність можливих результатів (zj) 

з ураху‑
ванням ризику, з огляду на процес, стабільність, 
якість і ефективне управління [3; 4], при викорис‑
танні певної бізнес‑ стратегії (xi).

Нехай задані умовні ймовірності P(zj/xi), j =1,n, 
i = 1,m . При цьому вводять очікувану корис‑
ність конкретного результату для кожної бізнес‑ 
стратегії — формула (1) [1]:

( ){ } ( )
1

n

i ij j i
j

R u x u P z x
=

= ∑ , i = 1,m .    (1)

При такій постановці задачі, враховуючи ін‑
формацію у працях [1; 2; 9], вирішальне правило 
(англ. decision rule) для визначення оптимальної 
бізнес‑ стратегії рекомендується записати так — 
формула (2) [1; 9]:

( ){ } ( ){ }maxi kxk
R u x R u x= .             (2)

Розглянемо прийняття управлінського бізнес‑ 
рішення, враховуючи результати досліджень [1; 
12], в умовах нестабільності, складності і неодно‑
значності. Тут досить важливе значення має на‑
явний стан і вплив зовнішнього середовища під‑
приємства (економічні, ринкові, науково‑ технічні, 
політичні, природні, демографічні та інші факто‑
ри прямої і непрямої дії [2–4; 10; 11]), яке може 
знаходитися в одному із скінченого числа станів 
С

1
, С

2
, … Сk, які відомі керівнику (менеджеру) 

підприємства.
З огляду на це, враховуючи наявну інформа‑

цію у працях [1–12], сформулюємо економіко‑ 

математичну модель прийняття управлінського 
бізнес‑ рішення в умовах невизначеності, виходячи 
з того, що є деяка матриця U розмірністю m n× , 
 поданої у табл. 1. Тут структурний елемент по‑
даної матриці U(uij) можна і рекомендується роз‑
глядати як корисність результату (zj) при вико‑
ристанні певної бізнес‑ стратегії (xi) — формула (3), 
виходячи з інформації [1; 13]:

( ),ij j iu U z x= , j = 1,n , i = 1,m .         (3)

В залежності від стану зовнішнього середовища 
підприємства результат (zj), з огляду на процес, 
стабільність, якість і ефективне управління [3; 
4], досягається з ймовірністю P(zj/xi, Сk). Поряд 
з тим, розподіл ймовірностей P(Сk) для керівника 
(менеджера) підприємства, який приймає управ‑
лінське рішення, є невідомим. А відносно стану, 
впливу і розвитку зовнішнього середовища під‑
приємства керівник (менеджер), який приймає 
управлінське рішення, може висловлювати пев‑
ні припущення (гіпотези) на основі ряду спосте‑
режень. Ці припущення про ймовірнісний стан, 
вплив і розвиток зовнішнього середовища підпри‑
ємства називають суб’єктивними ймовірностями 
P(Сk), k = 1, 2, 3, … K.

Якщо б значення P(Сk) було б відомим для ке‑
рівника (менеджера) підприємства, який приймає 
управлінське рішення, то це була б задача при‑
йняття управлінських бізнес‑ рішень в умовах ри‑
зику. В цьому випадку вирішальне правило для 
xi визначається співвідношенням (4), аналогічно 
як у працях [1; 13]:

( ) ( ) ( ),

1 1

max ,
n K

j i j i k k
j k

u z x P z x C P C
= =
∑∑ .     (4)

Тут (у формулі (4)): оскільки стан, вплив і роз‑
виток зовнішнього середовища підприємства є 
невідомим, то невідомим також є розподіл ймо‑
вірностей {P(Сk)}, k=1,K . Як вказувалось вище, 
важливими питаннями тут є вибір оптимальної 
бізнес‑ стратегії, а також прийняття ефективних 

Таблиця 1
Матриця моделі задачі прийняття управлінських рішень з урахуванням ризику
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і результативних управлінських бізнес‑ рішень 
у менеджменті. Тому при цьому, доцільно та‑
кож використовувати критерії прийняття бізнес‑ 
рішень в умовах повної невизначеності, а саме 
[14; 15]: критерій оптимізму (критерій Севіджа, 
правило мінімакс), критерій песимізму (крите‑
рій Вальда, найбільшої обережності), критерій 
песимізму‑ оптимізму (критерій Гурвіца), крите‑
рій Байєса‑ Лапласа, критерій Лапласа та крите‑
рій Ходжа‑ Лемана, а також критерій, пов’язаного 
з результатом і витратами ресурсів й часу, поне‑
сених для отриманням цього результату. В цьому 
випадку вирішальним правилом є не уникати ри‑
зики, а передбачити їх, і намагатись знизити ці 
ризики до найбільш прийнятного рівня з метою 
отримання гарантованого і бажаного результату.

В контексті цього доцільно також зазначити, 
що раціональні управлінські рішення визначають‑
ся в процесі оптимізації. У загальному вигляді 
функцію оптимізації бізнес‑ рішень рекомендуєть‑
ся представити за допомогою формули (5):

( )1 2 3, , ,... ns f r r r r= .                 (5)

Тут s — параметр, за яким проводиться відпо‑
відна оптимізація в умовах ризику і/або невизна‑
ченості;

1 2 3, , ,... nr r r r  — варіанти бізнес‑ рішень (альтер‑
нативи) в умовах ризику і/або невизначеності [2; 
4; 9; 10].

Параметр s може виступати у вигляді прибут‑
ку, обсягів певних робіт тощо, а варіанти бізнес‑ 
рішень 1 2 3, , ,... nr r r r  визначаються ресурсами 
(трудовими, матеріальними, фінансовими і т. д. 
[16–18]), часом тощо.

Висновки і перспективи подальших дослі-
джень. За результатами проведеного досліджен‑
ня, враховуючи деякі ідеї і положення у працях 
[1–24], на основі співвідношень (1)–(5) представле‑
но моделі і методи прийняття бізнес‑ рішень у ме‑
неджменті. Під управлінським рішенням в умовах 
ризику і/або невизначеності слід розуміти вибір 
найбільш ефективного варіанту бізнес‑ рішення із 
можливих альтернатив в умовах ризику і/або не‑
визначеності. Тут важливими є критерії прийнят‑
тя бізнес‑ рішень в умовах повної невизначеності, 
зокрема критерій, пов’язаного з результатом і ви‑
тратами ресурсів й часу, понесених для отриман‑
ням цього результату. Раціональні управлінські 
рішення у менеджменті визначаються в процесі 
оптимізації.

Подальші дослідження доцільно проводити 
в напрямі визначення оптимального розподілу ре‑
сурсів в умовах невизначеності і ризику з ураху‑
ванням моделей і методів прийняття бізнес‑ рішень 
у менеджменті з метою розвитку підприємства, 
з огляду на результат, процес, стабільність, якість 
і ефективне управління.
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ОПТИМІЗАЦІЙНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ  
ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БІЗНЕС–СТРУКТУРИ  

В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ І РИЗИКУ

OPTIMIZATION MODEL OF THE DEVELOPMENT  
OF PRODUCTION ACTIVITY OF THE BUSINESS STRUCTURE  

UNDER CONDITIONS OF UNCERTAINTY AND RISK

Анотація. У статті за результатами дослідження розроблено і представлено нову оптимізаційну модель розвитку 
виробничої діяльності бізнес- структури в умовах невизначеності та ризику. Для моделювання прибутку бізнес- структури 
та рівня рентабельності продукції в умовах невизначеності і ризику використано двокритеріальнний підхід. Наукова 
новизна одержаних результатів полягає в тому, що для моделювання виробничої діяльності бізнес- структури вперше 
використано процедуру переходу від двокритеріального підходу до оптимізаційної адитивної функції компромісу. Вод-
ночас, враховуючи результати обчислювального експерименту, встановлено, що відповідний перехід дозволяє зменшити 
похибки (непевності) параметрів моделі і підвищити стабільність інноваційного проекту. Зазначено, що під виробничою 
діяльністю бізнес- структури слід розуміти сукупність цілеспрямованих дій його працівників із застосуванням засобів та 
предметів праці, необхідних для перетворення ресурсів (фінансових, економічних, матеріальних, природніх, сировинних, 
трудових (людських) тощо) в готову продукцію і/або надання послуг та задоволення соціально- економічних потреб. А 
кінцевим результатом виробничої діяльності будь-якої бізнес- структури є одержання інтегрального ефекту (або досягнення 
результату), основними структурними складовими якого є такі види ефектів: економічний, соціальний, екологічний, бю-
джетний, ресурсний, інтелектуальний та науково- технічний ефект. Подальші дослідження доцільно проводити в напрямі 
визначення шляхів розвитку виробничної діяльності бізнес- структури з урахуванням науково- технічного та інноваційного 
розвитку в умовах невизначеності і ризику.

Ключові слова: бізнес- структура, розвиток виробничої діяльності, виробництво, цілі підприємства, ресурси, прибуток, 
ризики.

Summary. Based on the results of the research, in the article develops and presents a new optimization model of the de-
velopment of production activity of the business structure under conditions of uncertainty and risk. A two-criterion approach 
was used to model the profit of the business structure and the level of profitability of products under conditions of uncertainty 
and risk. The scientific novelty of the obtained results lies in the fact that the procedure of transition from the two-criterion 
approach to the optimization additive compromise function was used for the first time to model the production activity of 
the business structure. At the same time, taking into account the results of the computational experiment, it was established 
that the corresponding transition allows to reduce the errors (uncertainties) of the model parameters and increase the stabil-
ity of the innovative project. It is noted that the production activity of a business structure should be understood as a set of 
purposeful actions of its employees with the use of means and objects of work necessary for the transformation of resources 
(financial, economic, material, natural, raw materials, labor (human), etc.) into finished products and/or provision of services 
and satisfaction of socio- economic needs. And the final result of the production activity of any business structure is obtaining 



81

// Management //
// International scientific journal «Internauka».  
Series: «Economic sciences» // № 1 (69), 2023

an integral effect (or achieving a result), the main structural components of which are the following types of effects: economic, 
social, ecological, budgetary, resource, intellectual and scientific- echnical effect. It is advisable to carry out further research in 
the direction of determining the ways of development of the production activity of the business structure, taking into account 
scientific- technical and innovative development in conditions of uncertainty and risk.

Key words: business structure, development of production activity, production, enterprise goals, resources, profit, risks.

Постановка проблеми. Як відомо, під виробни‑
чою діяльністю бізнес‑ структури слід розуміти 

сукупність цілеспрямованих дій його працівників 
із застосуванням засобів та предметів праці, не‑
обхідних для перетворення ресурсів (фінансових, 
економічних, матеріальних, природніх, сировин‑
них, трудових (людських) тощо) в готову продукцію 
і/або надання послуг та задоволення соціально‑ 
економічних потреб. Кінцевим результатом ви‑
робничої діяльності будь‑якої бізнес‑ структури є 
одержання інтегрального ефекту (або досягнення 
результату), основними структурними складовими 
якого є такі види ефектів: економічний, соціаль‑
ний, екологічний, бюджетний, ресурсний, інте‑
лектуальний та науково‑ технічний ефект [1–12].

Водночас встановлено, що актуальною пробле‑
мою, враховуючи думку керівників підприємств, 
є моделювання розвитку виробничої діяльності 
бізнес‑ структури в умовах невизначеності і ризи‑
ку. Першим кроком до розв’язання цієї проблеми 
є розроблення оптимізаційної моделі розвитку ви‑
робничої діяльності бізнес‑ структури.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Деякі 
теоретичні і практичні питання цієї проблеми роз‑
глянуто у працях таких дослідників та практиків, 
як Р. М. Скриньковський [1; 6–12], О. Г. Мельник 
[2], Й. М. Петрович, Н. С. Савоніна [5], A. Durma‑
nov, S. Umarov [13], V. A. Varma, G. V. Reklaitis, 
G. E. Blau, J. F. Pekny [14], H. Missbauer, R. Uzsoy 
[15], D. A. Novikov [16], V. Babenko, N. Chebano‑
va, N. Ryzhikova, S. Rudenko, N. Birchenko [17], 
E. S. Palkina [18] та інші.

Поряд з тим, виходячи з понять «виробни‑
цтво», «виробнича діяльність», «розвиток вироб‑
ничої діяльності» і «модель розвитку виробни‑
чої діяльності бізнес‑ структури», з’ясовано, що 
завдання побудови комплексної і системної опти‑
мізаційної моделі розвитку виробничої діяльності 
бізнес‑ структури в умовах невизначеності і ризику 
не вирішено.

Мета статті. Метою статті є розробити оптимі‑
заційну модель розвитку виробничої діяльності 
бізнес‑ структури в умовах невизначеності і ризику.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У цьому контексті використаємо параметр GS(VM, 
VN), який характеризує запас міцності, врахову‑

ючи баланс, значення і обмеження доходів від 
реалізації продукції VM та загальні витрати VN, 
бізнес‑ структури в умовах протистояння конку‑
рентам:

1

2 3

max | | ;   

( , , )=

min

S Sm

S M N S M

M N

G G

G V V G V

V

<

Ψ − λ × −

−λ × δ + λ × ⇒

          (1)

Тут GS(VM, VN) — прибуток бізнес‑ структури, 
отриманий від виробництва та реалізації продук‑
ції; GSm — граничне значення параметра (прибут‑
ку), яке встановлюють керівники бізнес‑ структури; 
δM — середнє квадратичне відхилення доходів 
бізнес‑ структури для інтервалу часу в один рік, 
яке пов’язано з відповідними ризиками (ризики та 
відхилення (непевності) визначаємо за допомогою 
співвідношень теорії ймовірності і математичної 
статистики); λ

1
, λ

1
, λ

3
 — коефіцієнти вагомості, які 

встановлюємо на основі експертного методу; Ψ(GS, 
VM, VN) — непевність (або похибка) оцінювання від‑
хилень прибутку.

Розглянемо умову оптимізації рівня рентабель‑
ності продукції бізнес‑ структури у вигляді відно‑
шення прибутку GS до собівартості CS:

/ maxS SG C ⇒ , 
1

ns

S k k
k

G
=

= ξ η∑ ; 
1

ns

S k k
k

Ñ
=

= ζ η∑ , (2)

де ξk — прибуток від реалізації одиниці k‑го типу 
продукції (k=1,2,3,…, ns); ηk — кількість виго‑
товленої продукції певного типу; ζk — витрати на 
виробництво одиниці k‑го типу продукції; CS — 
загальні витрати на виробництво продукції.

Обмеження на використання ресурсів мають 
вигляд:

1

, 0,
ns

kj k j k
k=

ϕ η ≤ ω η ≥∑                 (3)

де j = 1, 2, 3, …, nz; запас ресурсу Wj становить 
ωj; матриця M = {ϕkj} — матриця обмежень, або 
технологічна матриця.

Задача типу (2), (3) є дробово‑ лінійною і досить 
складною в контексті розв’язання. Для встанов‑
лення результату можна звести задачу дробово‑ 
лінійну (2), (3) до задачі лінійного програмуван‑
ня. Для цього зробимо перехід до нових змінних 
з урахуванням zp:



82

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

Серія: «Економічні науки» // № 1 (69), 2023

j p jz z= η , 
1

1/
ns

k k
k

pz
=

ζ= η∑ .           (4)

З урахуванням нових змінних отримаємо для 
задачі лінійного програмування (2), (3) відповідні 
співвідношення:

1

max,
ns

k k
k

z
=

Ω = ξ ⇒∑

1

0, ,1,2,3,...,
ns

kj k j p
k

j zz nz
=

=ϕ − ω =∑        (5)

1

0, 0, 1,2,3,.1, .., ,p k

ns

k k
k

z z z k ns
=

ζ ≥ ≥= =∑  (6)

де ζk — параметр переходу, який визначаємо за 
умови порівняння другого співвідношення із (5) 
і першого із (6).

У ході наступного етапу пропонуємо оптиміза‑
ційну адитивну функцію компромісу:

.( , , )+S M NG V V optΨ β×Ω ⇒              (7)

Тут β — коефіцієнт вагомості, який керівники 
бізнес‑ структури визначають і оцінюють експерт‑
ним методом.

Оптимальний варіант розв’язування задачі 
(1) може бути реалізований з допомогою підходу 
стохастичного програмування, а критерієм визна‑
чення достовірного значення параметра δM (1) для 
відповідного розв’язку задачі буде мінімізація ри‑
зику RZ під час оцінювання прибутку GS(VM, VN), 
враховуючи результати досліджень у працях [1; 
9; 11; 19–21].

Показником оцінювання ризику RZ для задачі 
(1) вибираємо коефіцієнт сподіваних збитків KEL:

/ ( ),EL N F NK L L L= +                 (8)

де LF, LN — сподівані величини сприятливих (F) 
та несприятливих (N) відхилень, які мають відно‑
шення до запланованого (оптимального) значення 
прибутку GSZ бізнес‑ структури (GS(VM, VN) ⇒ GSZ).

Для оцінювання ризику використовуємо ін‑
дикатори сприятливих ISW та несприятливих INW 
відхилень.

Складові виразу (8) представимо з допомогою 
ймовірнісного підходу:

1 1

/ ,
n n

N S NW NW SZL G p I p I G
θ θ

θ θ θ
θ= θ=

= −∑ ∑

1 1

/ ,
n n

F S SW SW SZL G p I p I G
θ θ

θ θ θ
θ= θ=

= −∑ ∑        (9)

де pθ 
— ймовірність небажаних наслідків (втрат 

прибутку); θ — символ індексів (θ =1, 2, 3,…, nθ).
Задачу (5), (6) розв’язуємо з допомогою симп‑

лекс‑ методу.

В загальному випадку маємо 3‑и оптимізаційні 
критерії (1), (5), (8).

Для такого типу багатокритеріальної задачі 
(q = 1, 2, 3) застосуємо підхід (або правило) Па‑
рето [22–24].

Комплексну оцінку Парето‑ оптимального век‑
тора P, який символізує 3‑и критерії інноваційно‑
го проекту, представимо у вигляді добутку:

1

,
nk

q
q

P P
=

=∏                       (10)

де nk = 3 — загальне число використовуваних 
кри теріїв (q = 1, 2, 3).

Оцінки векторів PS представимо у вигляді:

.
20

Sq q q
q

q

G Q N
P

D

−
= ×                 (11)

Тут GSq — локальне значення q‑го вектора; Qq — 
межа, тобто некоретне значення прибутку для q‑го 
критерію; Dq — ширина діапазону коректних зна‑
чень прибутку для q‑го критерію; Nq — кількість 
Парето‑ оптимальних векторів, які відповідають 
q‑му критерію.

Оскільки 1‑й критерій (1) підлягає мінімізації, 
то для нього:

1 1 1
1

1

| |
1 .

20
SG Q N

P
D

 −
= − × 
 

            (12)

Оскільки 2‑й критерій (5), (6) підлягає макси‑
мізації, то для нього:

2 2 2
2

2

.
20

SQ G N
P

D

−
= ×                 (13)

Для 3‑го критерію використовуємо співвідно‑
шення, які аналогічні (12) і (13) з урахуванням 
верхньої Q3max та нижньої Q3max границь, тобто:

3 3min 3
3

3

| |
1 ,

20
S

a
G Q N

P
D

 −
= − × 
 

3max 3 3
3

3

.
20

S
b

Q G N
P

D

−
= ×              (14)

У процесі порівняння, уточнення варіантів 
(12)–(14) використовуємо поправки, зокрема — 
до поправок приводить врахування коефіцієнта 
дисконтування 1/(1+E), тобто:

3

1

/ (1 ),M Mq
q

V V E
=

∆ = +∑               (15)

де Е — норма ефективності інвестицій (ставка 
дисконтування); ∆VM — поправки вартості дохо‑
дів від реалізації продукції.

Врахуємо, що параметр Е залежить від рівня 
інфляції IR та ризику RZ:
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0

0 ( ) / (100 ),
Z B

Z CB R R

E E R R

E R R I I

= + + =

= + + − −
      (16)

Тут RCB — ставка рефінансування банку; E
0
 — 

початкове значення ставки рефінансування без 
урахування поправок.

В результаті маємо множину параметрів інно‑
ваційного проекту MP щодо оцінювання параме‑
трів співвідношень (1)–(16):

( , , ,..., , , , ).P P S M N Z CB RM M G V V E R R I=    (17)

Розрахуємо для кожного параметра множини 
(17) коефіцієнти KSPj впливу на стабільність ін‑
новаційного проекту (j = 1, 2, 3,…) і виділимо 
найбільш значущі параметри з них.

/10,SPG SK G= δ   /10,  SPVM MK V= δ

/10, ..., SPVN NK V= δ ..., /10,SPDq qK D= δ

/10,  SPQq qK Q= δ /10.SPRZ ZK R= δ     (18)

Тут δGS, δVM, δVN, …, δRZ — відносні зміни па‑
раметрів для технологічного процесу функціону‑
вання бізнес‑ структури у заданому часовому про‑
міжку за відсутності зовнішнього впливу (тренду).

Висновки і перспективи подальших дослі-
джень. За результатами проведеного досліджен‑

ня, враховуючи деякі ідеї і положення у працях 
[1–24], на основі співвідношень (1)–(18) та відпо‑
відних обмежень на ризики, прибуток і ресурси 
розроблено нову оптимізаційну модель розвитку 
виробничої діяльності бізнес‑ структури в умовах 
невизначеності та ризику. Для моделювання при‑
бутку бізнес‑ структури та рівня рентабельності 
продукції в умовах невизначеності і ризику вико‑
ристано двокритеріальнний підхід.

Наукова новизна одержаних результатів по‑
лягає в тому, що для моделювання виробничої 
діяльності бізнес‑ структури вперше використано 
процедуру переходу від двокритеріального підходу 
до оптимізаційної адитивної функції компромісу. 
Водночас, враховуючи результати обчислюваль‑
ного експерименту, встановлено, що відповідний 
перехід дозволяє зменшити похибки (непевності) 
параметрів моделі і підвищити стабільність інно‑
ваційного проекту.

Подальші дослідження доцільно проводити 
в напрямі визначення шляхів розвитку вироб‑
ничої діяльності бізнес‑ структури з урахуванням 
науково‑ технічного та інноваційного розвитку 
в умовах невизначеності і ризику.
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NATIONAL ECONOMIC INTERESTS OF UKRAINE  
IN THE SPHERE OF INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS

НАЦІОНАЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ ІНТЕРЕСИ УКРАЇНИ  
У СФЕРІ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

Summary. This article analyzes the national interests of Ukraine from the point of view of transformations of international 
economic relations during the period of military aggression. The aspects and indicators of the effectiveness of the state policy in 
the investment and innovation sphere for strengthening the security of the real sector of the economy, determining the risks and 
threats of using the investment and innovation potential of economic security and the degree of its influence on the competitive 
positions of Ukraine in the conditions of technological globalism are characterized. The directions of positive development of 
the global economy and international regulatory mechanisms of its influence on the national competitiveness and economic 
interests of Ukraine are outlined. A justified sequence of actions to ensure the economic security of Ukraine in the field of inter-
national economic relations, strategic directions of innovative activity and resource support of the investment and innovation 
component of the economic interests of the real sector of the economy in conditions of global competition.

Key words: economic interests, economic security, potential, economic development, globalization, investment and innova-
tion sphere, increasing competitiveness, cross- border cooperation.

Анотація. В даній статті здійснено аналіз національних інтересів України з точки зору трансформацій міжнародних 
економічних відносин в період військової агресії. Охарактеризовані аспекти та показники ефективностi держaвної по-
лiтики в інвестиційно- інноваційній сфері для зміцнення безпеки реального сектору економіки, визнaчення ризиків та 
загроз використання інвестиційно- інноваційного потенціалу економічної безпеки та ступеню його впливу нa конкурентні 
позиції України в умовах технологічного глобалізму. Окреслено напрями позитивного розвитку глобальної економіки 
та міжнародні регулятивні механізми її впливу на національну конкурентоспроможність та економічні інтереси України. 
Обґрунтована послідовність дій забезпечення економічної безпеки України у сфері міжнародних економічних відносин, 
стратегічні напрями інноваційної активності та ресурсної підтримки інвестиційно- інноваційної компоненти економічних 
інтересів реального сектору економіки в умовах глобальної конкуренції.

Ключові слова: економічні інтереси, економічна безпека, потенціал, економічний розвиток, глобалізація, інвестиційно- 
інноваційна сфера, підвищення конкурентоспроможності, транскордонне співробітництво.

Formulation of the problem. One of the important 
directions of realization of economic interests 

as priorities of the economic security of Ukraine is 
to ensure the optimal ratio and effective interaction 
between sectors of the economy. Today, in difficult 
conditions for Ukraine, economic policy should focus 
on the sector that will be the most effective. New cen‑
ters of economic power (financial‑ industrial, financial‑ 
banking, industrial monopolies, agrarian groups) are 
trying to use state power in their own interests. The 
practically unconcealed fusion of business and political 
power gives rise to elite economies (that is, economic 
spheres for a limited circle of individuals with high 

entry barriers that ensure the receipt of excess profits). 
The ultimate goal of such interaction is for entrepre‑
neurs to receive excess profits, and for officials to 
receive corruption rents. That is why the fight against 
corruption and illegal economic activity, ensuring 
equality of starting opportunities in economic activi‑
ty, separating business from power, achieving justice 
in the distribution of the created product and many 
other necessary measures in Ukraine should become 
the primary tasks of economic policy, which should 
contribute to ensuring economic security and satisfac‑
tion of the national economic interests of the entire 
state, especially in the post‑war economic strategy.
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Analysis of recent research and publications. 
The work of such scientists as O. Bilorus, I. Binko, 
M. H. Belopolskyi is devoted to the study of issues 
of economic security and national interests of the 
state, the conditions for their support and provi‑
sion, the possibilities of integration of Ukraine in 
the conditions of transformational transformations. 
Kuzmina O. V. [1], Yu. Vdovenko [2], A. Galchyn‑
skyi, V. Geets, B. Gubskyi, Ya. Zhalilo, I. M. Kuk‑
sa, E. V. Goncharov, I. S. Chernyakova [7], D. Luk‑
yanenko, A. Mazaraki, V. Muntiyan, Y. Makogon, 
V. A. Lipkan. [8], V. Novytskyi, Yu. Pakhomov 
and others. Despite the presence of works by both 
Ukrainian and foreign scientists devoted to the dis‑
closure of various aspects and features of national 
interests in the world economy, there are practical‑
ly no thorough works on the comprehensive devel‑
opment of the mechanism of Ukraine’s integration 
into the global competitive space, which is not fo‑
cused on adaptation to the micro‑ and macrostruc‑
tures of the international economy, and to achieve 
its stable competitiveness, taking into account at 
the same time the relevant specifics of the national 
economic interests of Ukraine and its economic secu‑
rity. The above‑ mentioned circumstances determine 
the relevance of this study.

The purpose of this article is to study the eco‑
nomic interests, and, accordingly, the economic se‑
curity of Ukraine in terms of the components that 
form it, based on the consideration of theoretical 
and methodological approaches, the analysis of the 
main trends and the development of economic mea‑
sures aimed at increasing the effectiveness of the 
formation of the economic security of Ukraine in 
the conditions of globalization. Considering the 
definitions of various scientists regarding national 
interests, their content and priority for economic 
security as one of the main tasks, domestic sci‑
entists conduct active research on this problem. 
Thus, V. Lipkan claims that, forming the primary 
basis of national security, national interests can be 
considered as a person and society aware of, state‑ 
guaranteed target guidelines regarding the need for 
the existence and development of a person, the na‑
tion and the state as a single organism [8].

In the era of globalization, when the world has 
become more interconnected and interdependent, 
new challenges are quickly becoming universal in 
nature and forming real threats to both national 
and international security and stability. Globaliza‑
tion is becoming an increasingly influential coor‑
dinator of the new order of international securi‑
ty and has a contradictory effect on the evolution 

of relations between states. On the one hand, glo‑
balization stimulates the accelerated development 
of productive forces, scientific and technological 
progress, the increase of intellectual potential and 
the improvement of democratic multilateral mech‑
anisms of management of the international system, 
and therefore contributes to the reliable solution of 
regional security problems. On the other hand, the 
spontaneous development of globalization processes 
exacerbates a number of existing international secu‑
rity problems and creates new risks and challenges. 
As a result of differences in financial and economic 
potentials, interaction between countries is becom‑
ing more and more asymmetrical. A small group of 
highly developed states plays the role of subjects of 
globalization, and the vast majority of other states 
turn into its objects, occupying secondary positions 
in financial and economic development. Moreover, 
the weakest members of the world community suffer 
much greater losses from the negative consequences 
of globalization compared to countries that are pro‑
tected by their own financial and economic power. 
The result is stratification in the rates and direc‑
tions of socio‑ economic development of entire re‑
gions of the world. Post‑ Soviet economies, including 
the economy of Ukraine, are particularly vulnerable 
to the negative challenges of globalization. It should 
be recognized that during the period of indepen‑
dence, Ukraine failed to implement a macro model 
of development that would allow to achieve a high 
standard of living of citizens and ensure dynamic 
social development [1, p. 23–33]. The independent 
Ukrainian state has existed for more than a quarter 
of a century, but only after the Revolution of Digni‑
ty did society in Ukraine embark on the path of fi‑
nal determination and institutional consolidation of 
its civilizational choice. This process is taking place 
against the background of a systemic socio‑ economic 
and socio‑ political crisis caused by an imperfect, 
not yet fully formed institutional basis for the fur‑
ther implementation of reforms. National economic 
interests in Ukraine are often postulated as the in‑
terests of influential political and economic groups 
[7; 9, p. 4–8]. There is also a significant external 
influence on the process of defining and realizing 
Ukrainian national economic interests. At the same 
time, some very important economic interests for 
the citizens of Ukraine are not taken into account 
in the social and economic policy of the state. Thus, 
partly national interests are a generalized reflection 
of the interests of citizens, and partly they bear the 
imprint of individual needs of society. War has an 
indefinite timeline, so businesses and our citizens 
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will continue to feel its negative impact. If the war 
continues until the end of 2023, 30% of Ukrainians 
may find themselves below the poverty line. Accord‑
ing to forecast estimates, the drop in GDP at the 
end of the year may amount to 30–35% [3; 6]. The 
budget deficit at the end of the year may exceed 
USD35 billion. The total direct and indirect losses 
of the Ukrainian economy have already reached 600 
billion US dollars and will continue to grow. Mili‑
tary challenges to which Ukraine must respond in 
the near future: 1) full or partial shutdown or bank‑
ruptcy of commercial companies due to destroyed 
facilities, loss and narrowing of the sales market in 
Ukraine, as well as outside its borders, unfulfilled 
foreign contracts, including due to currency limita‑
tion; 2) the high level of unemployment, the mass 
outflow of personnel outside the country and the 
risk of non‑return of a large part of Ukrainian cit‑
izens who went abroad in search of temporary ref‑
uge from armed aggression; 3) change in the labor 
force balance by region; 4) blocked ports and narrow 
logistics, which will continue to restrain the devel‑
opment of exports; 5) destruction of supply chains 
of raw materials and finished products; 6) decrease 
in bank activity and freezing of investment projects 
[11; 12]. Ukraine has the potential to give a worthy 
response to all these challenges — both new and in‑
herited, and challenges on the path of integration 
into the EU. The entire period of our struggle for 
independence, with the losses we suffered: human, 
production, markets and traditional partners, did 
not destroy the economy of Ukraine. Losing some 
of our traditional advantages, we gained new expe‑
riences in international economic relations. The war 
limited the potential of some traditional and new 
opportunities. High risks will remain in Ukraine for 
a long time, both due to the uncertain nature of the 
war (currently no one knows when the war will end), 
and due to the possibility of the resumption of mil‑
itary conflicts on the territory of Ukraine until the 
creation of a qualitatively new, reliably function‑
ing collective security guarantee system. This will 
restrain the free flow of capital into the Ukrainian 
economy. The insufficient rule of law and the ex‑
cessively high country risk associated with it sig‑
nificantly increase the required minimum expected 
rate of return on investment and, accordingly, re‑
duce investment attractiveness. The excessive level 
of the state inherited from the Soviet era (the share 
of public expenditure in% of GDP) limits economic 
growth. At the same time, the possibilities of a sig‑
nificant fiscal maneuver are limited by the histori‑
cally unprecedented level of government spending, 

which was caused by the unprovoked war against 
Ukraine [10; 13]. The colossal financial costs in‑
curred by the state of Ukraine, every citizen and 
every business woman, further reduced the limited 
internal financial capabilities of both the banking 
system, the stock market, and the state budget that 
existed before the war. The impact of this factor 
will continue until full economic recovery.

It is now clear that the dynamics and trends of 
the world economy will be determined not only by 
the economic measures to limit the aggressor, which 
have already been introduced and will be expanded 
in the future by partner countries, as well as by 
their influence on transformations in world trade 
relations. A systemic contradiction in the part of 
the new economic mechanisms has already manifest‑
ed itself quite clearly. Globalization of economic, 
political, cultural and other social relations has ex‑
acerbated the problem of finding an effective sys‑
tem of their regulation on a global scale. Scientific 
studies of the current stage of the development of 
the global economy actualize the problem of the ex‑
pediency of further deepening the liberalization of 
national economies to attract foreign investments 
and the development of measures for state regula‑
tion of foreign capital flows. A new methodological 
and scientific‑ applied approach to assessing the ra‑
tionality of attracting foreign investments is being 
formed: without rejecting them, countries are trying 
to identify possible risks of the investment’s impact 
on development. The urgency of solving the import‑
ant scientific and applied problem of transforming 
the structural and institutional basis of the economy 
of Ukraine based on the scientific justification of the 
strategic priorities of increasing competitiveness and 
strengthening the economic security of the state and 
measures in the process of implementing regional 
policy is determined by the objective prerequisites 
of increasing the influence of global factors. The 
insufficient justification and rationality of the struc‑
tural changes being carried out led to a significant 
lag behind the development of Ukraine from other 
countries with a transition economy, deepening of 
disparities between the existing structure of pro‑
duction and the strategic goals of national devel‑
opment. The imperfection of institutional support 
for structural restructuring makes it impossible to 
strategically program structural shifts as an integral 
component of state structural policy. The processes 
of structural and institutional deformation of the 
economy of Ukraine continue, which has acquired 
the systemic characteristics of a threat to the eco‑
nomic security of the state [5]. In the conditions of 
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globalization, the relationship and interdependence 
between the structure of the economy, the quality 
of the institutional basis, and the country’s compet‑
itiveness are strengthened, and economic security 
turns into an objective prerequisite and general goal 
of socio‑ economic development. However, it is clear 
that modern globalization processes dictate the con‑
ditions under which it is impossible to ignore global 
economic ties and develop a completely closed econo‑
my and abandon the advantages of the international 
division of labor. It is also clear that the rejection of 
state protectionism in the form of protection of one’s 
own economy is identical to financial and economic 
losses from following only the liberal paradigm of 
economic management. Therefore, when transform‑
ing the economy, it is very important to analyze 
both the danger and the actually possible positive 
consequences of the measures taken. The dilemma 
requires creating and maintaining a balance between 
openness and the need for state support and protec‑
tion of the internal market on the basis of scientifi‑
cally based protectionism, the basis of which should 
be, on the one hand, the readiness of traditional 
budget‑ organizing industries for competition and, on 
the other hand, the formation of a national reform 
policy, aimed at encouraging domestic producers to 
work in the conditions of an open economy. Today, 
economic security is an important component of the 
country’s national interests and competitiveness on 
the world stage. Let’s pay attention to the fact that 
the same functional and structural components and 
indicators are used to assess and manage both eco‑
nomic security and competitiveness. But the fun‑
damental difference is that in order to guarantee 
safety, their values should be minimally economi‑
cally justifiable, and to ensure competitiveness they 
should be as high as possible. According to such 
an approach, it is fair to conclude that with high 
competitiveness, the state of economic security is 
satisfied, and with a decrease in the level of compet‑
itiveness, the state of security worsens.

An important factor in the development of nation‑
al interests in the border territories is their presence 
in the scope of cross‑ border cooperation programs 
(allocated within the framework of the European 
Neighborhood Instrument) and macro‑ regional strat‑
egies, which is a source of financial resources and 
contributes to the deepening of cooperation with 
neighboring communities of neighboring countries 
within the framework of joint implementation of lo‑
cal development tasks. Joining the efforts of neigh‑
boring communities to solve common problems (“gar‑
bage crisis”, environmental problems, the depression 
of the mountainous areas of the Carpathian region, 
problems of the development of the coastal regions 
of the Northern Black Sea region in the conditions of 
Russian aggression against Ukraine, etc.) mobilizes 
the resources of all interested parties and contributes 
to the achievement of synergistic effect.

Conclusions and suggestions for further re-
search. Thus, the implementation of national eco‑
nomic interests contributes to the development and 
functioning of the state’s economy, maintaining its 
balanced state. The favorable geographical location 
of Ukraine makes it possible to realize national eco‑
nomic interests and opens up to it the diversity 
of integration vectors of the national economy, the 
main one of which is the EU vector. There is a large 
base of resources and opportunities for fulfilling 
national economic interests, although the capabili‑
ties of our state are not fully realized. In summa‑
ry, we can conclude that national interests are the 
fundamental basis of economic policy and the main 
priority of economic security. It is necessary to in‑
tensify efforts to develop such a strategy for the 
national economic security of Ukraine, which would 
be aimed at the political consolidation of the citi‑
zens of Ukraine around common national economic 
interests and national values, overcoming existing 
contradictions and achieving an adequate standard 
of living, preserving national peace and ensuring 
the sustainable development of our state.
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ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ ІЗ РОЯЛТІ

ACCOUNTING AND TAXATION OF ROYALTY TRANSACTIONS

Анотація. Роялті як плата за право використання результатів інтелектуальної власності виконають важливу роль в 
сучасні економічній ситуації розвитку країни. Задля того, щоб український ринок роялті став більш прибутковим необхідно 
створити систему в якій буде неможливе використання інтелектуальної власності без належної винагороди правовлас-
ника. Стаття спрямована на наукові дослідження у сфері бухгалтерського обліку та оподаткування операцій із роялті в 
Україні. Метою статті є науково- практичне дослідження організації і методики обліку та оподаткування суб’єктами бізнесу 
операцій із роялті в Україні. Методологічною основою дослідження є діалектична теорія пізнання, системний підхід до 
вивчення та удосконалення організації і методики обліку і оподаткування операцій з роялті. В процесі проведення даного 
наукового дослідження були використані наступні методи: синтез (визначення складових роялті); систематизації (визна-
чення платежів, які не входять до складу роялті); аналіз (обґрунтування ролі елементів методу бухгалтерського обліку 
при фіксації операцій із роялті на підприємстві); узагальнення (формування висновків). Розглянуто економічну сутність 
дефініції поняття «роялті» у розрізі вітчизняних та міжнародних нормативних документів. З’ясовано складові роялті та 
перелік платежів, які не можуть бути вкочені до них. Розкрито методику визнання та оцінку роялті у відповідності до бух-
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галтерського та податкового законодавства. Запропоновані удосконалення в частині організації бухгалтерського обліку 
операцій із роялті, що сприятимуть покращенню її методики. Встановлено роль елементів методу бухгалтерського обліку 
при фіксації операцій із роялті на підприємстві. Окреслені особливості оподаткування роялті у ліцензіара та ліцензіата в 
Україні. Удосконалено методику відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій із роялті на підприємстві. 
Перспективами подальших досліджень є розроблення нових підходів щодо оцінки та відображення в бухгалтерському 
обліку та звітності операцій із роялті на підприємстві.

Ключові слова: право інтелектуальної власності, авторська винагорода, облікове відображення роялті, оподаткування 
роялті, роялті.

Summary. Royalties as payment for the right to use the results of intellectual property will play an important role in the modern 
economic situation of the country’s development. In order for the Ukrainian royalty market to become more profitable, it is neces-
sary to create a system in which it will be impossible to use intellectual property without proper remuneration of the right holder. 
The article is aimed at scientific research in the field of accounting and taxation of royalty transactions in Ukraine. The purpose of 
the article is a scientific and practical study of the organization and methodology of accounting and taxation by business entities 
of royalty transactions in Ukraine during martial law. The methodological basis of the study is the dialectical theory of cognition, 
a systematic approach to the study and improvement of the organization and methodology of accounting and taxation of royalty 
operations. In the process of conducting this scientific research, the following methods were used: synthesis (determination of 
royalty components); systematization (determination of payments that are not part of royalties); analysis (justification of the role 
of elements of the accounting method in recording royalty operations at the enterprise); generalization (formation of conclusions). 
The economic essence of the definition of the concept of «royalty» in terms of domestic and international regulatory documents is 
considered. The components of royalties and the list of payments that cannot be added to them have been clarified. The method 
of recognition and assessment of royalties in accordance with accounting and tax legislation is disclosed. Proposed improvements 
in the organization of accounting for royalty operations, which will contribute to the improvement of its methodology. The role of 
elements of the accounting method in recording royalty operations at the enterprise has been established. The features of royalty 
taxation at the licensor and licensee in Ukraine during martial law are outlined. The method of displaying royalty transactions at 
the enterprise on accounting accounts has been improved. Prospects for further research are the development of new approaches 
to the assessment and reflection in accounting and reporting of royalty operations at the enterprise.

Key words: intellectual property right, copyright, royalties accounting, royalty taxation, royalties.

Постановка проблеми. За останні десять мі‑
сяців внутрішній валовий продукт України 

знизився на 25% — з 202 млрд. доларів в лютому 
2022 року до 150 млрд. доларів станом на грудень 
цього ж року [11]. Вітчизняна економіка на чверть 
зменшилась через широкомасштабне вторгнення 
росії на територію України наприкінці лютого 2022 
року. На сьогодні кожен вид доходу є актуальний 
для державного бюджету, оскільки фінансує його 
видатки в першу чергу на оборону країни.

Вважаємо, що основною економічного розвит‑
ку будь‑якої країни є інтелектуальна власність. 
Роялті як плата за право використання результа‑
тів інтелектуальної власності виконають важли‑
ву роль в сучасній економічній ситуації розвитку 
країни в умовах війни. Задля того, щоб україн‑
ський ринок роялті став більш прибутковим не‑
обхідно створити систему в якій буде неможливе 
використання інтелектуальної власності без на‑
лежної винагороди правовласника. В цій системі 
облік має бути складовим елементом, оскільки за‑
безпечуватимуть отримання необхідної інформації 
для керівництва компанії задля прийняття та реа‑

лізації управлінських рішень щодо нарахування, 
оподаткування і виплати роялті.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ва‑
гомий внесок у дослідження питання щодо обліку 
роялті на підприємстві здійснили як вітчизняні, 
так зарубіжні науковці, зокрема: М. Жикаляк [1], 
В. Карпова [2], Т. В. Ковальова [3], Ю. О. Костенко 
[3], К. М. Мануель (C. M. Manuel) [9], Л. Новіченко 
[7], Ф. Перес‑ Ернандес (F. Pérez‑ Hernández) [9], 
Г. Рубіо (G. Rubio) [9], Н. Чугрій [10] та інші.

Так, М. Жикаляк у своїх наукових працях 
розкриває підходи до дефініції поняття «роялті». 
Автор пропонує розглядати роялті, як спеціаль‑
ні податки на суб’єктів господарської діяльності, 
що здійснюють добування і первинну перероб‑
ку корисних копалин, спрямовані на вилучення 
у таких компаній частини гірської ренти після 
початку видобутку, податковою базою яких є 
обсяги видобутку [1]. Зокрема, В. Карпова роз‑
криває класифікацію роялті для цілей обліку 
та оподаткування [2]. Вчені Т. В. Ковальова та 
Ю. О. Костенко досліджують особливості ведення 
обліку роялті за національними та міжнародними 
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стандартами, розкриваючи їх оцінку, докумен‑
тальне оформлення та облікове відображення у лі‑
цензіара і ліцензіата [3]. Вітчизняний дослідник 
Л. Новіченко зосереджує увагу на особливостях 
оподаткування доходів юридичних та фізичних 
осіб у вигляді роялті [7]. Група іспанських авторів 
Г. Рубіо (G. Rubio), К. М. Мануель (C. M. Manuel), 
Ф. Перес‑ Ернандес (F. Pérez‑ Hernández) проводять 
оцінювання брендів за методологією звільнення 
від роялті відповідно до міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку та оцінки [9]. Водночас 
Н. Чугрій визначає роялті у ролі інструмента для 
залучення інвестицій в інноваційний розвиток 
аграрного бізнесу [10]. Проте більшість авторів не 
приділяють значної уваги проблемам організації 
бухгалтерського обліку та оподаткування доходів 
суб’єктів господарювання у вигляді роялті.

Метою статті є науково‑ практичне дослідження 
організації і методики обліку та оподаткування 
суб’єктами бізнесу операцій із роялті в Україні.

Матеріали і методи. Методологічною осно‑
вою дослідження є діалектична теорія пізнання, 
системний підхід до вивчення та удосконалення 
організації і методики обліку й оподаткування 
операцій з роялті. В процесі проведення даного 
наукового дослідження були використані наступ‑
ні методи: синтез (визначення складових роял‑
ті); систематизації (визначення платежів, які не 
входять до складу роялті); аналіз (обґрунтування 
ролі елементів методу бухгалтерського обліку при 
фіксації операцій із роялті на підприємстві); уза‑
гальнення (формування висновків).

Виклад основного матеріалу. Вчені багатьох 
країн світу, незалежно від періоду, в якому вони 
працювали, підкреслювали економічну сутність 
роялті із найрізноманітніших аспектів. Хоча на‑

прямки наукових досліджень у них різні, поняття 
«роялті» зустрічається майже в усіх вітчизняних 
і зарубіжних дослідників.

Вітчизняне податкове законодавство тлумачить 
роялті як платіж, отриманий у вигляді винагоро‑
ди за використання або надання права на користу‑
вання об’єкта права інтелектуальної власності [8]. 
На рис. 1 представлено складові, які належить до 
роялті у відповідності до норм Податкового кодек‑
су України (далі — ПКУ).

Аналізуючи норми М(С)БО 18 «Дохід» виявле‑
но, що роялті — це плати за використання довго‑
строкових активів компанії, наприклад патентів, 
торгових знаків, авторського права та комп’ютер‑
них програм [4].

Відповідно до п. 4 НП(С)БО 15 «Доходи», роял‑
ті — це будь‑які платежі, отримані за використан‑
ня правами інтелектуальної власності, або надання 
винагороди користування авторських і суміжних 
прав на літературний, художній чи науковий твір, 
у т. ч. комп’ютерні програми, інші медіа‑ записи, 
відео‑ чи аудіокасети, фільми, радіо‑ чи телевізій‑
ні фільми, будь‑які патенти, зареєстровані товарні 
знаки чи товарні знаки, проекти, секретні крес‑
лення, моделі, формули, процеси, промисловий, 
комерційний чи науковий досвід (ноу‑хау) [5].

На рис. 2 наведено перелік платежів, які не 
відноситься до роялті.

У Національному стандарті 4 «Оцінка інтелек‑
туальної власності» роялті представлено у формі 
ліцензійного періодичного платежу за результата‑
ми виробництва або реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг), що використовують об’єкт інтелек‑
туальна власність [6].

Аналізуючи ринок роялті в Україні зустрічає‑
мо платежі, які здійснює компанія за користуван‑

Рис. 1. Складові роялті

Джерело: узагальнено авторами на основі [8]
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твори мистецтва або науки, включаючи 
комп’ютерні програми, інші записи на 

носіях інформації 

Зареєстровані торговельні марки Права інтелектуальної власності на дизайн, 
секретне креслення, модель, формулу, процес 

Права інтелектуальної власності на інформацію 
щодо промислового, комерційного або 

наукового досвіду (ноу-хау) 
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ням програмним забезпеченням. В основному такі 
платежі є рідкісними, оскільки програмне забез‑
печення, яке було отримане за плату може бути 
застосовано для виробництва іншого програмного 
продукту або надання комп’ютерних послуг.

Основна відмінність бухгалтерського і подат‑
кового законодавства в частині визнання доходів 
у вигляді роялті, це те, що в національних стан‑
дартах бухгалтерського обліку немає обмежень 
щодо віднесення виплат до роялті, подібних до 
тих, що перелічені у ПКУ. Отож робимо висновок, 
що роялті для цілей оподаткування та бухгалтер‑
ського обліку слід визнавати на підставі критері‑
їв, установлених пп. 14.1.225 ПК [8].

Облік роялті здійснюється у розрізі двох 
суб’єктів: ліцензіара та ліцензіата. Під ліцензіа‑
ром слід розуміти сторону, яка надає другій сто‑
роні (ліцензіату) дозвіл на використання об’єк‑
та права інтелектуальної власності (ліцензію) на 
умовах, визначених за взаємною згодою сторін 
з урахуванням вимог цивільного законодавства. 
Натомість, ліцензіат — це суб’єкт господарюван‑

ня, який придбав ліцензію на права користування 
об’єктом інтелектуальної власності.

Відповідно до п. 20 НП(С)БО 15 «Доходи», до‑
хід у вигляді роялті визнається ліцензіаром, якщо 
імовірне отримання економічних вигід, пов’яза‑
них із такою операцією та може бути достовірно 
визначена сума такого доходу [5].

Роялті включають у дохід за принципом нара‑
хування згідно з економічним змістом відповід‑
ного договору. Задля визначення доходу, роялті 
розподіляють між періодами дії договору. Тому 
в договорі доцільно вказати строк, на який пере‑
даються майнові права. В обліку нарахування ро‑
ялті відображають кореспонденцією рахунків: Дт 
373 «Розрахунки за нарахованими доходами» — 
Кт 719 «Інші доходи від операційної діяльності». 
З метою удосконалення аналітичного обліку роз‑
рахунків за роялті на підприємстві пропонуємо 
відкрити аналітичний рахунок першого порядку 
3731 «Розрахунки за нарахованими роялті».

Ліцензіат може відображати роялті залежно від 
функціонального призначення у складі:

Рис. 2. Платежі які не належать до роялті

Джерело: узагальнено авторами на основі [8]
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Рис. 2. Платежі які не належать до роялті 
Джерело: узагальнено авторами на основі [8] 

У Національному стандарті 4 «Оцінка інтелектуальної власності» 

роялті представлено у формі ліцензійного періодичного платежу за 

результатами виробництва або реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), 

що використовують об’єкт інтелектуальна власність [6]. 

Аналізуючи ринок роялті в Україні зустрічаємо платежі, які здійснює 

компанія за користуванням програмним забезпеченням. В основному такі 

платежі є рідкісними, оскільки програмне забезпечення, яке було отримане 

за плату може бути застосовано для виробництва іншого програмного 

продукту або надання комп’ютерних послуг. 

Основна відмінність бухгалтерського і податкового законодавства в 

частині визнання доходів у вигляді роялті, це те, що в національних 

стандартах бухгалтерського обліку немає обмежень щодо віднесення 

Не вважаються роялті платежі, отримані: 

як винагорода за використання комп’ютерної програми, якщо умови використання
обмежені функціональним призначенням такої програми та її відтворення
обмежене кількістю копій, необхідних для такого використання (використання
кінцевим споживачем);  

за придбання примірників (копій) об’єктів інтелектуальної власності, у тому числі в
електронній формі, для використання за своїм функціональним призначенням для
кінцевого споживання або перепродажу такого примірника (копії);  

придбання речей у т. ч. носіїв інформації, в яких втілені або на яких містяться
об’єкти права інтелектуальної власності, у користування, володіння та / або
розпорядження особи;  

передання прав на об’єкти права інтелектуальної власності, якщо умови такого
передання надають право особі, яка отримує ці права, продати або здійснити
відчуження в інший спосіб права інтелектуальної власності або оприлюднити
(розголосити) секретні креслення, моделі, формули, процеси, права
інтелектуальної власності на інформацію щодо промислового, комерційного або
наукового досвіду (ноу-хау), крім випадків, коли таке оприлюднення є
обов’язковим згідно із чинного законодавства України;  

передання права на розповсюдження примірників програмної продукції без права
на їх відтворення або якщо їх відтворення обмежено використанням кінцевим
споживачем. 
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 – первісної вартості запасів, якщо сплата роялті 
безпосередньо пов’язана з придбанням запасів і, 
зокрема, за імпортними запасами включається 
до їхньої митної вартості;

 – виробничої собівартості продукції;
 – загальновиробничих, адміністративних, збутових 
та інших операційних витрат підприємства.
Найбільш важливими об’єктами організації 

обліку роялті на підприємстві є такі складові об‑
лікового процесу, як:
 – облік роялті у ліцензіара;
 – облік роялті у ліцензіата.

Не зважаючи на існування цілого ряду завдань, 
які стоять перед обліковою політикою підприєм‑
ства в частині обліку роялті (забезпечення даних 
та узагальнення інформації про роялті; контроль 
за правильністю і законністю виникнення дохо‑
дів у вигляді роялті; своєчасне, повне, достовір‑
не відображення операцій із роялті на рахунках 
бухгалтерського обліку, регістрах обліку та звіт‑
ності), основним завданням облікової політики є 
забезпечення організації бухгалтерського обліку 
на підприємстві як цілісної системи, яка повинна 
охоплювати всі аспекти облікового процесу — ор‑
ганізаційний, методичний, технічний.

Організаційна складова передбачає перелік 
осіб, відповідальних за ведення обліку операцій 
із роялті; форму організації обліку операцій із ро‑
ялті; перелік сфер відповідальності; комерційну 
таємницю та порядок її захисту; систему внутріш‑
нього контролю тощо. Вище перелічені організа‑
ційні питання можуть підпадати під компетен‑

Таблиця 1
Роль елементів методу бухгалтерського обліку при фіксації операцій із роялті на підприємстві

Елементи методу бухгалтерського обліку Роль елементів методу в обліку роялті

М
ет

од
 б

у
х
га

л
те

р
сь

к
ог

о 
об

л
ік

у І

Систематичне 
та хронологічне 
спостереження 

за операціями із 
роялті

Документування
Документування операцій із роялті забезпечує суцільне та без‑
перервне спостереження за ним

Інвентаризація

Завдяки інвентаризації перевіряється на підприємстві розра‑
хунки за нарахованими доходами у вигляді роялті та забезпе‑
чується повнота і достовірність даних бухгалтерського обліку й 
звітності

ІІ
Вартість (грошове 
вимірювання опе‑
рацій із роялті)

Оцінка
Надає можливість визначити загальний розмір доходів чи ви‑
трат у вигляді роялті

ІІІ

Групування, реє‑
страція та систе‑
матизація опера‑

цій із роялті

Рахунки
Використання рахунків дає змогу узагальнити інформацію 
щодо операцій із роялті на підприємстві

Подвійний 
запис

Завдяки подвійному запису можливе отримання інформації про 
господарські операції, які призводять до виникнення роялті

ІV
Узагальнення 
інформації про 

роялті
Звітність

Завдяки фінансовій звітності узагальнюється інформація про 
операції із роялті, наведена в аналітичних розрізах, що забез‑
печує отримання інформації для потреб управління, аналізу та 
контролю

Джерело: розроблено авторами

цію головного бухгалтера, служби внутрішнього 
контролю, аудиторської фірми, аутсорсингової 
компанії тощо.

У методичній частині облікової політики не‑
обхідно вказати: методи оцінки та визнання ро‑
ялті, порядок їх нарахування, оподаткування та 
виплати.

Крім організаційної та методичної складової 
облікової політики підприємства важливим та‑
кож є технічний аспект облікової політики щодо 
роялті, який повинен передбачати: робочий план 
рахунків з необхідними аналітичними розріза‑
ми; форми первинних документів з обліку роял‑
ті, графіки документообороту; облікові регістри, 
технологію обробки облікової інформації; склад, 
порядок і строки подання внутрішньої звітності; 
порядок проведення інвентаризації розрахунків 
за нарахованими доходами у вигляді роялті тощо.

Облік операцій із роялті, як і бухгалтерський 
облік взагалі, розпочинається з первинного доку‑
ментування фактів господарського життя. Далі 
операції з роялті проходять послідовно наступні 
етапи обробки рештою елементів методу бухгал‑
терського обліку (табл. 1).

Таким чином, з метою ефективної організації 
бухгалтерського обліку на підприємстві розробля‑
ється та впроваджується Положення про облікову 
політику, де регламентується бухгалтерський об‑
лік в тому числі операцій із роялті.

Важливим елементом методу бухгалтерського 
обліку є документування. Тому при нарахуванні 
та виплаті роялті на підприємстві рекомендуємо 
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складати такі основні первинні документи, зо‑
крема: ліцензійний договір; бухгалтерські довід‑
ки для розрахунку суми роялті та нарахування 
податків; підтвердження наявності міжнародних 
договорів, укладених між Україною та країнами‑ 
нерезидентами (у разі співпраці між підприємства‑
ми та нерезидентами у сфері прав інтелектуальної 
власності) з метою уникнення подвійного оподат‑
кування; довідки або їх нотаріально засвідчені ко‑
пії, які підтверджують, що нерезидент є резиден‑
том країни, з якою Україна має угоду, укладений 
міжнародний договір та інші документи, якщо це 
передбачено міжнародним договором з Україною.

У разі отримання роялті пакет документів буде 
включати: ліцензійний договір; виписку або ви‑
тяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб 
та фізичних осіб‑підприємців про державну реє‑
страцію його як суб’єкта підприємницької діяль‑
ності, у разі, якщо ліцензіаром є фізична особа‑ 
підприємець; виписка банку; бухгалтерська довідка 
щодо обчислення суми доходу у вигляді роялті.

Особливості оподаткування роялті у ліцензіара 
та ліцензіата в Україні під час дії воєнного стану 
представлено в табл. 2.

Отже, оподаткування роялті відіграє важливу 
роль в їх обліку. Бухгалтеру під час відображення 
операцій із роялті варто прислухатися до порад 
юристів в частині оподаткування таких доходів. 
Це стосується в основному:
 – аналізу договорів на право користування об’єк‑
тами інтелектуальної власності, адже від умов, 

які у них прописані будуть залежати податкові 
наслідки;

 – контролю за операціями із нерезидентами, які 
підпадають під регулювання законодавства про 
трансфертне ціноутворення;

 – вивчення статусу нерезидента, якому виплачу‑
ється дохід у вигляді роялті;

 – наявності відповідних документів, які підтвер‑
джують статус нерезидента.
Розглянемо облікове відображення операцій із на‑

рахування роялті у ліцензіара та ліцензіата (табл. 3).
Висновки і перспективи подальших дослі-

джень. За результатами проведеного дослідження 
нами було розглянуто економічну сутність роялті 
та їх складові елементи; наведено перелік плате‑
жів, які у відповідності до чинного податкового 
законодавства не вважаються роялті; розкрито 
порядок визнання та облікового відображення 
роялті у ліцензіара та ліцензіата; запропонова‑
но обліковий процес щодо операцій із роялті на 
підприємстві розглядати у розрізі трьох складо‑
вих: організаційної, методичної та технічної; ви‑
значено роль елементів методу бухгалтерського 
обліку (документування, інвентаризація, оцінка, 
рахунки, подвійний запис, звітність) при фікса‑
ції операцій із роялті; розкрито первинний облік 
та особливості оподаткування операцій із роялті 
у ліцензіара та ліцензіата в Україні. Перспекти‑
вами подальших досліджень є розроблення нових 
підходів щодо оцінки та відображення в обліку та 
звітності операцій із роялті на підприємстві.

Таблиця 3
Облік операцій із роялті на підприємстві

№ 
з/п

Зміст господарської операції Первинний документ Дебет Кредит Сума, грн.

Облік у ліцензіара

1. Відображено доходи на роялті за поточний 
період

Договір, розрахунок 
роялті

3731 7191 12000,00

2. Отримано роялті Виписка з банку 311 3731 12000,00

Облік у ліцензіата

3. Відображено витрати з роялті за поточний 
період

Договір, розрахунок 
роялті

93 631 12000,00

4. Сплачено роялті ліцензіару Виписка з банку 631 311 12000,00

Облік виплати працівнику підприємства роялті

5. Нараховано працівнику суму роялті Ліцензійний договір 92 663 10000,00

6. Утримано із суми роялті:
ПДФО (10000,00 х 18%) Розрахунково‑ 

платіжна відомість

663 6411 1800,00

– військовий збір (10000,00 х 1,5%) 663 642 150,00

7. Сплачено до бюджету суми ПДФО, військо‑
вого збору Виписка банку, пла‑

тіжне доручення

6411 311 1800,00

642 311 150,00

8. Виплачено роялті працівнику 663 311 8050,00

Джерело: розроблено авторами на основі [3]
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ  
В СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

THEORETICAL ASPECTS OF EVALUATION  
IN THE ACCOUNTING SYSTEM

Анотація. Підприємства часто з власної ініціативи звертаються за послугами оціночної експертизи та вартісного кон-
сультування так, і в деяких випадках, проводять його самостійно. Метою статті є визначити теоретичні аспекти оцінки в 
системі бухгалтерського обліку. Для цього постали завдання визначити, в чому полягає реальність оцінки в бухгалтерському 
обліку. Для визначення величини фактичної собівартості використовується калькуляція — спосіб обчислення собівартості, 
тобто. засіб зобов’язання об’єкту відповідно до тієї чи іншої ціни певної оцінки. Зроблено висновок, що об’єктивно оцінити 
прибутковість дуже складно, у зв’язку з чим виникає різноманітність фінансових оцінок, зокрема податкові, інвестиційні 
та кредитні оцінки. Установлено, що податкова оцінка пов’язана з тим, що кожен вид податків чи зборів передбачає, 
зазвичай, спеціальні методики оцінки майна з метою оподаткування. Зроблено висновок, що інвестиційні оцінки можуть 
використовуватись у прогнозних дослідженнях при розрахунках ефективності майбутніх капітальних вкладень. Наголо-
шено, що кредитні оцінки призначені для вимірювання вартості майнового забезпечення кредитів. Отже, оцінка, як метод 
бухгалтерського обліку, є способом грошового вираження об’єктів цього обліку (майна, зобов’язання та господарських 
операцій) за допомогою підсумовування витрат з метою відображення їх в обліку та бухгалтерській звітності. Реальність 
оцінки полягає у розрахунку і відображенні справжнього розміру окремих видів засобів, включаючи джерела їх утворення 
(грошовий вираз об’єктів обліку має відповідати їх фактичній величині).

Ключові слова: оцінка, майно, підприємство, інформація, бухгалтерський облік, вартість.

Summary. Enterprises often request the services of valuation expertise and value consulting, and in some cases, conduct it 
themselves. The purpose of the article is to determine the theoretical aspects of assessment in the accounting system. The task 
was to determine what the reality of the assessment in accounting is. To determine the value of the actual cost, costing is used a 
method of calculating the cost, a means of binding the object according to one or another price of a certain assessment. It was 
concluded that it is very difficult to objectively assess profitability, which leads to a variety of financial assessments, including 
tax, investment and credit assessments. It has been established that tax assessment is related to the fact that each type of 
tax or fee usually requires special methods of property assessment for taxation purposes. It was concluded that investment 
estimates can be used in predictive studies when calculating the efficiency of future capital investments. It is emphasized that 
credit evaluations are designed to measure the value of collateral for loans. So, valuation as an accounting method, is a way 
of monetary expression of the objects of this accounting (property, liabilities, business transactions) by means of summarizing 
costs in order to reflect them in accounting. The reality of the assessment consists in the calculation and display of the true 
size of certain types of funds, including the sources of their formation (the monetary expression of the accounting objects must 
correspond to their actual value).

Key words: assessment, property, enterprise, information, accounting, value.
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Постановка проблеми в загальному вигляді та її 
зв’язок із важливими науковими чи практич-

ними завданнями. Важко знайти підприємство, яке 
за роки власної фінансово‑ господарської діяльності 
жодного разу не потребувало послуг професійного 
оцінювача. Інколи виникають такі ситуації, які 
зобов’язують господарюючих суб’єктів проводити 
незалежну оцінку майна для визначення його рин‑
кової (або іншої) вартості. У більшості випадків 
бухгалтеру досить складно самостійно провести 
об’єктивну оцінку вартості активів, тому запро‑
шується експертна компанія.

Підприємства часто з власної ініціативи зверта‑
ються за послугами оціночної експертизи та вар‑
тісного консультування так, і в деяких випадках, 
проводять його самостійно. Дізнатись реальну рин‑
кову вартість майна можна у таких ситуаціях як:
 • купівля‑ продаж активів — найпоширеніший ви‑
падок, у якому незалежна оцінка будівель та 
споруд, транспортних засобів, машин і облад‑
нання, цінних паперів чи частки підприємства 
допомагає дізнатися об’єктивну ринкову вартість 
об’єкта, цим, знайти компроміс між інтересами 
продавця і покупця;

 • оренда майна — визначається актуальна величина 
орендної плати, за яку цей актив можна передати 
у користування;

 • реорганізація підприємства — проводиться оцінка 
майна, що передається (приймається) відповідно 
до рішення засновників за залишковою, ринковою 
або іншою вартістю;

 • страхування — за підсумками страхової оцінки 
майна визначаються страхова сума, страхові вне‑
ски, сума страхового відшкодування. У встанов‑
ленні достовірної вартості об’єкта зацікавлені як 
страхова компанія, так і страхувальник.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. За ре‑

зультатами дослідження літератури та інформації 
в мережі Інтернет, зокрема [1–9], з’ясовано, що 
деякі теоретичні і практичні аспекти у цьому на‑
прямі розглянуто у працях таких вчених та прак‑
тиків, як Витвицька О. М. [1], Іщенко Н. М. [3], 
Панченко О. М. [6], Стахурська С. А. [7], Стріжко‑
ва А. В. [8], Ткачук С. В. [7], Шовкун І. [9], Яким‑
чук Т. В. [7] та ін.

Разом з тим, сьогодні теоретичні аспекти оцін‑
ки в системі бухгалтерського обліку є актуальни‑
ми і потребують постійного дослідження.

Формулювання цілей статті (постановка зав-
дання). Метою статті є визначити теоретичні ас‑
пекти оцінки в системі бухгалтерського обліку. 
Для цього постали завдання визначити, в чому по‑
лягає реальність оцінки в бухгалтерському обліку.

Виклад основного матеріалу дослідження. Оцін‑
ка — це спосіб вираження об’єктів бухгалтерсько‑
го обліку в грошовому вимірнику. Метою оцінки є 
визначення фактичної собівартості господарського 
факту, що відбувся. Для визначення величини фак‑
тичної собівартості використовується калькуляція — 
спосіб обчислення собівартості, тобто. засіб зобов’я‑
зання об’єкту відповідно до тієї чи іншої ціни певної 
оцінки. Калькуляція як бухгалтерська процедура, 
пов’язана з обчисленням оцінок об’єктів обліку, за‑
стосовується на всіх стадіях кругообігу коштів.

Вибір процедур, що дозволяють отримати те чи 
інше значення оцінки об’єктів обліку, залежить 
від цілей, які має підприємство. Виходячи з цього 
підприємства по‑різному сприймають об’єкти, що 
оцінюються, а тому виникає множинність оцінок, 
що використовуються в бухгалтерському обліку.

Однак при всьому різноманітті використовува‑
них оцінок у теорії та практиці бухгалтерського 
обліку, насамперед, оцінку слід розглянути в ін‑
формаційному аспекті. У зв’язку з цим оцінки 
можуть бути охарактеризовані як економічні, 
страхові, юридичні, адміністративні, статистичні 
та інформаційні.

Економічні оцінки мають вирішувати завдання 
конкретного спостереження об’єктів. При цьому 
для кожного об’єкта, що спостерігається, вони 
розраховуються заново і тому носять калькуляцій‑
ний характер. Такі оцінки, зазвичай, використо‑
вуються визначення вартості майна під час його 
продажу чи придбанні. Різновидом цих оцінок є 
фінансові оцінки, призначені для визначення при‑
бутковості підприємств та окремих видів майна, 
насамперед у податкових (фіскальних) цілях, що 
зумовлює їхню директивну заданість. Проте слід 
наголосити, що об’єктивно оцінити прибутковість 
дуже складно, у зв’язку з чим виникає різнома‑
нітність фінансових оцінок, зокрема податкові, 
інвестиційні та кредитні оцінки.

Сутність поняття податкової оцінки, наведено 
в табл. 1, за основу дослідження бралось у суб’єк‑
тів, що займаються оціночною діяльністю (з їх 
офіційних сайтів).

З метою оподаткування, оцінку регулює ряд 
нормативних актів, передусім це Податковий Ко‑
декс України та Національний стандарт «Загаль‑
ні засади оцінки майна і майнових прав». Оці‑
ночною вартістю є ринкова вартість, розрахована 
відповідно до національних стандартів та інших 
нормативно‑ правових актів з питань оцінки майна 
і майнових прав.

Отже, податкова оцінка пов’язана з тим, що ко‑
жен вид податків чи зборів передбачає, зазвичай, 
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Таблиця 1
Сутність поняття «податкова оцінка» у суб’єктів оціночної діяльності

Автори та джерело Сутність поняття

Офіційний сайт: 
Real Expert [5]

Під оцінкою для цілей оподаткування зазвичай мають на увазі процес визначення вартості 
нерухомості для сплати податків фізичними особами при проведенні нотаріальних угод. 
Результати проведення такої податкової оцінки вносяться до бази даних Фонду державного 
майна України

Офіційний сайт: 
Хорив [4]

Оцінка для оподаткування, податкова оцінка, потрібна нотаріусу для нарахування податків 
при нотаріальних оформленнях: купівля‑ продаж, дарування, успадкування. Нотаріус вико‑
ристовує дані звіту про оцінку майна для точного визначення суми податку, яку потрібно 
буде сплатити одній із сторін, які укладають той чи інший договір

Офіційний сайт: 
Expert In [2]

Експертна оцінка для цілей оподаткування або для нотаріуса — це процес визначення вар‑
тості майна для сплати податків фізичними особами, що проводиться виключно для укла‑
дення цивільно‑ правових угод та інших нотаріальних оформлень. Оцінка для цілей оподат‑
кування хоч і не є окремим напрямком в оціночної діяльності, але за своїм призначенням 
прив’язана до окремих типів операцій з майном. Оцінка для нотаріуса застосовується в ос‑
новному до майна фізичних осіб‑резидентів, а також нерезидентів України, в тому випад‑
ку, коли вони є учасниками угод з цінними паперами, рухомим або нерухомим майном. 
Отримана в результаті ринкова вартість майна є основою при розрахунку державного мита, 
суми податків або зборів, інших платежів до бюджетів різних рівнів

Джерело: складено автором відповідно до [2; 4; 5]

Таблиця 2
Сутність поняття «інвестиційна оцінка» у деяких науковців

Автори та джерело Сутність поняття

Витвицька О.М., 
Шегда Л. М. 

[1, c. 16]

Інвестиційна оцінка — це оцінка, що лежить в основі будь‑якого інвестиційного рішення

Стахурська С.А., 
Ткачук С. В., 

Якимчук Т. В., 
Стахурський В. О. 

[7, с. 45]

комплексний інвестиційний аналіз підприємства має містити певні складові чи етапи, які 
всебічно характеризуватимуть інвестиційну складову підприємства

Стріжкова А.В., 
Белік К. О. [8]

Оцінка інвестиційної привабливості — це процес, у ході якого потенційний інвестор може 
прийняти остаточне рішення про доцільність укладення коштів у дане підприємство, вра‑
ховуючи надійність цього об’єкта інвестування та можливість отримання максимального 
прибутку. Від того, наскільки підприємство цікаве потенційним інвесторам, залежить ста‑
більність його функціонування, можливості розширення, виходу на нові ринки і зміцнення 
вже наявних позицій

Джерело: складено автором відповідно до [1; 7; 8]

Таблиця 3
Сутність поняття «кредитна оцінка» у деяких науковців

Автори та джерело Сутність поняття

Панченко О.М., 
Пересипкіна А. В. 

[6]

Кредитоспроможність підприємства виражається в можливості отримати ним кредит та 
вчасно його обслуговувати

Шовкун І. 
[9, с. 56]

оцінка кредитоспроможності позичальника — це процес комплексного визначення кількіс‑
них та якісних параметрів його фінансового стану, яке проводиться кредитором (банком) 
з метою аналізу та прогнозування ймовірних ризиків і визначення можливості, розміру та 
умов надання кредиту

Іщенко Н.М., 
Олійник О. М. 

[3, с. 90]

оцінка кредитоспроможності сільськогосподарських підприємств має зводитися до викори‑
стання двох основних теоретичних підходів до оцінки кредитоспроможності позичальника: 
підхід на основі використання моделей прогнозування банкрутства та підхід до побудови 
комплексних моделей оцінки кредитоспроможності для визначення якісних факторів з ог‑
ляду на такі моделі

Джерело: складено автором відповідно до [3; 6; 9]
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спеціальні методики оцінки майна з метою опо‑
даткування.

В свою чергу, дослідження сутності поняття 
«інвестиційна оцінка» у деяких науковців наве‑
дено в табл. 2.

Отже, на нашу думку, інвестиційні оцінки мо‑
жуть використовуватись у прогнозних досліджен‑
нях при розрахунках ефективності майбутніх ка‑
пітальних вкладень.

Дослідження сутності поняття «інвестиційна 
оцінка» у деяких науковців наведено в табл. 3.

Відповідно до визначень табл. 3, ми можемо 
зробити висновок, що кредитні оцінки призначені 
для вимірювання вартості майнового забезпечення 
кредитів. Кредитні оцінки розраховуються індиві‑
дуально за кожним видом майна і представляють 
собою його реальні чи майбутні оцінки. Методи 
цих оцінок можуть визначатися кредитним до‑
говором.

Предметом оцінки може бути:
 • майно, що купується — його оцінка в бухгалтер‑
ському обліку відбувається через підсумовування 
фактичних витрат з купівлі, до яких включено 
витрати з купівлі об’єкта, сплачувані відсотки за 
комерційними кредитами, націнки (надбавки), 
комісійну винагороду, що сплачуються поста‑
чальницьким, зовнішньоекономічним та іншим 
підприємствам, мито та інші платежі, витрати 
з транспортування, зберігання та доставки.

 • майно, яке одержано безоплатно — його оцінка 
відбувається за ринковою вартістю на дату оп‑
рибуткування.

 • майно, яке вироблено підприємством самостій‑
но — його оцінка відбувається за вартістю ви‑
готовлення.
Оцінка як елемент методу бухгалтерського об‑

ліку є способом вартісного виміру таких об’єктів, 
як майно та зобов’язання. З її допомогою, у бух‑
галтерському обліку відбувається відображення 
всіх господарських операцій в грошовому вимірі. 
Таким чином, результат господарської діяльності 
будь‑якого підприємства в обліку набуває вартісної 
форми. За допомогою цього підходу оцінка в бух‑

галтерському обліку відбувається в однакових оди‑
ницях вимірювання за собівартістю продукції.

Регламентація правил оцінки майна підпри‑
ємства здійснюється за допомогою міжнародних 
стандартів оцінки, національного законодавства, 
нормативних та бухгалтерських вимог. Так, від‑
повідно до господарської діяльності конкретного 
підприємства НП(С)БО вимагають застосовувати 
різні види оцінок активів. Так, наприклад, для 
оцінки основних засобів застосовуються такі види 
вартостей:
 • первісна вартість — це ціна основного засобу і су‑
купність всіх витрат, пов’язаних з придбанням 
його та введенням у експлуатацію;

 • ліквідаційна вартість — сума, яку очікують от‑
римати внаслідок реалізації основного засобу 
після завершення його експлуатації;

 • залишкова вартість — це частина вартості акти‑
ву, яка в бухгалтерському обліку залишилися 
неамортизованою;

 • справедлива — у більшості випадків, це та ж 
сама ринкова вартість;

 • переоцінена вартість — це відкоригована внаслі‑
док дооцінки або уцінки первісна вартість об’єкта 
основного засобу.
Висновки. Отже, оцінка, як метод бухгалтер‑

ського обліку, є способом грошового вираження 
об’єктів цього обліку (майна, зобов’язання та гос‑
подарських операцій) за допомогою підсумовуван‑
ня витрат з метою відображення їх в обліку та 
бухгалтерській звітності. Реальність оцінки поля‑
гає у розрахунку і відображенні справжнього роз‑
міру окремих видів засобів, включаючи джерела 
їх утворення (грошовий вираз об’єктів обліку має 
відповідати їх фактичній величині).

Що стосується обмежень дослідження, слід ви‑
знати, що дослідження було зосереджено виключ‑
но на теоретичному понятті оцінки в бухгалтер‑
ському обліку.

Перспективи подальшого розвитку в цьому 
напрямі буде практичне відображення оцінки та 
шляхи його вдосконалення з метою використання 
в системі бухгалтерського обліку.
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ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА:  
СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ЙОГО СУТНІСТЬ,  

КЛАСИФІКАЦІЮ ТА ОБЛІК

COMPANY’S EQUITY: A MODERN VIEW  
OF ITS ESSENCE, CLASSIFICATION  

AND ACCOUNTING

Анотація. Проведено дослідження процесу формування концепції капіталу у бухгалтерському обліку, що дозволяє з 
позиції онтологічного підходу розкрити етапи розвитку дефініції «капітал» з пропозицією оновлених положень сучасних 
парадигм. Виділені чотири глобальні періоди в історичній парадигмі. Сучасна парадигма будується на вже нових потребах 
суспільства та тенденціях розвитку науково- технічного прогресу, яка почала розвиватися на четвертій парадигмі, відобра-
жаючи вдосконалені та адаптовані погляди на економічну категорію «капітал». Розглянуто основні сучасні наукові підходи 
до визначення поняття «власний капітал». Запропоновано узагальнену класифікацію власного капіталу: за джерелами 
формування; за ступенем фіксації; за формою інвестування; за національною належністю власників капіталу, які надають 
його в господарське використання; за організаційно — правовою формою діяльності; за відповідністю правовим нормам 
використання, яка надасть змогу внутрішнім та зовнішнім користувачам отримувати різнобічну інформацію про складові 
власного капіталу. Досліджено порядок відображення інформації про власний капітал у формах фінансової звітності, на 
рахунках бухгалтерського обліку, та надані рекомендації з удосконалення обліку власного капіталу.

Ключові слова: капітал, статутний капітал, нерозподілений прибуток, додатковий капітал, фінансова звітність, ре-
зервний капітал, облік.

Summary. А study of the process of formation of the concept of capital in accounting has been carried out, which allows, 
from the standpoint of the ontological approach, to reveal the stages of development of the definition of «capital» with the pro-
posal of updated provisions of modern paradigms. Four global periods are identified in the historical paradigm. The modern par-
adigm is based on the new needs of society and trends in the development of scientific and technological progress, which began 
to develop on the fourth paradigm, reflecting improved and adapted views on the economic category «capital». A generalized 
classification of capital is proposed: by sources of formation; according to the degree of fixation; by the form of investment; ac-
cording to the nationality of the owners of capital, providing it for economic use; according to the organizational and legal form 
of activity; compliance with the legal regulations of use, which will allow internal and external users to receive comprehensive 
information about the components of capital. The procedure for reflecting information about capital in the forms of financial 
statements, on accounting accounts has been studied, and recommendations have been provided for improving the accounting.

Key words: capital, share capital, retained earnings, additional capital, financial statement, reserved capital, accounting.
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Постановка проблеми. Існуюча облікова си‑
стема постійно поповнюється новими облі‑

ковими об’єктами, новими принципами обліку 
та відображенням фактів економічної діяльності 
підприємства, новими завданнями, які ставляться 
перед бухгалтерським обліком. Однак питання, 
пов’язані з обліком власного капіталу, поки що 
недостатньо розроблені, і досліджень, повністю 
присвячених даній проблематиці, поки що недо‑
статньо. Наслідком є неточність існуючої термі‑
нології, неможливість однозначного кількісного 
визначення величини власного капіталу. Це, своєю 
чергою, викликає недостатність та фрагментар‑
ність сучасної нормативно‑ правової бази цього 
розділу обліку. Незважаючи на певний прогрес 
у вдосконаленні звітності, що відбувся останніми 
роками, рекомендовані звітні форми не дозволяють 
отримувати достовірну інформацію про загальну 
величину окремих складових власного капіталу 
підприємства на звітну дату.

В умовах реформування системи бухгалтер‑
ського обліку та звітності та раціональної адап‑
тації українського обліку до МСФЗ проблема 
вдосконалення методики бухгалтерського обліку 
власного капіталу залишається як ніколи акту‑
альною, яка потребує підвищеної уваги.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питан‑
ням сутності, класифікації та особливостям обліку 
власного капіталу підприємства приділили значну 
увагу: М. Ю. Абрамчук, Ю. Г. Гуменна, І. В. Тю‑
тюник, П. М. Рубанов [1], Л. В. Безкоровайна [2], 
Л. О. Бернадзіковська, І. В. Мукоїд [3], Н. В. Же‑
лезняк [4], О. В. Зінченко, Г. О. Армаш [5], О. Лав‑
рик [7], І. Назарова [8], Г. Б. Погріщук, Р. Є. Воло‑
щук [11], А. О. Фатенок‑ Ткачук [15], Н. О. Шура, 
М. В. Шатило М.В [16] та ін. Аналіз результатів 
досліджень науковців свідчить, що розробки з роз‑
криття цих питань відображають ґрунтовне розу‑
міння проблем. Проте низка питань недостатньо 
досліджені й залишаються невирішеними.

Формулювання цілей статті. Метою статті є 
комплексний аналіз сутності, класифікації та осо‑
бливостей обліку власного капіталу підприємств 
та обґрунтування пропозицій щодо їх вдоскона‑
лення.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В умовах ринкової економіки процеси формування 
капіталу, управління його структурою та ефектив‑
ністю використання, встановлення раціонального 
співвідношення різних джерел фінансування та, 
у зв’язку з цим, якість управління фінансовими 
ресурсами починають набувати особливої   важли‑
вості. Від достатності рівня капіталу залежить 

життєздатність суб’єкта господарювання протягом 
усього періоду функціонування. Від його величи‑
ни та ефективності використання багато в чому 
залежать кінцеві результати господарської діяль‑
ності підприємства.

Інформація бухгалтерського обліку, що опи‑
сує наслідки господарських фактів, що відбули‑
ся на всіх метаморфозах перетворення капіталу 
підприємства, визнана дуже корисною та важ‑
ливою для прийняття як внутрішніх тактичних 
управлінських рішень, так і стратегічних рішень 
зовнішніми користувачами. Збільшені вимоги до 
змісту та якості бухгалтерської інформації перед‑
бачають постійний моніторинг проблем і завдань, 
що розкривають їх. Поряд з цим на даному етапі 
розвитку бухгалтерської науки залишаються до 
кінця не вирішені багато питань теорії та прак‑
тики бухгалтерського обліку капіталу. Недостат‑
ня опрацьованість деяких методичних проблем 
обліку капіталу надає негативний вплив на ме‑
тодику бухгалтерського обліку, а відповідно зни‑
жує ефективність управлінських рішень у галузі 
інвестиційної та фінансової політики. Особливо 
слід звернути увагу на той факт, що незважаючи 
на визнання капіталу однією з найважливіших 
фундаментальних економічних категорій, в еко‑
номічній теорії та в облікових дисциплінах немає 
єдиного визначення капіталу, що відбиває всю ба‑
гатогранну сутність цього поняття.

Історія виникнення та розвитку поняття «ка‑
пітал» показала, що його сутність змінювалася 
залежно від рівня економічного розвитку суспіль‑
ства, а також досягнень у сфері теоретичних та 
практичних знань.

Історичні показники сутності капіталу та його 
відображення в обліку дозволяють не тільки зро‑
зуміти методи конвергенції з міжнародною облі‑
ковою практикою, а й визначають сутнісну відо‑
собленість самого капіталу в період технологічної 
трансформації обліку та стандартів, які його ре‑
гулюють.

Проведені дослідження вказують на чотири 
глобальні періоди в історичній парадигмі.

1. Перший етап еволюції відображення капіта‑
лу в бухгалтерському обліку проходив на історич‑
ній парадигмі «докласичної» економічної теорії, 
що відображає його принципові бачення та латин‑
ське коріння.

2. Другий етап еволюції відображення капіталу 
здійснювався на парадигмі «класичної» економіч‑
ної теорії, яка дозволила розглядати капітал як: 
запас багатства, що потребує обліку; прибуток, що 
генерує потік багатства; основний та оборотний.
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3. Третій етап еволюції економічної категорії 
«капітал» вказує на чергову зміну історичної па‑
радигми економічною теорією, де особливе значен‑
ня мають дослідження Карла Маркса.

4. Дослідження історичних, правових та еконо‑
мічних аспектів як еволюційний синтез дозволило 
виявити необхідні підходи до формування сучасної 
концепції капіталу в теорії бухгалтерського обліку. 
Сучасна парадигма будується на вже нових потре‑
бах суспільства та тенденціях розвитку науково‑ 
технічного прогресу, яка почала розвиватися на 
четвертій парадигмі, відображаючи вдосконалені 
та адаптовані погляди на економічну категорію 
«капітал». Четверта парадигма визначила наступ‑

Таблиця 1
Підходи до трактування терміну «власний капітал»
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

частина в активах підприємства, що залишається піс‑
ля вирахування його зобов’язань

+ + +

різниця між активами і зобов’язаннями підприємства + +

самозростаюча вартість, втілена в інвестованих і нако‑
пичених фінансових ресурсах, що належать підприєм‑
ству на правах власності та використовуються як дже‑
рело фінансування господарської діяльності

+

загальна вартість засобів підприємства, інвестованих 
його власниками з метою отримання доходу на такі 
інвестиції, які належать йому на правах власності і по‑
ряд із позиковим капіталом використовуються ним для 
формування активів

+

власні джерела підприємства, внесені його засновника‑
ми, або суми реінвестованого чистого прибутку, які ви‑
користовуються для формування активів підприємства 
у грошовій або матеріальній формі

+

є власним джерелом фінансування суб’єкта господарю‑
вання, який сформований за рахунок вкладень влас‑
ників (внесених без визначеного терміну повернення), 
а також ресурсів (засобів) отриманих у процесі діяль‑
ності підприємства (як у результаті власної діяльності, 
так і безоплатно)

+

Джерело: складено автором на основі [1; 2; 7; 9; 11; 14; 15; 16]

ний етап еволюції, що будується на онтологічному 
підході до формування концепції капіталу, розкри‑
ваючи структуру балансу, його розділи, а також 
динамічні та статичні властивості його показників.

Еволюціонуючи в часі, економічна категорія 
«капітал» в сучасних концепціях розуміється як 
предмет управління та бухгалтерського обліку, що 
належить підприємству на правах власності/іншого 
володіння, фактор виробництва товарів (фізичний) 
та грошей (фінансовий) для отримання прибутку 
внаслідок сукупності економічних відносин та за‑
стосування праці трудовими ресурсами, що в кін‑
цевому підсумку приносить додаткову вартість на 
мікро‑, мезо‑ та макрорівні, відбиваючись у ВВП.
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Таблиця 2
Зміни в назвах рахунків, назвах і кількості субрахунків (рах. 40–46)

№ з/п
Інструкція про застосування Плану рахунків

(перша редакція)
Інструкція про застосування Плану рахунків 

(поточна редакція)

1 2 3

Зміни в назвах рахунків

1 Рахунок 40 «Статутний капітал» Рахунок 40 «Зареєстрований (пайовий) капітал»

2 Рахунок 41 «Пайовий капітал» Рахунок 41 «Капітал у дооцінках»

3 Рахунок 42 «Додатковий капітал» Без змін

4 Рахунок 43 «Резервний капітал» Без змін

5 Рахунок 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті 
збитки)»

Без змін

6 Рахунок 45 «Вилучений капітал» Без змін

7 Рахунок 46 «Неоплачений капітал» Без змін

Зміни в назві та кількості субрахунків

Рахунок 40

8 ‑ 401 «Статутний капітал»
402 «Пайовий капітал»
403 «Інший зареєстрований капітал»
404 «Внески до незареєстрованого статутного ка-
піталу»

Рахунок 41

9 ‑ 411 «Дооцінка (уцінка) основних засобів»
412 «Дооцінка (уцінка) нематеріальних активів»
413 «Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів»
414 «Інший капітал у дооцінках»

Рахунок 42

10 421 «Емісійний дохід»
422 «Інший вкладений капітал»
423 «Дооцінка активів»
424 «Безоплатно одержані необоротні активи»
425 «Інший додатковий капітал»

421 «Емісійний дохід»
422 «Інший вкладений капітал»
423 «Накопичені курсові різниці»
424 «Безоплатно одержані необоротні активи»
425 «Інший додатковий капітал»

Рахунок 44

11 441 «Прибуток нерозподілений»
442 «Непокриті збитки»
443 «Прибуток, використаний у звітному періоді»

Без змін

Рахунок 45

12 451 «Вилучені акції»
452 «Вилучені вклади й паї»
453 «Інший вилучений капітал»

Без змін

Джерело: складено автором на основі [6]

Існує широке коло визначень та інтерпретацій 
поняття «власний капітал», що свідчить про наяв‑
ність високого наукового та практичного інтересу 
до даної категорії (табл. 1).

На законодавчому рівні поняття «власний ка‑
пітал» відображає порядок розрахунку власного 
капіталу, але не розкриває джерел формування та 
напрямів використання власного капіталу.

Більшість науковців розкривають економічну 
сутність власного капіталу через його головну 
функцію — забезпечення підприємства власними 
фінансовими ресурсами, необхідними для початку 
та продовження господарської діяльності.

Н. О. Шура, М. В. Шатило [16] при формуван‑
ні власного визначення цієї категорії, намагалися 
наблизити уявлення про власний капітал з позиції 
євроінтеграційних процесів.

Для більш повного розкриття сутності власного 
капіталу необхідно визначити його складові. Скла‑
дові власного капіталу наведені в Інструкції про за‑
стосування Плану рахунків [6], в якій, від першої 
(30.11.1999 рік) до поточної редакції неодноразово від‑
бувалися зміни, внесені Наказами МФУ в 4 класі, де 
відображаються складові власного капіталу (табл. 2).

Дані табл. 2 свідчать, що в таких складо‑
вих власного капіталу, як резервний капітал, 
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нерозподілений прибуток (непокритий збиток), 
вилучений капітал та неоплачений капітал зако‑
нодавчих змін не відбулось.

Складові власного капіталу представлені в різ‑
них формах звітності: в чинних НП(С)БО 1 (форма 
№ 1, форма № 2 (розділ II), форма № 4, форма 
№ 1‑к, форма № 2‑к (розділ II), форма № 4‑к) та 
НП(С)БО 25 (форма № 1‑м, форма № 1‑мс) [9; 10]. 
До затвердження у 2013 році НП(С)БО 1 складо‑
ві власного капіталу (форма № 1) відображалися 
в П(С)БО 2 (форма № 1) та П(С)БО 5 (форма № 4). 
Зміни в структурі власного капіталу (форма № 1) в 
П(С)БО 2 та НП(С)БО 1 [4] наведені на рис. 1.

Інформація про дооцінку (уцінку) необоротних 
активів і фінансових інструментів, накопичені 
курсові різниці та інший сукупний дохід, відпо‑
відно до НП(С)БО 1 відображається у II розділі 
«Сукупний дохід» Звіту про фінансові результати 
(Звіту про сукупний дохід) (форми № 2, № 2‑к).

Велике значення для правильної організації об‑
ліку власного капіталу має його науково обґрун‑
тована класифікація (табл. 3).

Дані табл. 3 свідчать, що більшість науков‑
ців виокремлюють таку класифікаційну ознаку 
власного капіталу, як джерела формування, але 

стосовно видів власного капіталу за цією ознакою 
певної однозначності немає. Так, А. О. Фатенок‑ 
Ткачук [15], О. В. Зінченко, Г. О. Армаш [5], 
М. Ю. Абрамчук, Ю. Г. Гуменна, І. В. Тютюник, 
П. М. Рубанов [1] за джерелами формування по‑
діляють власний капітал на вкладений та нако‑
пичений.

Дещо поглиблює вищенаведену класифікацій‑
ну ознаку О. Лаврик, який систематизує складо‑
ві власного капіталу на вкладений, накопичений 
та коригуючий капітал. Крім того, науковець 
виокремлює ще 7 класифікаційних ознак: за на‑
лежністю господарському товариству; за формою 
інвестування; за ступенем оплати; за резидентні‑
стю засновників, за ступенем мобільності, за ефек‑
тивністю результату діяльності господарського 
товариства та за характером використання влас‑
никами господарського товариства [7].

Л. О. Бернадзіковська, І. В. Мукоїд наводить 
класифікацію власного капіталу лише за двома 
ознаками, зокрема за формою та рівнем відпові‑
дальності [3].

М. Ю. Абрамчук, Ю. Г. Гуменна, І. В. Тютюник, 
П. М. Рубанов [1] для систематизації власного ка‑
піталу виділяють три класифікаційні ознаки: за 
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Джерело: складено автором на основі [6] 
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Рис. 1. Зміни в структурі власного капіталу (форма № 1) 
Джерело: складено автором на основі [9; 12] 
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Джерело: складено автором на основі [9; 12]



111

// Accounting and taxation //
// International scientific journal «Internauka».  
Series: «Economic sciences» // № 1 (69), 2023

Таблиця 3
Узагальнення поглядів науковців щодо класифікації власного капіталу

А
. 
О

. 
Ф

а
те

н
о
к
-Т

к
а
ч
ук

О
. 
Л

а
в
р
и
к

Л
.О

. 
Б
ер

н
а
д
зі

к
о
в
сь

к
а
, 

І.
 В

. 
М

ук
о
їд

О
.В

. 
З
ін

ч
ен

к
о
, 
Г
. О

. 
А

р
м

а
ш

М
.Ю

. 
А

бр
а
м

ч
ук

, 
Ю

. Г
. 
Г
ум

ен
н
а
,

І.
 В

. 
Т
ю

тю
н
и
к
, 
П

. М
. 
Р
уб

а
н
о
в

За джерелами формування + + + +

За належністю господарському товариству +

За формою інвестування (надходження) +

За ступенем оплати +

За резидентністю засновників +

За ступенем мобільності +

За ефективністю результату діяльності господарського товариства +

За характером використання власниками господарського товариства +

За формами + +

За рівнем відповідальності + +

За ступенем фіксації +

За критерієм персоніфікації +

Джерело: складено автором на основі [1; 3; 5; 7; 15]

Таблиця 4
Деякі зміни в Законі України «Про акціонерні товариства»

№ з/п
Закон України «Про акціонерні товариства» 
(Закон втратив чинність на підставі Закону 

№ 2465-IX від 27.07.2022)

Закон України «Про акціонерні товариства» 
(поточна редакція)

Зміни у мінімальному розмірі статутного капіталу АТ

1 1250 мінімальних заробітних плат (розділ ІІІ, 
ст. 14)

200 розмірів мінімальної заробітної плати (розділ 
ІІІ, ст. 16)

Зміни у розмірах пакетів акцій

2 Розділ I, ст. 2 Розділ I, ст. 2

домінуючий контрольний пакет акцій — пакет 
у розмірі 95 і більше % простих акцій АТ

домінуючий контрольний пакет акцій — пакет 
у розмірі більше 95% простих акцій АТ

значний контрольний пакет акцій — пакет у розмі-
рі 75 і більше % простих акцій ПАТ

значний контрольний пакет акцій — пакет у розмі-
рі більше 75 % простих акцій ПАТ

контрольний пакет акцій — пакет у розмірі 50 
і більше % простих акцій АТ

контрольний пакет акцій — пакет у розмірі більше 
50 % простих акцій АТ

Джерело: складено автором на основі [13]

джерелами формування; за ступенем фіксації та 
за критерієм персоніфікації.

Через відсутність єдиної думки щодо класифі‑
кацій власного капіталу запропоновано узагальне‑
ну класифікацію власного капіталу: за джерелами 
формування (вкладений та накопичений); за сту‑

пенем фіксації (зареєстрований та незареєстрова‑
ний); за формою інвестування (власний капітал 
у грошовій, матеріальній та нематеріальній фор‑
мі); за національною належністю власників капі‑
талу, які надають його в господарське використан‑
ня (національний (вітчизняний) та іноземний); за 
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організаційно — правовою формою діяльності; за 
відповідністю правовим нормам використання (ле‑
гальний та «тіньовий»).

Однією з складових власного капіталу є статут‑
ний капітал. Порядок формування статутного ка‑
піталу акціонерного товариства (АТ) регулюється 
Законом України «Про акціонерні товариства». 
Серед великої кількості змін, що зазнало регу‑
лювання АТ з 01.01.2023 року, варто звернути 
увагу на зміни у мінімальному розмірі статутного 
капіталу АТ та у розмірі пакетів акцій (табл. 4).

Дані табл. 4 свідчать, що значно зменшено мі‑
німальний розмір статутного капіталу АТ та від‑
булися зміни в розмірах пакетів акцій.

Для об’єктивної оцінки ефективності діяльно‑
сті підприємств необхідно застосування сучасних 

методик обліку власного капіталу. На підставі до‑
слідження наукової літератури узагальнено про‑
позиції з удосконалення обліку власного капіталу 
(рис. 2).

Висновки. Сучасні тренди диктують нові вимо‑
ги щодо забезпечення достовірності, якості, опера‑
тивності інформації, що публікується у фінансовій 
звітності підприємств. У цих умовах власний ка‑
пітал, як об’єкт у системі обліку та управління, 
заслуговує окремої уваги, оскільки інформація 
про нього виступає в якості бази для прийняття 
ефективних управлінських рішень різними корис‑
тувачами.

На підставі дослідження визначено, що облік 
капіталу за діючими нормативно‑ правовими акта‑
ми містить деякі недоліки в теоретичному плані, 

Рис. 2. Пропозиції з удосконалення обліку власного капіталу
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що призводить до недостовірності практичного об‑
ліку на підприємстві, тому виникає необхідність 
усунути ці недоліки виходячи з економічної сут‑
ності власного капіталу як об’єкта бухгалтерсько‑
го обліку.

У результаті проведеного дослідження запро‑
поновано узагальнену класифікацію власного ка‑
піталу: за джерелами формування; за ступенем 

фіксації; за формою інвестування; за національ‑
ною належністю власників капіталу, які надають 
його в господарське використання; за організацій‑
но — правовою формою діяльності; за відповідні‑
стю правовим нормам використання, яка надасть 
змогу внутрішнім та зовнішнім користувачам 
отримувати різнобічну інформацію про складові 
власного капіталу.
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СІЛЬСЬКИЙ (ЗЕЛЕНИЙ) ТУРИЗМ ЯК ІННОВАЦІЙНА  
ФОРМА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ЧЕРКАЩИНІ:  

МАРКЕТИНГОВИЙ АСПЕКТ

RURAL (GREEN) TOURISM AS AN INNOVATIVE 
FORM OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY IN CHERKASY REGION:  

MARKETING ASPECT

Анотація. У статті проведено аналіз умов створення та реалізації діяльності у сфері сільського (зеленого) туризму на регіо-
нальному рівні. Досліджено поняття «сільського (зеленого) туризму» та запропоновано власне визначення дефініції «сільський 
(зелений) туризм». Зазначено, що ведення туристичного бізнесу на сільських територіях є соціально значущим видом підприєм-
ницької діяльності, що сприяє сталому розвитку сільських територій: розвитку інфраструктури, поліпшення якості життя, збільшення 
доходів місцевого населення, створення робочих місць, підтримки та збереження традицій та культури, збереження екології.

У ході дослідження встановлено, що зайняття підприємницькою діяльністю у сфері сільського (зеленого) туризму є 
вагомим напрямком територіального розвитку України та альтернативним видом економічної діяльності на селі. Аналіз 
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умов розвитку сільського (зеленого) туризму на макро- та макрорівнях, дав змогу констатувати факт динамічного розвит-
ку даного виду туристичної діяльності. Зазначено, що сільський (зелений) туризм може виступати як інноваційна форма 
підприємницької діяльності у сільській місцевості, яка може стати вирішенням багатьох проблем для сільського населення. 
Провівши територіальний аналіз розвитку сільського (зеленого) туризму в Україні, визначено регіони (області) в яких 
даний вид туристичної діяльності набув найбільшого поширення. Результати маркетингового аналізу щодо специфіки 
ведення бізнесу у сфері сільського (зеленого) туризму на території Черкаської області дали змогу визначити сильні та 
слабкі сторони туристичного бізнес- середовища та окреслити переваги та недоліки території. Визначено та розглянуто 
чинники розвитку сільського (зеленого) туризму на Черкащині. Резюмовано, що Черкаська область володіє значним 
природнім та матеріальним ресурсом для розвитку сільського (зеленого) туризму. Проте, існують комплексні проблеми, 
які перешкоджають розвитку даного виду туризму. Усвідомлення наявної проблематики, зменшення проблемних сторін 
і посилення конкурентних переваг дасть змогу розвивати сільський (зелений) туризм у регіоні.

Ключові слова: сільський (зелений) туризм, територія, інноваційна діяльність, підприємництво, маркетинг.

Summary. The article analyzes the conditions for establishing and implementing activities in the field of rural (green) tour-
ism at the regional level. The concept of «rural (green) tourism» has been investigated and the author’s own definition of «rural 
(green) tourism» has been proposed. It is stated that running a tourism business in rural areas is a socially significant type of 
entrepreneurial activity that contributes to the sustainable development of rural areas: infrastructure development, improve-
ment of the quality of life, increase of local population’s income, creation of jobs, support and preservation of traditions and 
culture, environmental protection.

During the investigation, it was found that entrepreneurial activity in the field of rural (green) tourism is an important area 
of territorial development of Ukraine and an alternative type of economic activity in rural areas. The analysis of the conditions 
for the development of rural (green) tourism at the micro and macro levels has made it possible to state the fact of the dynamic 
development of this type of tourism activity. After conducting a territorial analysis of the development of rural (green) tourism in 
Ukraine, there have been identified the regions (oblasts) where this type of tourism activity has become particularly prevalent. 
It is mentioned that rural (green) tourism can act as an innovative form of entrepreneurial activity in rural areas, which can be 
a solution to many problems for the rural population. The results of the marketing analysis regarding the specifiсity of doing 
business in the field of rural (green) tourism in Cherkasy region made it possible to identify the strengths and weaknesses of the 
tourism business environment and to outline the advantages and disadvantages of the territory. The factors of development of 
rural (green) tourism in Cherkasy region are defined and considered. It is summarized that Cherkasy region possesses a signifi-
cant natural and material resource for the development of rural (green) tourism. Nevertheless, there are complex problems that 
impede the development of a given type of tourism. The awareness of existing problems, reduction of problematic aspects and 
strengthening of competitive advantages will allow the development of rural (green) tourism in the region.

Key words: rural (green) tourism, territory, innovative activity, entrepreneurship, marketing.

Постановка проблеми. Зайняття підприємниць‑
кою діяльністю у сфері сільського (зеленого) 

туризму є вагомим напрямком територіального роз‑
витку України та альтернативним видом економічної 
діяльності на селі. Науковцями Інституту аграрної 
економіки, в науковій розробці Стратегічні напрями 
сталого розвитку сільських територій на період до 
2030 року, серед ключових напрямів територіально‑
го розвитку України, окремим пунктом відзначено 
«Розвиток сільського туризму та рекреаційної сфери 
на селі» та зазначено, що туризм, в умовах неви‑
значеності, є прибутковою та екологічно безпечною 
галуззю економіки країни [1, с. 28].

Разом з тим, у Концепції стимулювання роз‑
витку підприємництва на сільських територіях до 
2030 року окреслено основні проблеми розвитку 
на селі, серед яких, зокрема, зазначаються й такі 
проблеми, як «забезпечення розвитку соціально 

необхідної, конкурентоспроможної та екологіч‑
но безпечної для населення економіки сільського 
господарства; підтримання екологічної рівноваги 
з обов’язковим врахуванням збалансованого ви‑
користання та примноження природних ресурсів 
сільських територій» [2].

Станом на кінець 2022 року The World Tourism 
Organization (UNWTO) показники розвитку сіль‑
ського (зеленого) туризму визначаються на рівні 
від 10–20% до 30% на рік від загального еконо‑
мічного прибутку, а серед прибуткових статей 
сфери міжнародного туризму він складає 10–15% 
[3]. Зазначені показники засвідчують динамічне 
зростання такого виду економічної діяльності як 
сільський (зелений) туризм. В даний час в Украї‑
ні частка сільського (зеленого) туризму становить 
близько 8% серед усіх видів туризму. Зважаючи 
на вказане, сільський (зелений) туризм може ста‑
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ти вирішенням багатьох проблем для сільського 
населення, яке втратило роботу або було вимушене 
покинути заняття сільським господарством. Тому 
можна говорити про те, що сільський (зелений) 
туризм може виступати як інноваційна форма під‑
приємницької діяльності у сільській місцевості.

Зважаючи на вищезазначену проблематику, ви‑
вчення питання щодо умов розвитку та специфіки 
реалізації підприємницької діяльності у сфері сіль‑
ського (зеленого) туризму є особливо актуальним.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи‑
таннями і проблематикою розвитку туризму, зо‑
крема сфери сільського (зеленого) туризму, його 
сутністю й особливостями організації, займались 
багато науковців. Так, Горішевський П., Васи‑
льєв В., Зінько Ю. сільський туризм розглядають 
як «форму проведення вільного часу у вигляді 
стаціонарного відпочинку, тоді як базовою метою 
екотуризму виступає активне відкриття дикої при‑
роди, традицій і культури, їх глибоке пізнання й 
сприйняття» [4]. «Сільський (зелений) туризм є 
формою діяльності сільського населення з надан‑
ня послуг із проживання та харчування на садибі 
господаря та видом відпочинку міських жите‑
лів» — зазначають Рутинський М. Й., Зінько Ю. В. 
[5]. Автори О. Галич та І. Шевченко сільський 
зелений туризм розглядають з позиції діяльності 
фермерського господарства або особистого підсоб‑
ного господарства [6]. На думку дослідника Пень‑
ковського В. під сільським зеленим туризмом слід 
розуміти ведення підприємницької діяльності на 
базі сільських агроосель (агросадиб) [7]. Шукано‑
ва А., Вішнікіна Л., Федій О. розглядають такий 
вид туризму «як форму не сільськогосподарського 
(тобто альтернативного і додаткового по відношен‑
ню до основної сільськогосподарської діяльності), 
а саме рекреаційно‑ туристичного непрофесійного 
підприємництва в сільській місцевості, яке орга‑
нічно поєднується із іншими видами туризму — 
екологічним, гастрономічним, екстремальним, ет‑
нографічним, агротуризмом, подієвим тощо» [8]. 
Авором Печенюк А. обґрунтовано наукові засади 
та проблематику розвитку малих підприємств 
сільського зеленого туризму [9].

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Проведений аналіз наукових 
та дослідницько‑ популярних матеріалів стосовно 
розвитку туризму, зокрема сфери сільського (зе‑
леного) туризму та діяльності у даному напрямку, 
дав змогу всебічно оцінити проблему та зробити 
висновок щодо недостатності вивчення даного 
питання. Указаний аспект породжує необхідність 
додаткового вивчення проблематики організації та 

ведення туристичної діяльності у сфері сільського 
(зеленого) туризму на регіональному рівні та про‑
ведення більш ґрунтовних досліджень у даному 
напрямку.

Мета дослідження — аналіз умов створення та 
реалізації діяльності у сфері сільського (зелено‑
го) туризму на регіональному рівні. Зважаючи на 
мету, основним завданням дослідження є прове‑
дення маркетингового аналізу щодо специфіки 
ведення бізнесу у сфері сільського (зеленого) ту‑
ризму на території Черкаської області.

Виклад основного матеріалу дослідження. Роз‑
гортання системної економічної кризи в Україні 
зумовлюється загостренням соціально‑ економічної 
ситуації в окремих регіонах, наростанням струк‑
турних деформацій в економіці та збереженням 
неефективної моделі організації виробництва. 
Така ситуація потребує пошуку нової моделі еко‑
номічного зростання, яка базується на викорис‑
танні конкурентних переваг регіонів та поєднанні 
виробничого, наукового та управлінського потен‑
ціалу вітчизняної економіки [10, с. 302].

На нашу думку, саме сільський (зелений) ту‑
ризм, як один з різновидів туристичної діяльності, 
може стати тією інноваційною формою економіч‑
ної діяльності на селі, яка зменшить негативний 
вплив економічних факторів на розвиток терито‑
рій України.

Ст.ст. 4 та 6 Закону України «Про туризм» 
сільський зелений туризм визнано «окремим 
видом туризму, розвиток якого є пріоритетним 
напрямом державної політики». Даним Законом 
України «сільський зелений туризм розглядається 
як одна із послуг, що може надаватися в рамках 
господарської діяльності особистих селянських 
господарств» [11].

Сільський (зелений) туризм — це специфічна 
форма відпочинку в приватних господарствах сіль‑
ської місцевості з використанням майна та трудо‑
вих ресурсів особистого селянського, підсобного або 
фермерського господарства, природно‑ рекреаційних 
особливостей місцевості та культурної, історичної 
та етнографічної спадщини регіону [12].

У Проєкті Закону України «Про сільський та 
сільський зелений туризм» під терміном «сіль‑
ський (зелений) туризм» розуміється «відпочин‑
ковий вид сільського туризму, пов’язаний з пере‑
буванням туристів в власному житловому будинку 
сільського господаря, окремому (гостьовому) бу‑
динку або на території особистого селянського 
(фермерського) господарства. … Сільський туризм 
включає в себе елементи інших видів туризму, 
які передбачають тимчасове перебування туристів 
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у сільській місцевості (селі), зокрема таких, як 
сільській зелений туризм і екотуризм» [13].

Ми, загалом погоджуємося з даним визначен‑
ням, але вважаємо, що його можна доповнити 
словами такого змісту «… з можливістю прова‑
дження господарської діяльності не з метою от‑
римання прибутку, а для власного використання 
(споживання)».

Основними передумовами розвитку сільського 
(зеленого) туризму в Україні є: наявність вели‑
кої кількості сільських приватних садиб (в укра‑
їнських селах нараховується 6,3 млн. житлових 
будинків, майже 10% з яких можуть використо‑
вуватися для прийому туристів); у сільській міс‑
цевості велика частка незайнятого або частково 
зайнятого працездатного населення (лише близько 
10% працездатного населення працює в агрови‑
робничій сфері за трудовими угодами); наявність 
готової до реалізації сільгосппродукції, 2/3 якої 
виробляється у приватних особистих селянських 
господарствах [14, с. 90].

Реалізація туристичного бізнесу на сільських 
територіях є соціально значущим видом підприєм‑
ницької діяльності, що сприяє сталому розвитку 
сільських територій: розвитку інфраструктури, 
поліпшення якості життя, збільшення доходів 
місцевого населення, створення робочих місць, 
підтримки та збереження традицій та культури, 
збереження екології.

З огляду на взаємозв’язок туризму та еколо‑
гії випливає, що вони один без одного існувати 
не можуть, тому що природні ресурси входять до 
складу туристичних ресурсів нарівні з іншими 
складовими туристичного бізнесу, такі як капі‑
тал, технології, кадри. Водночас, не можна не 
приймати рішучих заходів, спрямованих на за‑
побігання шкоди природі у процесі туристичної 
діяльності. Адже відмова від туризму призведе 
до економічних втрат, а ігнорування пов’язаного 

з ним екологічного аспекту спричинить за собою 
руйнацію природного середовища, що для соціуму 
часом має набагато більші наслідки, ніж одержан‑
ня державним бюджетом надходжень від турис‑
тичної діяльності [15, с. 47].

Ключовою ресурсною складовою сільського 
(зеленого) туризму є територія сільської місцево‑
сті з усіма об’єктами туристичної інфраструкту‑
ри. Об’єкти туристичної інфраструктури можна 
поділити на два типи: об’єкти показу (пам’ятки 
архітектури, будівлі, історичні артефакти, ланд‑
шафти, природні комплекси, етнографічні об’єк‑
ти, промисли та ремесла тощо) та об’єкти дозвілля 
(заклади харчування, ночівлі, відпочинку, місцева 
кухня, події культури та мистецтва), що знахо‑
дяться у цій місцевості. Загалом, можна сказати, 
що до інфраструктурних об’єктів сфери сільського 
(зеленого) туризму відноситься все те, що можна 
побачити та відвідати під час подорожі та відпо‑
чинку у сільській місцевості.

Провівши територіальний аналіз розвитку сіль‑
ського (зеленого) туризму в Україні, нами визна‑
чено регіони (області) в яких даний вид турис‑
тичної діяльності набув найбільшого поширення 
(рис. 1).

Варто зазначити, що за даними Спілки сіль‑
ського зеленого туризму України, загальна кіль‑
кість садиб, що на сьогодні вже надають послуги 
у сфері сільського (зеленого) туризму становить 
понад 1500 осель [16].

Для проведення більш детального аналізу роз‑
витку сільського (зеленого) туризму в Україні, ав‑
торами було обрано територію Черкаської облас‑
ті, оскільки на дана територія володіє потужною 
туристично‑ рекреаційною базою, що робить можли‑
вим розвивати різні види туристичної діяльності.

В основі аналізу використано Звіт з виконання 
Програми розвитку туризму в Черкаській облас‑
ті 2018–2020. Так, зокрема у Звіті зазначено, що 

Рис. 1. Регіони‑ лідери з розвитку сільського (зеленого) туризму в Україні

Джерело: складено авторами на основі проведеного дослідження
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часом має набагато більші наслідки, ніж одержання державним бюджетом 

надходжень від туристичної діяльності [15, с. 47]. 

Ключовою ресурсною складовою сільського (зеленого) туризму є 

територія сільської місцевості з усіма об'єктами туристичної 

інфраструктури. Об'єкти туристичної інфраструктури можна поділити на 

два типи: об’єкти показу (пам’ятки архітектури, будівлі, історичні 

артефакти, ландшафти, природні комплекси, етнографічні об'єкти, 

промисли та ремесла тощо) та об’єкти дозвілля (заклади харчування, 

ночівлі, відпочинку, місцева кухня, події культури та мистецтва), що 

знаходяться у цій місцевості. Загалом, можна сказати, що до 

інфраструктурних об'єктів сфери сільського (зеленого) туризму 

відноситься все те, що можна побачити та відвідати під час подорожі та 

відпочинку у сільській місцевості. 

Провівши територіальний аналіз розвитку сільського (зеленого) 

туризму в Україні, нами визначено регіони (області) в яких даний вид 

туристичної діяльності набув найбільшого поширення (рис. 1).  

 
Рис. 1. Регіони-лідери з розвитку сільського (зеленого) туризму в Україні 

Джерело: складено авторами на основі проведеного дослідження 

 
Варто зазначити, що за даними Спілки сільського зеленого туризму 

України, загальна кількість садиб, що на сьогодні вже надають послуги у 

сфері сільського (зеленого) туризму становить понад 1500 осель [16].  

Для проведення більш детального аналізу розвитку сільського 

(зеленого) туризму в Україні, авторами було обрано територію Черкаської 

Регіони-лідери з розвитку сільського  (зеленого) туризму

Західний регіон (області)

Волинська, Закарпатська, 
Івано-Франківська, 

Львівська, Тернопільська, 
Хмельницька, Чернівецька 

Південний регіон (області)

Запорізька, Миколаївська, 
Одеська, Херсонська 

Центральний і Північний 
регіони (області)

Вінницька, Київська, 
Полтавська, Черкаська, 

Чернігівська 
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Таблиця 1
SWOТ-аналіз туристичної галузі Черкаської області

Сильні сторони: Слабкі сторони:

1. Сприятливі природні умови та історія краю.
2. Значна кількість унікальних об’єктів історико‑ 
культурної спадщини та природно‑ заповідного 
фонду.
3. Наявність культурно‑ історичних місць на тери‑
торії області.
4. Порівняно низька забрудненість території 
токсичними відходами.
5. Відносно доступний рівень цін в закладах гро‑
мадського харчування та центрах надання турис‑
тичних послуг.
6. Наявність історичних місць, які дозволяють 
створювати туристичні маршрути.
7. Наявність санаторіїв, санаторіїв‑ профілакторіїв, 
баз відпочинку тощо.
8. Можливість реалізації інноваційних форм ту‑
ристичної діяльності.
9. В області діють громадські організації, робота 
яких спрямована на захист культурної та історич‑
ної спадщини.
10. Готовність місцевого населення до ведення ту‑
ристичного бізнесу.
11. Збережені сільські традиції, культура, етно‑
графічна спадщина.
12. Черкащина — це територія численних фести‑
валів та масових заходів, орієнтованих на туриста.

1. Незадовільний стан автомобільних доріг.
2. Використання не в повній мірі потенціалу аеро та річко‑
вих портів.
3. Низький рівень маркетингу туристичної галузі в області.
4. Незначний досвід у залученні інвестицій.
5. Слабка диверсифікація підприємств туристичної галузі.
6. Задовільна інноваційна активність суб’єктів надання ту‑
ристичних послуг.
7. Недостатня кількість кваліфікованих кадрів у сфері на‑
дання туристичних послуг.
8. Недостатня популяризація Черкащини як туристичного 
центру в Україні та за кордоном.
9. Обмежена кількість пропозицій для туристів.
10. Незручність пересування областю (слабко розвинена 
транспортна інфраструктура)
11. Недостатня взаємодія суб’єктів туристичного ринку області.
12. Незадовільний стан багатьох історико‑ культурних пам’я‑
ток.
13. Неналежний рівень надання послуг об’єктами індустрії 
гостинності.
14. Недостатність якісної інформації щодо туристичної при‑
вабливості області.
15. Низький рівень розвитку туристичної інфраструктури, 
в т. ч. і для осіб з інвалідністю та особливими потребами.
16. Недостатня кількість туристичного забрендованого товару.
17. Відсутність електрофікації залізничного сполучення та 
потягів підвищеного комфорту

Можливості: Загрози:

1. Розвиток транспортного сполучення: річкового, 
повітряного, автомобільного та залізничного.
2. Розвиток міжнародної співпраці в економічній та 
культурній сферах. 3. Створення інституційних умов 
для розвитку територій і територіальних громад.
4. Реалізація інвестиційних проектів на умовах 
співфінансування із державного бюджету, за кошт 
ДФРР, та коштів ЄС.
5. Передача земель за межами населених пунктів 
у власність ОТГ, які можуть бути використані для 
розвитку туристичної інфраструктури.
6. Продовження реформ в Україні сприятиме по‑
кращенню бізнес‑ клімату.
7. Ріст популярності туризму, в т. ч. сільського (зе‑
леного) та ін..
8. Зростання зацікавленості іноземних інвесторів 
до області завдяки продовженню євроінтеграцій‑
них процесів та відродженню економіки.
9. Розвиток міжнародних транспортних коридорів.

1. Нестабільна економічна і політична ситуація в Україні.
2. Погіршення умов фінансування і кредитування.
3. Подальше погіршення стану туристичної інфраструктури.
4. Недостатність фінансування історичних та архітектурних 
пам’яток.
5. Тіньовий туристичний бізнес.
6. Обмежене бюджетне фінансування.
7. Втрата кадрового потенціалу (пов’язано з військовими ді‑
ями), введення безвізу з країнами ЄС.
8. Невідповідності рівня розвитку туристичної індустрії 
наявному потенціалу. При цьому необхідно розуміти, що 
область у цій сфері конкурує з іншими областями, в пер‑
шу чергу сусідніми. І перемога у цій конкурентній боротьбі 
значною мірою залежатиме від ефективності взаємодії всіх 
зацікавлених сторін.

Джерело: складено на основі аналізу даних [17]

«У Черкаській області туристичною діяльністю 
займаються близько 250 суб’єктів підприємниць‑
кої діяльності, з яких 20 здійснюють діяльність 
туристичних операторів. За останні роки їх кіль‑
кість збільшилася, що свідчить про перспективи 
розвитку туристичної галузі, попит на туристичні 
послуги та підтримку підприємницької ініціати‑
ви. В області функціонує більше 120 колективних 

засобів розміщення, понад 900 закладів ресторан‑
ного господарства та 2 туристично‑ інформаційні 
центри, 9 національних та державних історико‑ 
культурних і природних заповідників, а також На‑
ціональний дендрологічний парк «Софіївка» [17].

«На Черкащині все більшої популярності се‑
ред туристів набуває сільський зелений туризм. 
У регіоні здійснюють свою діяльність 45 садиб. 
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Альтернативним шляхом розвитку зеленого туриз‑
му у регіоні є створення мережі тематичних селищ, 
що дозволяє урізноманітнити туристичний продукт 
регіону та привабити ще більше туристів у сільську 
місцевість. Ідея створення тематичних сіл активно 
впроваджується на Черкащині. Такі бізнес ідеї вже 
застосовуються у 14 селах регіону» [17].

Туризм відіграє значну роль у створенні нових 
робочих місць, особливо у сільській місцевості. 
Існує позитивна динаміка щодо кількісних показ‑
ників закладів тимчасового розміщення, зокрема 
сільських зелених садиб, а отже, щороку відкри‑
ваються нові туристичні інфраструктурні об’єкти. 
Якщо у 2011 році закладів тимчасового розмі‑
щення нараховувалось 65, а зелених садиб — 21, 
у 2012 році їх кількість збільшилась до 69 та, від‑
повідно, — 27, то у 2013 році — 72 заклади розмі‑
щення та 32 зелені садиби, середня завантаженість 
яких (за інформацією власників) складає 60% [18].

У регіоні здійснюють свою діяльність 34 агро‑
садиби, головним завданням яких є: надання 
послуг відпочинку для жителів міст та ознайом‑
лення іноземних туристів із традиціями та по‑
бутом місцевого населення; можливість пожити 
у справжній сільській хаті з дотриманням усіх 
традицій сільської місцевості; екологічний та здо‑
ровий відпочинок на природі; чисте повітря, сон‑
це, водні джерела; екологічні продукти харчуван‑
ня; страви української національної кухні; проста 
і затишна родинна атмосфера; майстер‑ класи з на‑
родних ремесел; риболовля, полювання, пікнік; 
водні та кінні прогулянки.

Найрозвиненішими в напрямку розвитку сіль‑
ського (зеленого) туризму є Смілянський (8 са‑
диб), Черкаський (6 садиб) та Канівський (6 са‑
диб) райони [18].

Розглядаючи подальші можливості та умови 
розвитку сільського (зеленого) туризму в Черкась‑
кій області, варто проаналізувати зовнішнє та вну‑
трішнє середовище здійснення бізнес‑ діяльності 
у даному напрямку. Провести аналіз можна за 
допомогою визначення сильних і слабких сторін 
бізнес‑ середовища та окреслення переваг та недо‑
ліків території (табл. 1).

Отже, зважаючи на визначені у SWOТ‑ана‑
лізі туристичної галузі Черкаської області дані, 
можна сказати, що розвиток сільського (зеленого) 
туризму в даному регіоні, залежить від багатьох 
чинників. Узагальнюючи їх можна поділити на: 
соціальні, політико‑ правові, економічні, моральні 
та екологічні. Так, соціальні чинники характе‑
ризуються: «зниженням порогу бідності»; підви‑
щенням рівня зайнятості населення; розвитком 

супутніх туристичній сфері, інфраструктур. До 
політико‑ правових варто віднести: удосконален‑
ня нової нормативно‑ правової бази, що регулює 
туристичну галузь в регіоні; розширення повнова‑
жень органів, що контролюють діяльність у сфері 
туризму; розвиток інститутів місцевого самовря‑
дування та становлення політичної стабільності 
в регіоні. Економічні чинники характеризують‑
ся показниками доходів населення; доступністю 
житлового фонду; підвищенням рівня конкурен‑
тоспроможності економіки регіону; зниженням 
показника рівня безробіття; наявністю фахових 
працівників; розвитком малого підприємництва, 
тощо. Екологічні чинники визначаються рівнем 
відповідності правових норм, що регулюють еко‑
логічну безпеку регіону до можливостей збере‑
ження навколишнього середовища. Моральні: 
збереження, вивчення, відтворення територіальної 
культурної спадщини, місцевих традицій, тощо.

Висновки і перспективи подальших дослі-
джень. Туризм — комплексна галузь економіки, 
яку слід розглядати як: сферу різноманітних по‑
слуг; сектор внутрішнього і міжнародного туриз‑
му; вид підприємницької діяльності в сільській 
місцевості; розвиток сільського (зеленого) туризму 
передбачає також і рішення ряду економічних, 
екологічних і соціальних проблем в приймаючому 
регіоні. Крім того, сільський (зелений) туризм, 
як сфера послуг в сільській місцевості, істотно 
змінює систему економічних відносин не тільки 
між жителями села, але також і між ними і тури‑
стами. Отже, сільський (зелений) туризм має інте‑
груючий вплив на розвиток сільських територій, 
раціональне використання їх ресурсного потенці‑
алу, стимулює розвиток особистих селянських до‑
могосподарств, розширюючи попит на екологічно 
чисті продукти харчування, та в цілому на вирі‑
шення соціально‑ економічних проблем сільських 
територій.

SWOT‑аналіз дав змогу резюмувати, що Чер‑
каська область володіє значний природнім та 
матеріальним ресурсом для розвитку сільського 
(зеленого) туризму. Проте, беззаперечним є факт 
комплексних проблем у сфері даного виду туриз‑
му, які перешкоджають його розвитку. Усвідом‑
лення наявної проблематики, зменшення про‑
блемних сторін і посилення конкурентних переваг 
дасть змогу розвивати сільський (зелений) туризм 
у регіоні.

Отже, сільський (зелений) туризм — нова сфе‑
ра діяльності і наукових досліджень, в якій про‑
стежується взаємодія напрямків як економічно‑
го, так і неекономічного характеру, як світового, 
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так і національного рівнів. Розвиток сільського 
(зеленого) туризму на окремій території сприя‑
тиме загальному розвитку країни вцілому. Тому, 

перспективи подальших досліджень, вбачаються 
нами у комплексному інноваційному та техноло‑
гічному розвитку даного виду туризму.
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ ІПОТЕЧНОГО  
КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ВІЙНИ

TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE MORTGAGE  
LENDING MARKET IN UKRAINE DURING THE WAR

Анотація. У сучасній економіці важливість інституту іпотечного кредитування визначається його першорядним 
значенням стосовно можливостей вирішення проблеми забезпечення громадян житлом. Іпотека містить у собі значний 
потенціал розвитку, сприяє підвищенню стабільності та ефективності функціонування банківської системи країни. У статті 
досліджено основні показники іпотечного кредитування за останні п’ять років, включно з частиною 2022 року задля де-
монстрації впливу війни на цю сферу банківської діяльності. З’ясовано, що найбільші зміни стосуються частки проблемних 
іпотечних кредитів у загальному обсязі та суми сформованих резервів. Це сигналізує про поглиблення кризи у іпотечному 
секторі кредитування. Проаналізовано частки від кількості наданих нових іпотечних кредитів у 2022 році у розрізі регіонів 
України. Аргументовано, що наразі найбільшою проблемою для безперебійної роботи банків в умовах війни є повернення 
кредитів позичальниками. Задля більшого розуміння ситуації, що склалася, досліджено обсяги та кількість нових кредитів 
на житло. Суттєвий стрибок в обсягах та кількості виданих іпотечних кредитів у 2021 році був спричинений впровадженням 
спеціальної державної програми «Доступна іпотека 7%». Доцільність державних програм щодо субсидування відсоткових 
ставок на іпотечні кредити обумовлюється їх позитивним впливом на економічну активність у країні. Серед недоліків — об-
меженість бюджетних ресурсів, що не дозволяє всім бажаючим скористатися програмою підтримки позичальників. Через 
війну проблеми розвитку ринку іпотечного кредитування в Україні загострилися, тому державну програму підтримки по-
зичальників було оновлено. З’ясовано, що увесь ланцюг процедур щодо участі у програмі максимально цифровізований і 
дозволяє автоматично підтягувати необхідні дані про заявника, швидко взаємодіяти з банками, перевірити інформацію та 
повноту даних, що заощадить час та мінімізує бюрократичні перепони. Таким чином, реалізація діючих іпотечних програм 
підтримки позичальників у майбутньому матиме довгостроковий позитивний вплив на економіку України.

Ключові слова: банк, іпотека, іпотечний кредит, державна програма, проблемна заборгованість.
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Summary. In the modern economy the importance of the institution of mortgage lending is determined by its primary impor-
tance in relation to the possibilities of solving the problem of providing citizens with housing. The mortgage contains significant 
potential for development, contributes to increasing the stability and efficiency of the country’s banking system. The article 
examines the main indicators of mortgage lending for the last five years, including a part of 2022, in order to demonstrate the 
impact of the war on this area of   banking. It was found that the biggest changes concern the share of problematic mortgage 
loans in the total amount and the amount of reserves formed. This is the signal of the deepening of the crisis in the mortgage 
lending sector. There weree analyzed the shares of the number of new mortgage loans granted in 2022 by region of Ukraine. It 
is argued that currently the biggest problem for the uninterrupted operation of banks in the conditions of war is the repayment 
of loans by borrowers. In order to better understand the current situation, the volumes and number of new housing loans were 
investigated. A significant jump in the volume and number of mortgage loans issued in 2021 was caused by the implementation 
of the special state program «Affordable mortgage 7%». The feasibility of state programs for subsidizing interest rates on mort-
gage loans is determined by their positive impact on economic activity in the country. Among the shortcomings is the limitation 
of budgetary resources, which does not allow everyone who wants to use the borrower support program. Due to the war, the 
problems of the development of the mortgage lending market in Ukraine have worsened, so the state program of support for 
borrowers was updated. It was found that the entire chain of procedures for participation in the program is maximally digitized 
and allows to automatically pull up the necessary data about the applicant, quickly interact with banks, check information and 
completeness of data, which will save time and minimize bureaucratic obstacles. Thus, the implementation of existing mortgage 
support programs for borrowers in the future will have a long-term positive impact on the economy of Ukraine.

Key words: bank, mortgage, mortgage loan, state program, non-performing loan.

Постановка проблеми. Кредитна діяльність є од‑
нією з істотних ознак, яка характеризує саму 

сутність комерційного банку. Ефективний розвиток 
суспільства неможливий без нормального функці‑
онування ринку споживчих та іпотечних кредитів, 
який функціонує насамперед на основі банківської 
інфраструктури. Дослідження реального стану та 
фактичного рівня іпотечного кредитування може 
бути ключем до розуміння процесів, що мають 
місце на вітчизняному ринку кредитування житла, 
а також чинників, що впливають на його розвиток.

Особливість іпотечного кредитування проявля‑
ється у тому, що воно може бути як причиною по‑
кращення інвестиційного клімату, так і фактором 
глибокої кризи. Як свідчить практика, у процесі 
кредитування житла часто виникають проблеми, 
пов’язані із реалізацією нерухомості, адже вона є 
низьколіквідним активом. Проте нерухомість як 
об’єкт такого кредиту має низку переваг, зокре‑
ма її вартість не втрачається повністю, а іноді й 
зростає. Іпотечне кредитування впливає й на ре‑
алізацію ризиків банківської діяльності, а тому 
вимагає від банківських працівників високого 
рівня кваліфікації задля правильної оцінки кре‑
дитоспроможності позичальника, а також вартості 
нерухомого майна.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання банківського іпотечного кредитування 
неодноразово порушувалися вітчизняними до‑
слідниками: Н. Внуковою [6], О. Євтухом [7], 
В. Коваленко [9], А. Марачевською [10], В. Сави‑
чем [17], О. Юркевич [21] тощо. Серед зарубіжних 

науковці, які займалися вивченням даної пробле‑
матики, слід виокремити таких, як: Л. Гудмен 
[3], А. Дж. Кемпбелл [1], Дж. Келлі [4], С. Кор‑
радин [2], С. Майєрс [4], Ф. Уорнок [5] та інші. 
Разом із тим важливість проблематики даного 
дослідження на сучасному етапі розвитку еко‑
номіки України пов’язано із недостатнім рівнем 
розробки важелів впливу на ринку нерухомості, 
низьким рівнем доходів населення, концентрацією 
проблемних іпотечних кредитів у кредитних порт‑
фелях більшості вітчизняних банків. Крім того, 
значно посилює актуальність теми повномасштаб‑
на війна, що триває з лютого 2022 року.

Формулювання цілей статті. Метою статті є до‑
слідження тенденцій розвитку ринку іпотечного 
кредитування в Україні та оцінка його функціо‑
нування в умовах реалій сьогодення.

Виклад основного матеріалу дослідження. У су‑
часній економіці важливість інституту іпотечного 
кредитування визначається його першорядним зна‑
ченням стосовно можливостей вирішення пробле‑
ми забезпечення громадян житлом. До того ж іпо‑
тека містить у собі величезний потенціал розвитку, 
сприяє підвищенню стабільності та ефективності 
функціонування банківської системи країни. Все 
вищезазначене зумовлює необхідність вивчення 
тенденцій розвитку ринку іпотечного кредитуван‑
ня в Україні протягом останніх років (табл. 1).

Нами досліджено основні показники іпотечного 
кредитування за п’ять років, включно з частиною 
2022 року задля демонстрації впливу війни на цю 
сферу банківської діяльності.
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Отже, що стосується залишків іпотечних кре‑
дитів, наданих банками України, то їх обсяги 
зменшилися майже на 36%. Слід зауважити, що 
така тенденція супроводжує ринок кредитування 
житла протягом останніх п’ятнадцяти років після 
глобальної фінансової кризи 2008 року. Основни‑
ми причинами цього є: низька платоспроможність 
населення, ставки по кредитам, девальвація грив‑
ні, через яку переважна більшість позичальників 
припинили платити за позики завдяки мораторію 
на стягнення іпотеки, який діяв з 2016‑го по 2021 
рік включно. Важливим є те, що банки України 
почали визнавати проблемні іпотечні кредити, 
збільшуючи рівень їх покриття резервами. Адже, 
хоча за темпом приросту обсяги заборгованості 
за кредитами на придбання житла зменшилися 
на 6,2%, їх частка у кредитному портфелі суттє‑
во зросла і наразі становить понад 95%. Також 
вагомою зміною стало зменшення вартості таких 
кредитів на третину: з 18% до 12,6% за середньо‑
зваженими ставками.

За час повномасштабної війни відбулися значні 
зміни у соціально‑ економічній сфері, що вплинуло 
й на ринок іпотеки. Як видно з табл. 1, найбільші 
зміни стосувалися частки проблемних іпотечних 
кредитів у загальному обсязі та суми сформованих 
резервів. Так, у порівнянні із 2021 роком ці по‑
казники зросли з 10% або 3 млрд. грн. Це сигна‑
лізує про поглиблення кризи у іпотечному секторі 
кредитування.

Задля більшого розуміння ситуації, що склала‑
ся, необхідно дослідити обсяги та кількість нових 
кредитів на житло (рис. 1).

Аналізуючи діаграму, зауважимо, що суттєвий 
стрибок в обсягах та кількості виданих іпотеч‑
них кредитів у 2021 році був спричинений впро‑
вадженням спеціальної державної програми, яку 

було введено в дію згідно із Постановою КМУ 
№ 63 від 27.01.2021 р. «Деякі питання здешев‑
лення вартості іпотечних кредитів». Надання фі‑
нансової державної підтримки в межах іпотечно‑
го кредитування реалізується через уповноважені 
банки Фондом розвитку підприємництва. Так, із 
березня 2021 року в Україні з’явилася держав‑
на програма «Доступна іпотека 7%». Її реаліза‑
ція протягом часу з моменту введення у дію, як 
бачимо, значно вплинула на активізацію роботи 
іпотечного ринку України. Якщо кількість вида‑
них кредитів на житло у 2021 році порівняно із 
2020 зросла вдвічі, то за обсягами було надано 
майже на 5 млрд. грн. позик більше, що засвідчує 
зростання на 136%.

За вісім місяців 2022 року було видано 1352 но‑
вих кредитів на житло на загальну суму 1,1 млрд. 
грн. До відома, за аналогічний період 2021 року 
банками України надано 6,5 тисяч іпотечних кре‑
дитів обсягом понад 5 млрд. грн. Також зауважи‑
мо, що з 1352 позик 1337 (98,9%) банки вида‑
ли у січні‑ лютому 2022 року. Навесні іпотечний 
ринок зупинився повністю, а протягом червня‑ 
серпня видано усього 15 нових іпотечних креди‑
тів на 12 млн. грн. загалом, переважну більшість 
з яких у регіональному розрізі надано позичаль‑
никам із західних областей та м. Київ (рис. 2).

Оскільки кількість виданих нових іпотечних 
кредитів на початку 2022 року та за період пов‑
номасштабної війни є неспівмірними величина‑
ми, то, на наш погляд, найкраще відобразить си‑
туацію їх частка у кожному обраному періоді за 
різними регіонами. Так, якщо у Південному та 
Східному регіонах у січні‑ лютому 2022 року було 
надано 13,4% та 10,9% від загальної кількості 
кредитів на житло відповідно, то з березня у цих 
областях не видано жодного іпотечного кредиту. 

Таблиця 1
Основні показники розвитку роздрібного іпотечного кредитування  

у банківській сфері України у 2018–2022 роках [12; 19]

Показник 2018 2019 2020 2021
ІІІ кв. 
2022

Темп приросту 
2022/2018, %

Іпотечні кредити, надані банками Украї‑
ни, млн. грн.

42308 26616 30389 28693 27131 ‑35,9%

Обсяг заборгованості за іпотечними креди‑
тами, млн. грн.

27566 25238 22478 24582 25863 ‑6,2%

Частка проблемних іпотечних кредитів 
у загальному обсязі, %

65,2% 94,8% 74,0% 85,7% 95,3% ‑

Сформовані резерви за іпотечними креди‑
тами, млн. грн.

19999 16214 13100 10071 13374 ‑33,1%

Середньозважена процентна ставка за іпо‑
течними кредитами, %

18,0% 18,5% 12,1% 12,4% 12,6% ‑30,0%
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Зазначені регіони чи не найбільше постраждали 
від військових дій та тимчасової окупації, тому 
діяльність банків у деяких із них суттєво загаль‑

мувалася навіть щодо найпростіших операцій та 
послуг. Водночас у 2,5 рази зросла частка наданих 
іпотечних кредитів у Західному регіоні, лідером 

Рис. 1. Обсяги та кількість нових кредитів, наданих банками України у 2019–2022 роках [16]

Рис. 2. Частки від кількості наданих нових іпотечних кредитів у 2022 році у розрізі регіонів України [16]
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серед яких у березні‑ серпні 2022 року була Івано‑ 
Франківська область. Північний регіон майже збе‑
ріг свою долю в іпотечному кредитуванні (близько 
46%). Переважну більшість кредитів на житло на‑
дано мешканцям м. Київ та області. Також дещо 
зросла частка кредитування у Центральному ре‑
гіоні: з 13,3% до 15,8%. Проте, якщо оцінювати 
абсолютні показники, то результати є надзвичай‑
но низькими: у Західному регіоні за місяці пов‑
номасштабної війни видано 6 іпотечний кредитів 
на суму 5 млн. грн., у Північному регіоні — 7 кре‑
дитів на суму 6,2 млн. грн, 6 кредитів із яких — 
у Київській області, у Центральному регіоні — 2 
іпотечні кредити на суму 0,8 млн. грн. [16].

Чи не найбільшою проблемою для безперебійної 
роботи банків в умовах війни є повернення креди‑
тів позичальниками, адже лише у 2021 році було 
видано 10,8 тисяч позик на придбання житла на 
загальну суму 9 млрд. грн. Зауважимо, що лідера‑
ми за кількістю оформлених іпотечних договорів 
опинилися одні з найбільш постраждалих у регіо‑
нів — Київська та Харківська області, де оформле‑
но половину нових іпотечних кредитів за підсумка‑
ми 2021 року. На думку експертів, за таких умов 
обслуговувати іпотечні кредити зможуть не більше 
10% позичальників. Тому у березні 2022 року роз‑
роблено і схвалено Закон України «Про внесення 
змін до Податкового кодексу України та інших за‑
конодавчих актів України щодо дії норм на період 
дії воєнного стану» № 2120 від 15.03.2022 р., який 
у вказаний період дещо полегшить життя грома‑
дянам, які мають несплачені кредити.

Документом встановлено такі правила:
 – під час воєнного стану та впродовж 30 днів піс‑
ля його скасування споживачі не будуть нести 
відповідальності за прострочення кредитних 
зобов’язань, що також не вплине на їхню кре‑
дитну історію;

 – клієнтам у цей період не нараховуватимуть штра‑
фи, пені або інші платежі;

 – штрафи, нараховані з 24 лютого 2022 року, під‑
лягають списанню;

 – банкам забороняється збільшувати відсоткову 
ставку за користування кредитом у разі невико‑
нання зобов’язань (крім випадків, передбачених 
договором);

 – іпотекодержатель не має права виселяти з іпотеч‑
ного житла його мешканців, набувати права влас‑
ності на предмет іпотеки або продавати його [11].
Таким чином, позичальник повинен продовжу‑

вати повертати кредит, але за відсутності такої 
можливості, штрафувати чи забирати його житло 
ніхто не має права.

Дослідження розвитку ринку іпотечного кре‑
дитування у 2017–2021 роках продемонструвало, 
що у даній сфері були свої проблеми й до початку 
війни. Тому, із метою їх мінімізації у 2021 році 
в Україні було введено у дію державну програму, 
націлену на активізацію цього сегмента ринку. Так, 
громадяни України мали можливість взяти іпотеч‑
ний кредит під 7% річних із певними умовами.

Зауважимо, що доцільність державних про‑
грам щодо субсидування відсоткових ставок на 
іпотечні кредити обумовлюється їх позитивним 
впливом на економічну активність у країні, що 
проявляється, зокрема, у зростанні будівництва та 
суміжних з ним галузей. До того ж такі програми 
виконують важливу соціальну роль, яка полягає 
у підтримці окремих категорій населення, які не 
мають змоги позичати іпотечні кредити на рин‑
кових умовах.

Розглянемо основні показники реалізації цієї 
програми з початку її впровадження у регіональ‑
ному розрізі (табл. 2).

Таким чином, протягом півтора року з дати вве‑
дення у дію державної програми «Доступна іпоте‑
ка 7%» підписано 1890 договорів на загальну суму 
понад 1,6 млрд. грн. Близько половини кредитів 
видано банками з метою придбання нерухомості 
у Київській області. Найменше кредитів на житло 
надано жителям Луганської та Донецької областей 
(4 та 3 укладені угоди відповідно). Це є зрозумі‑
лим з огляду на бойові дії на території цих облас‑
тей та їх часткову окупацію з 2014 року. У першій 
десятці, як бачимо, найбільше представлено облас‑
ті, які належать до Західного регіону (Львівська, 
Волинська, Рівненська та Івано‑ Франківська). 
У сукупності було надано близько 18% кредитів 
(за кількістю та обсягами) задля придбання не‑
рухомого майна на їхніх територіях. Також за‑
уважимо, що понад 75% кредитів надавалися на 
купівлю нерухомості на вторинному ринку [8].

Що стосується участі банків у даній програмі, 
то до її реалізації долучилися 12 банків. Лідерами 
серед них є державні установи АТ КБ «Приват‑
Банк» та АТ «Ощадбанк», які надали 338,0 млн. 
грн. та 376,3 млн. грн. кредитів на придбання 
житла у межах програми «Доступна іпотека 7%» 
відповідно. Тобто частка лише цих двох банків 
становить майже 45% від загального обсягу на‑
даних пільгових іпотечних кредитів.

Попри позитивний вплив на ринок іпотечно‑
го кредитування реалізація подібних державних 
програм має й недоліки. Один із них — це обме‑
женість бюджетних ресурсів, що не дозволяє всім 
бажаючим скористатися програмою підтримки 
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позичальників. Адже за рахунок держави (тобто 
інших платників податків) неможливо забезпечи‑
ти всіх громадян, які потребують житла.

Вартість пільгового іпотечного кредиту, яка 
для позичальника складає 7%, не означає, що 
такою ж є і вартість витрат для держави, за раху‑
нок якої субсидіюються програми кредитування. 
Так, уряд позичає кошти на ринку капіталів під 
ринкові ставки (від 13%). Враховуючи комісійні 
винагороди банку за обслуговування процесу ви‑
дачі кредиту, вартість страхування та оцінки май‑
на, кредитні ризик, виходить, що державі участь 
у програмі обходиться у 2–2,5 рази дорожче, ніж 
позичальникам [20].

Через війну проблеми розвитку ринку іпотеч‑
ного кредитування в Україні загострилися, тому 
державну програму підтримки позичальників було 
оновлено (табл. 3).

На реалізацію програми передбачено два етапи.
І етап — із 1 жовтня 2022 року оновлена програ‑

ма під назвою «єОселя» відкрилася для окремих 

категорій позичальників: військовослужбовців, 
працівників сектору безпеки та оборони, медиків, 
педагогів та науковців закладів державної та ко‑
мунальної форм власності. Ці професії вважаються 
стратегічно важливими, тому для цих громадян 
слід найперше створити умови для життя та праці. 
Вартість іпотечного кредиту — 3% річних.

ІІ етап — із 1 січня 2023 року фінансування за 
державною іпотечною програмою пошириться на 
інших громадян України зі ставкою 7% річних 
[14].

Суттєвим оновленням державної програми є 
можливість інвестувати в будівництво житла та 
купувати квартири у старих будинках. Крім того, 
іпотечна програма є гнучкою щодо цінової полі‑
тики у різних регіонах України. Сума кредиту 
залежатиме від конкретного населеного пункту, 
де планується придбати житло.

Масове іпотечне кредитування забезпечить ПАТ 
«Українська фінансова житлова компанія» через 
уповноважені банки. На сьогодні п’ять банків ін‑

Таблиця 2
Результати реалізації державної програми «Доступна іпотека 7%» за період з 01.03.2021 року  

по 07.11.2022 року у розрізі регіонів, де планується придбати нерухомість [8]

№ Область
Кількість підпи-
саних кредитних 

договорів, од.

Частка підписа-
них кредитних 
договорів, %

Обсяг іпотечних 
кредитів, 
млн. грн.

Частка іпотечних 
кредитів, %

1 Київська 869 46,0% 891,1 55,5%

2 Львівська 138 7,3% 113,7 7,1%

3 Харківська 122 6,5% 91,5 5,7%

4 Рівненська 111 5,9% 69,6 4,3%

5 Волинська 101 5,3% 69,1 4,3%

6 Вінницька 67 3,5% 56,2 3,5%

7 Чернігівська 62 3,3% 36,0 2,2%

8 Івано‑ Франківська 58 3,1% 35,5 2,2%

9 Дніпропетровська 57 3,0% 40,1 2,5%

10 Одеська 46 2,4% 35,4 2,2%

11 Запорізька 31 1,6% 16,4 1,0%

12 Миколаївська 29 1,5% 16,9 1,1%

13 Хмельницька 29 1,5% 17,7 1,1%

14 Закарпатська 27 1,4% 21,5 1,3%

15 Сумська 27 1,4% 15,8 1,0%

16 Тернопільська 26 1,4% 19,4 1,2%

17 Житомирська 20 1,1% 12,7 0,8%

18 Черкаська 18 1,0% 12,9 0,8%

19 Чернівецька 14 0,7% 11,4 0,7%

20 Херсонська 14 0,7% 8,5 0,5%

21 Полтавська 13 0,7% 8,9 0,6%

22 Кіровоградська 4 0,2% 1,8 0,1%

23 Луганська 4 0,2% 1,7 0,1%

24 Донецька 3 0,2% 0,9 0,1%

Всього 1890 1 602,7
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тегровано у дану програму, а саме: АТ «Ощад‑
банк», АТ КБ «ПриватБанк», АБ «Укргазбанк», 
АТ «Скай банк» та АТ «Банк «Глобус». Так, ПАТ 
«Укрфінжитло» надаватиме кошти банкам під 3% 
річних, а ті видаватимуть кредити позичальникам 
під 7%. Для окремих категорій, зазначених вище, 
частину відсоткової ставки компенсуватиме Фонд 
розвитку підприємництва. Таким чином, замість 
7% вони сплачуватимуть лише 3% річних. Фі‑
нансування програми «єОселя» відбуватиметься 
з державного бюджету, у проєкті якого на 2023 
рік передбачено виділення 16 млрд. грн. для ком‑
пенсації відсотків за кредитами у рамках кількох 
державних програм [15].

Увесь ланцюг процедур максимально цифрові‑
зований, тому скористатися програмою потенцій‑
ні позичальники матимуть змогу через додаток 
«Дія», де є можливість подати заявку, обрати 
банк, житло та укласти угоду. Цифровізація цьо‑
го процесу дозволяє автоматично підтягувати не‑
обхідні дані про заявника, швидко взаємодіяти 
з банками, перевірити інформацію та повноту да‑
них, що заощадить час та мінімізує бюрократичні 
перепони.

Висновки та перспективи дослідження. Реалі‑
зація подібних державних програм нині є вкрай 
важливою, адже являється частиною комплексно‑
го плану післявоєнної відбудови країни. Доступ‑
на іпотека може стати драйвером розвитку буді‑
вельного бізнесу, що матиме мультиплікаційний 
ефект, коли кожна гривня, витрачена на житло, 
дає в рази більший внесок в економіку, створю‑
ючи нові робочі місця та збільшуючи податкові 
надходження до бюджетів усіх рівнів.

Іпотечне кредитування є важливою складовою 
ринкової інфраструктури, проте його становище 
цілком залежить від економічної та політичної 
ситуації в країні. На сучасному етапі нагальним 
питанням є усунення проблем розвитку іпотечного 
кредиту, що неможливе без допомоги з боку дер‑
жави. Отже, реалізація діючих іпотечних програм 
підтримки позичальників у майбутньому матиме 
довгостроковий позитивний вплив на економіку 
України та створить ланцюговий ефект: попит 
на житло — інтенсифікація будівництва — повер‑
нення людей додому — зростання продуктивних 
сил — економічний розвиток.

Таблиця 3
Умови для участі у державній програмі іпотечного кредитування «єОселя»  

для громадян України [14]

Критерії Характеристика

Вид предмету іпотеки Первинний ринок: майнові права на квартири та будинки+ділянка
Вторинний ринок: квартири та будинки+ділянка

Площа предмету іпотеки 52,5 кв. м на одинокого громадянина
чи сім’ю з двох осіб + 21 кв. м на кожного наступного члена сім’ї

Базова вартість предмету 
іпотеки

Базовою є опосередкована вартість спорудження квадратного метру житла, яку 
визначає Міністерство розвитку громад та територій України. Особливості:
 – від базової ціна 1 кв. м збільшується у 2,5 рази для Києва, Дніпра, Львова, 
Одеси та Харкова;
 – для міст із населенням понад 300 тис. осіб, а також міст на відстані до 15 км 
від Києва буде застосовано збільшення у 2 рази;
 – для міст із населенням від 100 до 300 тис. осіб — у 1,75 рази;
 – для інших населених пунктів — опосередкована вартість у відповідному регіоні.

Відсоткова ставка 3% (для військовослужбовців, правоохоронців, медиків, педагогічних праців‑
ників освіти та науковців);
7% (для інших категорій громадян).

Мінімальний початковий вне‑
сок позичальника

20%

Максимальний строк креди‑
тування

20 років

Віковий параметр позичаль‑
ника

18–70 років

Фінансовий / майновий пара‑
метр позичальника

Платоспроможний та володіє нерухомістю менше 52,5 кв. м (додатково 21 кв. м 
на кожного наступного члена сім’ї)

Організатори програми Міністерство економіки України, Міністерство цифрової трансформації Украї‑
ни, ПАТ «Українська фінансова житлова компанія», Фонд розвитку підприєм‑
ництва, уповноважені банки
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СОЦІАЛЬНА НЕРІВНІСТЬ ЯК СФЕРА  
ДОСЛІДЖЕННЯ ФІНАНСОВОЇ НАУКИ

SOCIAL INEQUALITY AS A FIELD  
OF RESEARCH OF FINANCIAL SCIENCE

Анотація. У статті автором запропоновано науково обґрунтований погляд на встановлення взаємозв’язку між дослі-
дженням соціальної нерівності та проблемами, які вивчає та вирішує фінансова наука, визначено точки перетину сфер 
та окреслено напрями практичного застосування фінансової науки з метою зменшення впливу негативних наслідків со-
ціальної нерівності. Трансформації в соціально- економічній площині, зміни парадигм та пріоритетів державної політики 
щодо формування лідерських позицій, а саме концепцій особистого та соціального розвитку, економіки знань, людського 
капіталу, добробуту населення та важливості інклюзивних процесів у ринковій економіці, визначають важливість моніто-
рингу змін, що відбуваються в підходах до розгляду та вивчення соціальної нерівності, як одного з найширших проявів 
стратифікованого поділу суспільства. Наголошено, що аналіз економічних відносин у формуванні явища соціальної не-
рівності взагалі, без деталізації за напрямами економічної реалізації, не у повній мірі розкривають специфіку фінансової 
науки та фінансових відносин, що формуються у суспільстві. Акцентовано увагу на тому, що в умовах ринкової економіки 
формування доходу відбувається через створення та розподіл ВВП, який можна досліджувати та аналізувати саме через 
призму фінансової науки. Зазначено, що дослідження та аналіз соціальної нерівності, з точки зору економічних домінант, 
дає змогу розглянути фінансові відносини, які формуються та реалізуються в досліджуваному суспільстві. Обґрунтова-
но, що значні диференціації щодо можливостей доступу до певних благ і соціальна нерівність сигналізують про низьку 
ефективність функціонування механізмів забезпечення соціального розвитку та соціального забезпечення населення, що 
безпосередньо залежить від тієї фінансової кон’юнктури та системи, що утворилась в державі та суспільстві, від способів 
фінансової взаємодії між учасниками, тобто включається до сфери дослідження фінансової науки.

Ключові слова: соціальна нерівність, фінансова наука, фінансові відносини, суспільний розвиток, добробут.

Summary. In the article, the author proposed a scientifically based view on the establishment of a relationship between 
the study of social inequality and the problems studied and solved by financial science, identified the points of intersection of 
spheres and outlined the directions of practical application of financial science in order to reduce the impact of the negative 
consequences of social inequality. Transformations in the socio- economic plane, changes in paradigms and priorities of state 
policies regarding the formation of leading positions, namely the concepts of personal and social development, knowledge 
economy, human capital, population welfare and the importance of inclusive processes in the market economy, determine the 
importance of monitoring the changes taking place in the approaches to the examination and study of social inequality, as one 
of the broadest manifestations of the stratified division of society. It is emphasized that the analysis of economic relations in 
the formation of the phenomenon of social inequality in general, without detailing the directions of economic implementation, 
does not fully reveal the specifics of financial science and financial relations formed in society. Attention is focused on the fact 
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that in the conditions of a market economy, the formation of income occurs through the creation and distribution of GDP, which 
can be researched and analyzed precisely through the prism of financial science. It is substantiated that the study and analysis 
of social inequality, in terms of economic dominants, enables the consideration of financial relations that are formed and imple-
mented in the studied society. Significant differences in the possibilities of access to certain benefits and social inequality signal 
the low efficiency of the functioning of the mechanisms for ensuring social development and social security of the population, 
which directly depends on the financial situation and system formed in the state and society, on the methods of financial inter-
action between participants, that is, it is included in the scope of financial science research.

Key words: social inequality, financial science, financial relations, social development, prosperity.

Постановка проблеми. Однією з найбільш розпо‑
всюджених і відомих характеристик будь‑яко‑

го суспільства виступає нерівність, варіативність 
якої, як явища, обумовлює науковий інтерес, до‑
слідницьку проблематику та актуальність на усіх 
історичних етапах розвитку держав, при різних 
економічних і соціальних системах функціону‑
вання суспільства. Трансформаційні перетворення 
у соціально‑ економічній площині, зміни парадигм 
і пріоритетів державних політик щодо формування 
лідируючих позицій саме концепцій особистого 
та суспільного розвитку, економіки знань, люд‑
ського капіталу, добробуту населення та важли‑
вості інклюзивних процесів у ринковій економіці, 
визначають важливість відслідковування змін, що 
мають місце у підходах до розгляду та вивчення 
соціальної нерівності, як одного з найбільш широ‑
ких проявів стратифікаційного поділу суспільства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ба‑
гатогранність та різноплановість нерівності, як 
явища, обумовлюють широкий спектр напрямів 
наукових досліджень і розробки практичних ре‑
комендацій щодо зменшення негативного впливу 
на суспільство. Дослідженнями різних аспектів 
прояву нерівності та її видів в економічній площи‑
ні займаються Андріїв Н. М. [7], Балакірєва О. М. 
[12], Головенько В. А. [12], Дмитрук Д. А. [12], 
Клевчік Л. Л. [13], Лібанова Е. М. [9], Опаль‑
ко В. В. [10–11], Шупрудько Н. В. [7] та інші. 
Розгалуженість проблем і напрямів, які охоплює 
економічна наука, зумовлює досить широке коло 
науковців, які вивчають та досліджують різні ас‑
пекти окремих сфер економічного життя суспіль‑
ства. Дослідженню проблем та тенденцій розвитку 
фінансової науки присвячено напрацювання Бла‑
гуна І. Г. [3], Бойка С. В. [4], Глущенка А. С. [5], 
Леоненка П. М. [2], Федосова В. М. [2], Юхимен‑
ка П. І. [2] та інших.

Відокремлення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Включення проблем соціальної 
нерівності до сфер наукового пізнання зумовлює 
необхідність розгляду явища безпосередньо з по‑
зиції висвітлення тих особливостей та сфер реа‑

лізації, які є характеристикою обраного напряму 
наукової думки. У переважній більшості випадків, 
має місце розкриття економічних засад соціальної 
нерівності та включення до досліджень розгляду 
процесів через призму економічних явищ. Аналіз 
економічних відносин у формуванні явища соці‑
альної нерівності взагалі, без деталізації за на‑
прямами економічного пізнання, не у повній мірі 
розкривають специфіку фінансової науки та фі‑
нансових відносин, що формуються у суспільстві.

Формування мети статті. Метою статті є вста‑
новлення взаємозв’язку між дослідженням соці‑
альної нерівності та проблемами, які вивчає та ви‑
рішує фінансова наука, виявлення точок перетину 
та формування напрямів практичного застосуван‑
ня фінансової науки з метою зменшення впливу 
негативних наслідків соціальної нерівності.

Основний матеріал. Становлення фінансової на‑
уки пройшло досить тривалий шлях трансформацій 
та змін. Безумовним і доведеним є тісний зв’язок 
з державою та товарно‑ грошовими відносинами. 
Проте, це були вихідні та базові засади, що у по‑
дальшому не зникли, а увійшли до складу інших 
положень, які зараз дають змогу характеризувати 
фінансову науку та досліджувати усі її аспекти.

Якщо звернутись до вихідних основ категорій, 
то відповідно до Академічного тлумачного словни‑
ка «Словник української мови», наука це «одна 
з форм суспільної свідомості, що дає об’єктивне 
відображення світу; система знань про закономір‑
ності розвитку природи і суспільства та способи 
впливу на оточуючий світ» [1].

Тлумачення категорії «фінанси» є предметом 
дискусій для наукової та економічної спільноти, 
що свідчить про багатогранність саме сприйняття 
даного явища та його еволюції у загальній науко‑
вій думці відповідно до тих змін, що відбуваються 
у суспільній свідомості. Відносно сталими та за‑
гальновизнаними є розподільчий характер фінансо‑
вих відносин, що пов’язаний з розподілом та пере‑
розподілом ВВП. Дискусії точаться навколо форми 
функціонування фінансів (фондова та нефондо‑
ва концепції), щодо стадій виробничого циклу 
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(виникнення фінансів на стадії виробництва чи 
на стадії розподілу), кількості функцій фінансів, 
вибору практичної чи політекономічної концепції 
трактування сутності (фінансові активи чи відно‑
сини) тощо. Проте, у переважній більшості своїй, 
визначення є відмінними не по основній сутності 
явища, а відповідно до певних методичних відмін‑
ностей дослідження, періоду розвитку чи ареалу 
реалізації фінансових відносин, який впливав на 
формування визначення категорії [2; 3].

Виходячи із вищезазначеного, доцільно наго‑
лосити, що фінансова наука у цілому дає змогу 
розуміння сутності фінансових процесів через 
формування певної системи знань про закономір‑
ності розвитку фінансових відносин у суспільстві 
та способах взаємодії з оточуючою дійсністю.

Українські вчені пропонують розглядати фі‑
нансову науку у двох аспектах [2]:
 – «у вузькому розумінні — це наука про окремі 
структурні ланки складної сфери фінансів;

 – у широкому розумінні фінансова наука включає 
в себе ще й сукупність знань про закономірнос‑
ті розвитку фінансових відносин у глобальних 
масштабах всієї людської цивілізації, всіх на‑
ціональних держав, які з певного часу функці‑
онують і взаємодіють у загальнопланетарному 
масштабі».
Поряд з тим, увага акцентується на важливо‑

сті дослідження саме національних особливостей 
розвитку, адже «з початком формування націо‑
нальних держав у Європі поряд з проблемними 
напрямами у фінансовій науці помітними стають 
існування національних особливостей («національ‑
них ліній») у трактуваннях фінансових відносин, 
фінансових систем і фінансового господарства, 
а з часом зміни у національній пріоритетності до‑
сліджень» [2]. Цілком доцільно погодитись з мір‑
куванням щодо важливості розроблення питань 
співвідношення національного і світового (гло‑
бального) в межах дослідження фінансової нау‑
ки. Більш того, варто наголосити, що формування 
глобальних фінансових тенденцій має за основу 
саме рушійні зміни у середині певного осередку, 
 як‑то національний, транснаціональний, профе‑
сійний тощо, тобто створений на основі спільних 
характерних рис, що стає можливо саме в умо‑
вах глобалізаційних змін, поряд з певним зняття 
звичного розуміння кордонів і утворенням нових 
союзних держав, доступності до інформації та роз‑
витку новітніх технологій тощо.

Так, наприклад, Бойко С. В. звертає увагу, що 
розвиток економічних відносин, трансформація 
форм власності та інтеграційні процеси призво‑

дять до змін у структурі фінансової науки. На‑
уковець виділяє особливості саме української 
наукової фінансової думки та пропонує концен‑
трувати науковий інтерес на дослідженні фінансо‑
вої думки України «як цілісної системи поглядів 
вітчизняних вчених‑ фінансистів на теоретико‑ 
методологічні та практичні питання функціону‑
вання фінансів у суспільстві» [4, с. 277].

Більш деталізовано, з позиції певних складо‑
вих реалізації науки на практиці, наводить ви‑
значення фінансової науки Глущенко А. С., а саме 
тлумачить як «систему упорядкованих знань про 
фінансові явища і процеси, з виявленими досто‑
вірними передумовами виникнення, механізмами 
та принципами функціонування, доказовими, об‑
грунтованими положеннями та висновками про їх 
вплив на людину, господарство, суспільство, циві‑
лізацію, оцінкою здобутків, вигод, втрат [5, с. 8]».

Виділення особливостей зарубіжної фінан‑
сової науки в умовах відповідних глобальних 
змін, а саме світової фінансової глобалізації й 
бюджетно‑ податкової гармонізація, наводить Бла‑
гун І. Г. Науковець звертає увагу на передумови 
цивілізаційного розвитку, зокрема наявність висо‑
кої етики, наукової полеміки, суперечливості і ба‑
гатоваріантності наукового пізнання сьогодення, 
плюралістичного змагання ідей та пізнавальних 
підходів [3, с. 44].

Розглянуті аспекти свідчать про відсутність 
сталого та заскорузлого сприйняття трактувань, 
що забезпечує можливість адаптації до зміни 
явищ, які об’єктивно виникають у зв’язку із 
суспільним розвитком. Науковці пропонують роз‑
глядати плюралізм поглядів і постійний прагма‑
тизм досліджень з позицій суспільних інтересів 
як характерні ознаки сучасної фінансової теорії[3, 
с. 44]. Фінансова наука розвивається відповідно 
до викликів та у відповідь на потреби державо‑
творення, відповідно до запитів користувачів, що 
обумовлює концентрацію на тому чи іншому век‑
торі або цілі розвитку суспільства, так би мовити, 
висвітлюючи цілеорієнтацію руху економічного та 
соціального життя суспільства, зокрема в укра‑
їнській практиці наукових досліджень присутні 
наукові напрацювання щодо обґрунтування та 
розробки фінансової політики, як складової прак‑
тичної реалізації фінансової науки, з чітким фор‑
мулюванням стратегічного напряму, а саме «фі‑
нансової політики сталого розвитку», «фінансової 
політики економічного розвитку», «фінансової по‑
літики суспільного розвитку» тощо [6].

Соціум та особа, як самостійний суб’єкт, є без‑
посередніми учасниками усіх економічних і фі‑
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нансових відносин, є як їх рушійною силою, так 
і безпосереднім споживачем усіх надбань науково‑
го розвитку та його практичної реалізації. Поряд 
з тим, у ті чи інші проміжки часу, концентрація 
наукового пошуку та розвитку фінансової думки 
була зорієнтована на різні аспекти життя соціуму та 
відповідні напрями реалізації. Проте, сама основа 
ринкових відносин та обмеженість ресурсів обумов‑
люють виникнення та існування такого явища як 
соціальної нерівності у не залежності від тих чи ін‑
ших стратегічних пріоритетів розвитку суспільства.

Соціальна нерівність, як суспільне явище, 
є досить складним та багатогранним процесом, 
що знаходить своє відображення у тих наукових 
дослідженнях які охоплюють досить широкий 
спектр наукового пізнання, зокрема соціологіч‑
ні, політологічні, економічні та правові науки. 
Досліджуючи етимологію терміну «соціальна не‑
рівність», економісти пропонують вивчати дане 
явище з позиції тлумачення як «нерівний доступ 
до благ у суспільстві» [7].

Відповідно до класифікації ЮНЕСКО, наво‑
дяться такі прояви нерівності як, соціальна, 
культурна, політична, екологічна, освітня, про‑
сторова та економічна. Під останньою розуміється 
«відмінності між рівнями доходів, рівнем життя, 
активів, багатства, капіталу та інших стандартів, 
включаючи нерівність у працевлаштуванні». По‑
ряд з тим, відповідно до тлумачення ЮНЕСКО, 
соціальна нерівність — це «відмінності між соці‑
альними статусами різних груп населення, таких 
як класи, касти чи вікові групи щодо системних 
диспропорції у функціонуванні соціальних інсти‑
тутів (таких як освіта, охорона здоров’я, правосуд‑
дя, соціальний захист), які впливають на рівень 
і якість доступу до послуг та захисту для різних 
груп, а також на життєві шанси та здатність праг‑
нути до певних результатів та досягати їх» [8].

Лібанова Е. М. здійснює виокремлення полі‑
тичної, етнокультурної та соціальної нерівності 
і наголошує, що первинним видом нерівності є 
саме економічна нерівність, «найбільш очевидним 
проявом якої є нерівність за доходами — спричи‑
няє нерівність у доступі до основних соціальних 
благ, ресурсів, до реалізації основних прав» [9].

Поняття нерівності та «соціальної нерівності» 
у дослідників‑ економістів пропонується розгляда‑
ти саме з первинної позиції доходів або ресурсів, 
які дають змогу їх отримати.

Так, здійснюючи діагностику соціально‑ еконо‑
мічної нерівності у глобальному вимірі, Опаль‑
ко В. В. трактує нерівність «як нерівний доступ до 
ресурсів, доходів, капіталів, багатства та непропо‑

рційний перерозподіл цих ресурсів (багатства) на 
користь правлячої верхівки на різних рівнях» [10].

Андріїв Н. М. та Шупрудько Н. В. наводять ви‑
значення «соціальної нерівності як стану соціаль‑
ної стратифікації суспільства та поляризації рівня 
життя населення, спричиненої надмірною нерівні‑
стю доходів у суспільстві, викликаною «викривле‑
ним» перерозподілом доходів та невідповідною со‑
ціальною політикою». Дослідники наголошують, 
що економічний характер поняття «соціальна 
нерівність» не обмежується економічною нерівні‑
стю (тобто диференціацією доходів та майновим 
розшаруванням), але також включає нерівність 
життєвих шансів та людського потенціалу (доступ 
до освіти та медицини) [7].

Варто звернути увагу саме на включення до 
процесів формування соціальної нерівності таких 
вихідних умов як можливості отримання дохо‑
дів, доступу до ресурсів та їх розподіл. В умовах 
ринкової економіки, формування доходів відбува‑
ється шляхом створення та розподілу ВВП, який 
можливо дослідити та проаналізувати саме через 
призму фінансової науки, тобто вивчення та ана‑
ліз соціальної нерівності, в аспекті економічних 
домінант, дає змогу саме розгляд фінансових від‑
носин, які формуються та реалізуються у дослі‑
джуваному суспільстві.

У науковій літературі зустрічається вживання 
терміну «соціально‑ економічна нерівність». Так, 
Опалько В. В. стверджує, що межа між соціаль‑
ною та економічною нерівністю найчастіше ніве‑
люється, та констатує, що формування нерівності 
пов’язане з відмінностями людей за соціальним 
статусом, кількістю наявних коштів, освітою, ві‑
ком, місцем проживання, рівнем та якістю життя 
населення тощо [11].

Колектив авторів монографії «Детермінанти 
соціально‑ економічної нерівності в сучасній Укра‑
їні» пропонують здійснювати розгляд соціально‑ 
економічної нерівності, базуючись на виокремлен‑
ні таких її детермінант: соціально‑ демографічних 
ознак (вік, стать, етнічні ознаки, сімейний ста‑
тус), психофізичних ознак (здоров’я, зовнішність, 
ментальність), соціокультурних (система ціннос‑
тей, мораль, релігія, освіта), політично‑ правової 
системи, економічної системи, громадянської ак‑
тивності, соціальних мереж [12, с. 23].

Однак, варто зазначити, що трактування «соці‑
альної нерівності» доцільно наводити окремо від 
економічної складової, навіть не зважаючи на до‑
мінуючий характер останньої, у противному разі 
виникає питання доречності збереження обох тер‑
мінів, або питання вірогідності існування даних 
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явищ або одного із них. Від так, соціальну нерів‑
ність слід розглядати та тлумачити як «положення 
в суспільстві, коли окремі соціальні групи мають 
різний соціальний статус, належать до різних су‑
спільних класів або соціальних кіл» [13]. Вихо‑
дячи з такого визначення, соціальна нерівність є 
цілком об’єктивним результатом розвитку суспіль‑
них процесів у державах, включаючи економічні 
відносин і фактори, проте не обмежуючись ними.

Поряд з тим, з точки зору економічної та фі‑
нансової науки, саме економічна складова дослі‑
дження (доходи та вплив на їх розподіл, ресурси 
та можливість володіння ними тощо) буде тим 
«нарізним каменем», що дасть змогу розуміння та 
аналізу явища, а також пошуку шляхів боротьби 
з його негативними наслідками для сучасних дер‑
жав, що орієнтуються на інклюзивність, сталий 
та соціальний розвиток.

Соціальна нерівність є своєрідною «оборотною» 
стороною ринкової економіки і одним із вагомих ін‑
дикаторів стану розвитку рівня фінансової системи 
держави. Такий стан речей обумовлює важливість 
втручання держави у ринкові процеси як певного 
гаранта та безпосереднього надавача суспільних 
послуг. Формування у громадян фінансової основи 
доступу до таких послуг, впливає на зменшення 
розшарування населення та сприяє надбанню мож‑
ливості забезпечувати ті чи інші потреби.

Клевчік Л. Л. наголошує, що «у сучасному су‑
спільстві питаннями соціальної нерівності займа‑
ються органи соціальної політики». Поряд з тим, 
науковець зазначає, що «напрямами оптималь‑
ного рівня соціальної нерівності можуть бути: 1. 
Введення прогресивної шкали оподаткування. 2. 
Підвищення оптимального розміру оплати праці. 
3. Зміна структури державних витрат» [13]. Од‑
нак, встановлення прогресивної шкали оподатку‑
вання, як і вплив на структуру державних витрат, 
не відноситься до реалізації прямих повноважень 
інституцій соціальної політики. Крім того, цілком 
концентруватись лише на напрямах функціону‑
вання Міністерства соціальної політики щодо мо‑
ніторингу стану соціальної нерівності, виявлення 
тенденцій її зміни та розробки стратегії держав‑
ної політики, є звуженим підходом, адже обмежує 
сферу дослідження лише одним із інструментів 
впливу на негативні аспекти даного явища.

Значні диференціації щодо можливостей досту‑
пу до певних благ і соціальна нерівність сигналі‑
зують про низьку ефективність функціонування 
механізмів забезпечення соціального розвитку 
(змоги особи чи населення самостійно вплинути на 
зміну статусу через існуючі можливості та влас‑

ний розвиток) та соціального забезпечення насе‑
лення (створення безпосередніх механізмів впливу 
на соціальні диспропорції та формування можли‑
востей отримати ресурси чи послуги, визначених 
соціальною політикою держави), що безпосеред‑
ньо залежить від тієї фінансової кон’юнктури та 
системи, що утворилась в державі та суспільстві, 
від способів фінансової взаємодії між учасниками, 
тобто включається до сфери дослідження фінан‑
сової науки.

Висновки. Взаємопроникнення сфер і напря‑
мів реалізації людського життя, дають змогу го‑
ворити про те, що розгляд економічних проявів 
нерівності не може відбуватись як відособлений 
прояв, а є як наслідком, так і джерелом впливу на 
зміну сукупного розуміння соціальної нерівності 
у суспільстві в цілому, проте, економічна складо‑
ва та аналіз фінансових показників функціону‑
вання держави та суб’єктів фінансових відносин, 
формують певний вихідний доступний базис для 
дослідження, що дає змогу порівняння та виміру 
стану нерівності у суспільстві.

Дослідження соціальної нерівності є важливим 
напрямом фінансової науки, який дозволяє ана‑
лізувати та вимірювати стан та ефективність ре‑
алізації фінансової політики держави та обраної 
стратегії суспільного розвитку за двома векторами 
дослідження: складова забезпечення (коли держава 
створює та фінансує систему соціального захисту 
як безпосередньої сфери отримання допомоги для 
подолання несприятливих обставин та підтримки 
у кризові процеси) та складова формування (ство‑
рення) умов і нагляду (коли держава виступає 
регулятором процесів, використовуючи фінансові 
інструменти і важелі, та формує умови для можли‑
востей повноцінного розвитку, захисту прав і наг‑
ляду за дотриманням законодавчо встановлених 
норм). У контексті соціально‑ орієнтованого підходу 
та з точки зору окремої особи або домогосподар‑
ства, утворюються також два аспекти розгляду 
проблема соціальної нерівності, а саме: змога са‑
мореалізації та зміни «страти» в середині суспіль‑
ства, використовуючи створені зовнішні умови та 
надані можливості, та змога використання напря‑
мів соціальної підтримки для забезпечення базових 
потреб у скрутних та несприятливих умовах. Наяв‑
ність другої компоненти відповідає соціальному за‑
хисту, який має виконувати функцію хеджування 
та базової мінімальної фінансової підтримки. Орі‑
єнтація на компоненту держави, у частині фінан‑
сування потреб для самореалізації, лише посилить 
проблемні аспекти соціальної нерівності та вплине 
на поглиблення майнового розшарування.
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ЗМІСТ ФІНАНСОВОЇ ІНКЛЮЗИВНОСТІ  
ЯК ІНДИКАТОРА ДОСТУПНОСТІ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

CONTENT OF FINANCIAL INCLUSION AS  
AN INDICATOR OF AVAILABILITY OF FINANCIAL SERVICES

Анотація. У статті проаналізовано реформу фінансового сектору економіки. Досліджено доступні послуги для населення. 
Визначено, що багато клієнтів, які не мають банківських послуг, зазвичай мають певну форму ідентифікації, вони зазвичай 
відсутні в документації та кредитних записах, необхідних постачальникам фінансових послуг для оцінки кредитоспро-
можності та проведення належної перевірки споживачів. Визначено аспекти формування стійкості фінансової інклюзії.

Проаналізовано рівень фінансової інклюзивності визначається на основі проведеного анкетування, яке містить вісім-
надцять запитань і отримані результати об’єднують у дві групи.

Досліджено, фінансова інклюзія є одним з визначених напрямів, в основі якого є збільшення рівня доступності в 
користуванні усіма фінансовими послугами та зростанню фінансової грамотності та обізнаності населення країни. Фі-
нансова інклюзія, як один із стратегічних напрямів сталого розвитку економічного зростання України, є забезпечення 
макрофінансової стабільності, підвищення надійності та технологічності фінансової системи, досягнення європейських 
стандартів на фінансовому ринку, підвищення довіри до фінансового ринку, виконання Угоди про асоціацію між Україною 
та ЄС та інших міжнародних договорів України. Зазначено компоненти фінансової інклюзивності. Виявлено, що в Україні 
низький рівень користування фінансовими послугами. Досліджено, як за допомогою фінансової інклюзії підвищується 
фінансова грамотність населення.

У статті досліджено інституціональні аспекти фінансової інклюзії та її елементи, які доцільно розвивати в умовах цифро-
візації економічних відносин. А саме забезпечення цифрового фінансового включення та запровадження відповідальних 
цифрових фінансових практик; просування розвитку цифрових фінансових послуг.

Обґрунтовано необхідність впровадження стратегічного розвитку фінансової інклюзії Національним банком України. 
Виокремлено, що стратегія щодо розвитку фінансової інклюзії в Україні повинна базуватися на якості фінансових послуг 
для населення, які мають доступ до них, та створювати нові шляхи розповсюдження хоча б базових послуг, а сама для 
населення, які не мають доступу до них.

Ключові слова: інклюзія, фінансова інклюзія, фінансові послуги, фінансові інститути, фінансові технології.
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Summary. The article analyzes the reform of the financial sector of the economy. Available services for the population have 
been studied. It has been determined that many unbanked customers typically have some form of identification that is typically 
missing from the documentation and credit records required by financial service providers to assess creditworthiness and carry-
ing out due diligence of consumers. Aspects of the formation of sustainability of financial inclusion are determined.

The analyzed level of financial inclusion is determined on the basis of the conducted questionnaire, which contains eighteen 
questions and the obtained results are combined into two groups.

It has been studied that financial inclusion is one of the identified directions, the basis of which is an increase in the level of 
accessibility in the use of all financial services and the growth of financial literacy and awareness of the country’s population. 
Financial inclusion, as one of the strategic directions of the sustainable development of the economic growth of Ukraine, is to 
ensure macro- financial stability, increase the reliability and technology of the financial system, achieve European standards in 
the financial market, increase trust in the financial market, implement the Association Agreement between Ukraine and the EU 
and other international contracts of Ukraine. The components of financial inclusion are indicated. It was found that Ukraine 
has a low level of use of financial services. It was studied how the financial literacy of the population increases with the help of 
financial inclusion.

The article researched the institutional aspects of financial inclusion and its elements, which should be developed in the 
conditions of digitalization of economic relations. Namely, ensuring digital financial inclusion and introducing responsible digital 
financial practices; promoting the development of digital financial services.

The need to implement strategic development of financial inclusion by the National Bank of Ukraine is substantiated. It is 
highlighted that the strategy for the development of financial inclusion in Ukraine should be based on the quality of financial 
services for the population that has access to them, and create new ways of distributing at least basic services, and itself for 
the population that does not have access to them.

Key words: inclusion, financial inclusion, financial services, financial institutions, financial technologies.

Постановка проблеми. Макроекономічні дисба‑
ланси, накопичені за попередні роки, політич‑

на криза початку 2014 року, окупація Криму та 
окремих районів Донецької і Луганської областей, 
а з 2022 року війна в Україні спровокували глибоку 
економічну кризу. Реформа, визначена в Комп‑
лексній програмі розвитку фінансового сектору 
України до 2020 року, затвердженій регуляторами 
фінансового сектору, була спрямована на подо‑
лання системних проблем у фінансовому секторі 
та розбудову повноцінного ринкового конкуренто‑
спроможного середовища згідно зі стандартами Єв‑
ропейського Союзу. Реформа відбувалася за трьома 
напрямами: забезпечення стабільності фінансового 
сектору, розбудова інституційної спроможності 
регуляторів, захист прав споживачів та інвесторів 
фінансового сектору. А вже у Стратегії розвитку фі‑
нансового сектору України до 2025 року є виділено 
п’ять стратегічних напрямів, таких як: фінансова 
стабільність, макроекономічний розвиток, фінан‑
сова інклюзія, розвиток фінансових ринків та ін‑
новаційний розвиток. І власне, фінансова інклюзія 
є одним з визначених напрямів, в основі якого є 
збільшення рівня доступності в користуванні усіма 
фінансовими послугами та зростанню фінансової 
грамотності та обізнаності населення країни.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про‑
блематика фінансової інклюзії є досить актуаль‑
ною в Україні так і за її межами, особлива увага 

приділяється вченими та міжнародними фінансо‑
вими організаціями.

Наразі проблема фінансової інклюзії в усьому 
світі є досить актуальною та досліджується між‑
народними фінансовими організаціями і вчени‑
ми. Цінними в науковому сенсі дослідженнями 
проблематики становлення фінансової інклюзії є 
наукові праці та практичні дослідження і розроб‑
ки таких знаних учених Ануфрієва К. [1], Ду‑
динець Л, Верній Л. [2], Краус К. [3], Шкляр А. 
[1], Леоненко П. [4], Науменкова С.[5] та інші. 
Проте розгляд фінансової інклюзії як індикатора 
для доступності послуг потребує ще дослідження.

Метою статті є обґрунтування теоретичних 
засад фінансової інклюзії як індикатора доступ‑
ності послуг, а також визначити перспективи та 
розвиток використання фінансових інструментів 
в Україні.

Виклад основного матеріалу. Отже, спочатку 
потрібно в цілому розібратися зі самим поняттям 
інклюзивності. Це певне система, яка залучає усіх 
громадян до різних сфер життя. Тобто, простіше 
кажучи, інклюзивність (інклюзія) — це інтеграція 
людей за діяльністю, організацією чи політични‑
ми процесами і т. д. Інклюзія має певні цінності, 
це визнання рівності між усіма, справедливості, 
різноманітності, співробітництва, спільності [6].

Щодо фінансової інклюзії — це рівність та до‑
ступ у використанні фінансових товарів та послуг. 
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В свою чергу, вони мають прийнятну ціну, відпо‑
відають усім потребам громадян та найголовніше 
доступні для усіх сегментів суспільства незалеж‑
но від соціального статусу, рівня доходу та місця 
проживання [7].

Протилежним поняттям є показник фінансово‑
го виключення — ускладнення доступу спожива‑
чів до базових фінансових послуг тому, що існу‑
ють перешкоди (цінові та нецінові), які впливають 
на соціальне життя громадян.

Існують такі аспекти формування стійкості фі‑
нансової інклюзії:

1. Реальна та якісна можливість через фінан‑
сового посередника скористатися фінансовою по‑
слугою, іншими словами, доступність фінансових 
послуг. І відразу з цього пункту постає проблема, 
що фізично неможливо скористатися послугою на 
певних територіях. Що це означає? На прикладі 
доступності безготівкового рахунку, тобто ступеня 
розповсюдження торгової мережі POS‑терміналів. 
Звісно, це не є найяскравіший приклад рівня до‑
ступності фінансових послуг, але все ж дозволяє 
нам оцінити загальну ситуацію. Візьмемо для по‑
рівняння відношення кількості населення на пев‑
них регіонах до кількості терміналів. Для Києва 
ця оцінка становить 16,2 шт./1тис. ос., напри‑
клад, для Дніпра 8,5 шт./1тис. ос., для Харкова 
6,5 шт./1тис. ос., відповідно є області з меншими 
показниками. Загально по Україні на одну тисячу 
населення припадає шість терміналів, тоді як у ви‑
сокорозвинених країн понад п’ятдесят терміналів 
на одну тисячу осіб. Основною причиною такої не‑
рівномірності є те, що для банків невигідно нада‑
вати послуги у районах з меншою концентрацією 
населення. Тому банки зосереджують свою роботу 
там, де вони отримають окупність своїх інвестицій. 
Для зон з меншою економічною активністю доступ 
до фінансових послуг може бути забезпечена дис‑
танційним шляхом за допомогою комп’ютерного 
або мобільного зв’язку. Тому існує певно перспек‑
тива розвитку для нових фінансових технологій.

2. Наступна запорука стійкості фінансової ін‑
клюзії є фінансова грамотність населення. Отже 
вміння населення управляти фінансами, грамотно 
розподіляти свої доходи, правильно їх примножу‑
вати, вміти оперувати фінансовими послугами та 
розуміти усю вигоду та ризик від обраної послуги. 
І постає ще одна проблема, це неосвіченість дея‑
ких груп користувачів. Наприклад, протягом ос‑
танніх років ми може спостерігати випадки, коли 
особи розміщали свої кошти у небанківських фі‑
нансових установах, замість того, щоб відкрити 
депозит у банку або ж нерозуміння ризиків при 

отриманні кредиту т. д. Тому населенню потрібно 
розвивати свою фінансову свідомість для того, щоб 
бути обізнаними та робити правильні та раціональ‑
ні рішення щодо використання фінансових послуг.

3. Третя умова стійкості це захист прав корис‑
тувача. Коли існує гарантія надання послуг та їх 
якісного виконання третьою стороною. Отже, ви‑
никає недоброчинна робота банків, які порушують 
закон «Про споживче кредитування», наприклад, 
реклама нульової процентної ставки за кредитом; 
клієнти не отримують повної інформації про кре‑
дит, а саме реальну ставку, річну вартість кредиту 
і т. д.

4. Ще одним чинником є рівень доходів насе‑
лення. Доступність до фінансових послуг прямим 
принципом залежить від фінансової спроможності 
людей. Громадян, які знаходяться на межі бідно‑
сті або ж бідні громадяни не можуть отримати цей 
доступ, навіть якщо ці послуги для групи з низь‑
ким рівнем доходів.

5. Наступний аспект — відсутність юридичної 
ідентичності. Прикладом цього є мігранти (еконо‑
мічні або політичні) та біженці, які не мають до‑
кументів, що посвідчують особу та надають право 
на відривання рахунків.

Наразі в усьому світі є два мільярди людей, які 
не можуть отримати доступ до фінансових послуг, 
оскільки їхні дані зберігаються в «традиційних» 
джерелах. Існує явна невідповідність між цими 
групами «небанківських» і тими, чиї дані збері‑
гаються в інтернеті за допомогою інтернету та ро‑
зумних пристроїв.

Індекс фінансової грамотності України є на од‑
ному рівні з найнижчими значенням серед 30 кра‑
їн в опитуванні ОЕСР, а саме з індексом Польщі. 
Таке значення ще раз демонструє, що програми 
з фінансової грамотності повинні стати в Україні 
пріоритетом [6].

Слід зазначити, що з відповідно до Стратегії 
розвитку фінансового сектору України до 2025 
року один з головних напрямків є Стратегії роз‑
витку фінансового сектору України FinTech. Від‑
повідно до Стратегії розвитку FinTech будуть за‑
проваджені та здійсненні такі напрямки:
1) зростання якості надання фінансових послуг на 

законодавчому рівні;
2) здійснення повного доступу до всіх фінансових 

продуктів, незалежно від розташування того чи 
іншого регіону;

3) розвивати та підвищувати фінансову обізнаність 
та грамотність населення, шляхом впроваджен‑
ня нових фінансових послуг на ринку з метою 
залучення більшої кількості населення;
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4) створення сприятливих умов з метою розвитку 
бізнесу включаючи в першу чергу малий та 
середній [5].
В результаті реалізації таких напрямів буде 

надано доступ до фінансової інформації та фінан‑
сових продуктів, запроваджено програми для під‑
вищення фінансової грамотності населення.

Фінансові послуги, засновані на технологіях, 
були провідними силами «банківських банків», 
але який нинішній стан у світі?

Хоча універсальна доступність цифрового бан‑
кінгу пройшла довгий шлях у пам’яті останніх 
років, більшість традиційних банківських проце‑
сів приєднання клієнтів продовжують обробляти‑
ся вручну, значною мірою покладаючись на тра‑
диційні дані кредитних бюро під час перевірок 
ідентичності. Головні банки все ще використову‑
ють різноманітні форми, паперові файли, ручні 
перевірки відповідності та особисту перевірку 
ідентифікації, процес, який довгий час вважав‑
ся архаїчним, трудомістким і несе поганий досвід 
користувачів.

Існують значні групи населення, які залиша‑
ються без банківських послуг, але для того, щоб 
вони могли отримати доступ до фінансових по‑
слуг, яких вони потребують і заслуговують, дані, 
на які спираються в процесах перевірки, мають 
бути розширені, щоб включати більш сучасні дже‑
рела. Якщо ми розглянемо, наприклад, Аргенти‑
ну, дані показують, що 51% жителів залишають‑
ся без банківських послуг, але 76% є активними 
користувачами соціальних мереж; демонструючи 
невідповідність між тим, як створюються дані, 
і джерелами даних, які використовуються для 
забезпечення споживачів основними потребами.

Якщо багато клієнтів, які не мають банків‑
ських послуг, зазвичай мають певну форму іден‑
тифікації, вони зазвичай відсутні в документації 
та кредитних записах, необхідних постачальникам 
фінансових послуг для оцінки кредитоспроможно‑
сті та проведення належної перевірки споживачів. 
У результаті цю демографічну групу часто нази‑
вають клієнтами «тонких файлів».

Для порівняння, у всьому світі налічується 
близько 4,14 мільярда активних користувачів 
соціальних мереж, причому середній користувач 
працює на 8,3 різних соціальних платформах. І ця 
цифра постійно збільшується: понад 180 мільйо‑
нів нових користувачів отримали доступ до соці‑
альних мереж у період з липня по вересень 2020 
року; що дорівнює майже 2 мільйонам нових ко‑
ристувачів щодня. Майже 60% населення планети 
мають доступ до інтернету, і 91% з них вико‑

ристовують свої мобільні пристрої, щоб принаймні 
деякий час виходити в Інтернет.

За результатами опитування USAID — Агент‑
ство США по міжнародному розвитку — було 
встановлено, що громадяни України не знають‑
ся у понятті фінансів, майже нічого не знаю про 
свої права та недовіряють фінансовим установам, 
і тому не використовує в повному обсязі фінансові 
послуги [7].

Рівень фінансової інклюзивності визначається 
на основі проведеного анкетування, яке містить 
вісімнадцять запитань і отримані результати 
об’єднують у дві групи.

Перша група індикатори А1 — населення, яке 
отримує фінансові послуги через посередників, 
тобто банки або банківські установи (В), А2 — че‑
рез небанківських посередників (FO), А3 — через 
неофіційних фінансових провайдерів (FI) [4].

Порядок розрахунку:
1) A1 = B;
2) A2 = B + FO;
3) A3 = B + FO + FI.
Тому, для розвитку фінансового ринку важли‑

во виявити та ліквідувати виявлені перешкоди от‑
римання споживачам фінансових послуг, знизити 
обсяги неконтрольованого перерозподілу фінансів 
через неофіційні шляхи.

Щодо факторів фінансової інклюзивності до‑
цільно додати такий важливий чинник як рі‑
вень довіри до фінансових установ. На даний час 
в Україні цей показник знаходиться на низькому 
рівні, виникає певна криза, яка сприяє такому 
явищу як те, що населення зберігає усі свої за‑
ощадження поза банками чи банківськими устано‑
вами. Тому існує така закономірність — кількість 
тих, хто зберігає більшу частину коштів у банку 
значно менша за кількість тих, чиї заощадження 
знаходяться на «книжкових полицях».

Повертаючись до вирішення першої проблеми, 
фінансові послуги, засновані на технологіях, є 
провідними тенденціями до «банківських опера‑
цій без банків», роблячи щоденні фінансові опе‑
рації доступними та зручними для користувачів 
майже для всіх — особливо для людей, які раніше 
не мали доступу до банків (фінансова залучення 
особливо важлива на ринках, що розвиваються, 
як‑от Азія, Африка та Південна Америка). За‑
провадження надійного процесу підтвердження 
цифрової особи може позитивно вплинути на еко‑
номічні можливості та добробут тих, хто не має 
права отримувати фінансові послуги.

Від великих сучасних торгових центрів до ма‑
леньких візків з їжею на розі вулиць, мобільні 
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платежі все ширше використовуються як повсяк‑
денний спосіб оплати. Фінтех‑ інновації знижують 
витрати на транзакції та послуги та охоплюють 
населення, яке інакше не могло б отримати виго‑
ду від стандартних фінансових послуг. Незалежно 
від того, де ви живете, тепер ви можете подати за‑
явку та отримати доступ до банківського рахунку.

Здійснюючи банківські операції з небанків‑
ськими банками, фінтех, ймовірно, спонукає 
традиційних гравців у секторі вводити іннова‑
ції, у свою чергу, прискорюючи зміну режиму 
в секторі. Починаючи з людей, які традиційно 
були виключені (чи то через географію, чи то 
соціально‑ економічну), банки можуть створити 
більш інклюзивний фінансовий світ.

Наразі лише невелика меншість населення пов‑
ністю перейшла на цифровий або конкурентний 
банк як основний банк. Іншими словами, рух до 
цифрового банкінгу відбувається і зростає. І як 
тільки банки‑ претенденти зможуть запропонувати 
споживачам надійність, стабільність, масштабова‑
ність і безпеку великих банків, а також витонче‑
ний цифровий досвід і зосередженість на фінан‑
совому добробуті, банківська справа стане більш 
доступною та інклюзивною.

База даних Global Findex — це найповніший 
у світі набір даних про те, як особи заощаджу‑
ють, позичають, здійснюють платежі та керують 
ризиками. Згідно з базою даних, більше 20% лю‑
дей у всьому світі отримують заробітну плату або 
державні трансферти готівкою, а багато людей 
у країнах, що розвиваються, оплачують рахунки 
готівкою.

Згідно з останніми даними GSMA Intelligence, 
сьогодні у світі налічується 5,26 мільярда уні‑
кальних користувачів мобільних телефонів, але 
10,36 мільярда підключень до мобільних телефо‑
нів. Це означає, що на кожного унікального ко‑
ристувача в середньому припадає 1,96 з’єднання. 
Це свідчить про те, що дані, створені цими корис‑
тувачами та платформами за допомогою розумних 
пристроїв, не використовуються для фінансового 
забезпечення цих клієнтів без банківських послуг.

Наприклад, на Філіппінах лише 34,5% насе‑
лення мають банківський рахунок, але на кож‑
ну людину припадає 1,59 мобільних телефонів, 
а 67% населення є активними користувачами 
соціальних мереж, демонструючи явну невідпо‑
відність у тому, як генеруються та генеруються 
дані. як він використовується. Подібну історію 
розповідає і В’єтнам, де лише 30,8% населення 
мають банківський рахунок, але телефон є майже 

на кожну людину і, знову ж таки, 67% населення 
є активними користувачами соціальних мереж.

Оскільки володіння рахунками є майже уні‑
версальним у країнах з високим рівнем доходу, 
практично всі дорослі, які не мають банківських 
послуг, живуть у країнах, що розвиваються, хоча 
існує відносно високий відсоток доступу до Інтер‑
нету. Китай та Індія, незважаючи на відносно ви‑
соку кількість власників рахунків, претендують 
на значну частку світового населення без банків‑
ських послуг через їх величезний розмір.

Те ж саме можна сказати і про Індонезію — 
7‑му за величиною економіку світу — де лише 
48,9% населення мають банківський рахунок, 
але на кожну людину припадає 1,24 телефонних 
з’єднання (81,4% населення володіє мобільним 
телефоном, якщо розділити на 1523) і 64% на‑
селення мають доступ до Інтернету. Ще більш 
приголомшливим є те, що лише 36,9% Мексики 
мають банківський рахунок, але в країні з 11‑ю 
за величиною економікою у світі 69% населення 
мають доступ до Інтернету та активні користувачі 
соціальних мереж.

Такі альтернативні джерела даних, як ці, менш 
схильні до шахрайства. Наприклад, соціальні про‑
філі часто формуються протягом кількох років 
і перевіряються їхніми зв’язками. Вони також є 
менш дорогими в обслуговуванні, ніж традиційні 
паперові документи, які, швидше за все, будуть 
втрачені або пошкоджені, вимагають зберігання, 
постійного оновлення та важко швидко орієнтува‑
тися. Що ще важливіше, ці альтернативи дозво‑
ляють відкривати рахунки віддалено, знижуючи 
операційні витрати для банків, які прагнуть об‑
слуговувати відокремлених споживачів.

Висновки. Стратегія щодо розвитку фінансової 
інклюзії в Україні повинна базуватися на якості 
фінансових послуг для населення, які мають до‑
ступ до них, та створювати нові шляхи розповсю‑
дження хоча б базових послуг, а сама для насе‑
лення, які не мають доступу до них. Ефективний 
спосіб підвищення рівня фінансової інклюзії є 
впровадження сучасних технологій, тому слід 
досліджувати цей аспект і на основі отриманих 
результатів, а саме проблем, які виникають, упро‑
ваджувати фінансові технології в Україні для їх 
вирішення. Фінансовий доступ полегшує повсяк‑
денне життя, а також допомагає сім’ям та ком‑
паніям планувати все — від довгострокових цілей 
до несподіваних надзвичайних ситуацій, тому 
підвищення рівня фінансової грамотності є прі‑
оритетним.
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ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

TAX POLICY UNDER MARTIAL LAW

Анотація. Предметом дослідження є теоретичні засади та механізм розробки і реалізації податкової політики держа-
ви в умовах воєнного стану. Метою дослідження є обґрунтування домінант державної податкової політики, враховуючи 
виклики сучасної війни. Задля вирішення поставлених завдань дослідження використано сукупність методів і підходів, що 
надало змогу забезпечити концептуальну єдність дослідження. Застосовано системний й структурний підходи, методи 
узагальнення, аналітичної оцінки, синтезу, порівняння, наукового абстрагування.

В статті обґрунтовано пріоритетні напрями податкової політики держави, враховуючи виклики воєнного стану та 
особливого періоду. Систематизовано інституційні зміни податкової політики держави після повномасштабної війни. 
Визначено, що ключовим принципом сучасної податкової політики України є адаптивність. Досліджено показники фор-
мування доходів Державного бюджету України після початку гібридної та повномасштабної агресії. Визначено потребу 
проведення комплексної податкової реформи в умовах післявоєнної відбудови.

Домінантними напрямками розвитку податкової політики держави в сучасних умовах має стати: ефективне управління 
діяльністю податкових інституцій за рахунок підвищення рівня автоматизації робочих процесів та процедур, створення 
умов для забезпечення стабільної та захищеної ІТ-інфраструктури, подальшого удосконалення системи внутрішнього 
контролю органів Державно податкової служби України; нова якість адміністрування податків і зборів з урахуванням 
масштабних викликів пов’язаних із запровадженням воєнного стану; комплексна боротьба з ухиленням від оподаткування 
на основі імплементації міжнародних стандартів та покращення наявних аналітичних інструментів. Затяжна тривалість 
війни та суттєве зростання дефіциту бюджету обумовлює необхідність розширення фіскального простору країни, що є 
актуальним напрямком подальших досліджень.

Ключові слова: податки, податкова політика, бюджетні доходи, фіскальна результативність, воєнний стан.

Summary. The research subject includes the theoretical basis and mechanism of tax policy under martial law formation and re-
alization. The study aims to determine tax policy priorities, considering the modern war challenges. In order to achieve the appropri-
ate tasks, we used a set of methods and approaches that helped to ensure the conceptual unity of our investigation. The systemic 
and structural approaches, generalization methods, analytical evaluation, synthesis, comparison, scientific abstraction are applied.

In the paper we distinguished the dominants of tax policy, taking the challenges of martial law and the special period into 
account. Also, we systematized the institutional changes in the tax policy after the full-scale war. It was determined that adapt-
ability is the key principle of tax policy formation in Ukraine now. We compared the budget revenues’ indicators of the State 
Budget of Ukraine after the beginning of the hybrid and full-scale aggression. The need for a comprehensive tax reform in the 
post-war reconstruction period has been determined.

In modern conditions the dominants of tax policy should be: effective fiscal management by increasing the level of work au-
tomation, creating conditions for ensuring a stable and protected IT infrastructure, further improvement of the internal control 
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system of the State Tax Service of Ukraine; new quality of taxes and fees administration, taking into account the large- scale 
challenges associated with the introduction of martial law; comprehensive fight against tax evasion based on the implementa-
tion of international standards and improvement of existing analytical tools. The war duration and the significant increase of 
fiscal deficit determine the need to enhance the fiscal space, which is a vital direction for further research.

Key words: taxes, tax policy, budget revenues, fiscal performance, martial law.

Постановка проблеми. Війна суттєво вплину‑
ла на економіку України, Європи та світу 

загалом. З початком повномасштабної військової 
агресії уряд оперативно розпочав реалізовувати 
дискреційну фіскальну політику — цілеспрямовано 
змінюючи розміри податкових доходів, державних 
витрат, сальдо державного бюджету тощо, активно 
протидіючи негативним наслідкам викликаних 
війною. На перший план вийшла стимулююча 
податкова політика, зокрема зменшення подат‑
кового навантаження на платників податків, їх 
підтримка в умовах різкого погіршення умов ве‑
дення фінансово‑ господарської діяльності. В умовах 
воєнного стану, для підтримки належного рівня 
соціально‑ економічного розвитку країни, важливо 
формувати нові та коректувати діючі домінанти 
податкової політики держави з метою забезпечення 
збалансованого бюджетно‑ податкового регулювання, 
що визначає актуальність дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи‑
тання розвитку механізму формування і реаліза‑
ції податкової політики досліджувалися у науко‑
вих працях Т. Канєвої [9], М. Пасічного [1; 7; 9], 
К. Швабія [2], І. Чугунова [1; 9]. Значна увага 
зарубіжних і вітчизняних учених приділена пи‑
танням удосконалення регуляторного механізму 
податкової політики, зокрема таких як: А. Ауер‑
бах [3], Ф. Біанчі [4], Дж. Бостон та Р. Преббл [5], 
А. Соколовська [6] та інші.

Виділення невирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Незважаючи на значну кількість 
публікацій з даної проблематики, питання удоско‑
налення підходів до розробки і реалізації держав‑
ної податкової політики в умовах війни в Україні 
залишаються недостатньо дослідженими.

Мета дослідження полягає у обґрунтуванні го‑
ловних напрямів розвитку податкової політики, 
враховуючи виклики сучасної війни.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Податкова політика займає важливе місце серед 
заходів економічної політики у країнах із розви‑
неною та трансформаційною економікою. Згідно 
теоретичних концепцій та емпіричних спостере‑
жень найбільш нейтральними до процесів еконо‑
мічного розвитку є категорія податків на спожи‑
вання. Враховуючи вітчизняні реалії, де податок 

на додану вартість (далі ПДВ), акцизний податок 
та мито генерують більше половини податкових 
надходжень владним інституціям слід сконцен‑
труватись на питаннях розвитку механізму адмі‑
ністрування, забезпечити прогнозованість та ста‑
більність податкового середовища для платників 
податків, та підвищити результативність взаєм‑
ної співпраці щодо розвитку податкового законо‑
давства. За сучасних умов критично важливим є 
дотримання та виконання державою зобов’язань 
щодо відшкодування ПДВ, адже при економіч‑
ній рецесії та зниженні експортного потенціалу 
підприємства потребують оборотних коштів. Де‑
монструючи виконання своїх зобов’язань, держава 
сприятиме зростанню рівня довіри платників по‑
датків до здійснюваної політики, що є важливим 
фактором забезпечення економічного розвитку 
у наступних бюджетних періодах [1].

Належний рівень реалізації податкової полі‑
тики вимагає оперативного реагування владними 
інституціями на екзогенні та ендогенних чинники, 
які впливають на фіскальні механізми формуван‑
ня податкових надходжень зведеного, державного 
та місцевих бюджетів [5]. Для податкової політики 
є характерним вплив на соціально‑ економічні про‑
цеси із затримкою — часовий лаг, який включає:
 – розрив сприйняття — проміжок між початком 
розбалансування та його ідентифікацією;

 – адміністративний розрив — час від розробки 
заходів до початку їх реалізації;

 – операційний розрив — період між початком реа‑
лізації заходів та їх дією на практиці, отриман‑
ням результату.
У зв’язку з військовою агресією Російської Фе‑

дерації проти України в Україні 24 лютого 2022 
року введено воєнний стан. Уряду вдалося макси‑
мально швидко зміцнити інституційну базу та ре‑
алізувати комплекс заходів дискреційної фіскаль‑
ної політики з метою забезпечення належного 
функціонування вітчизняної економіки, бюджет‑
ної та податкової системи. Вагомими інституцій‑
ними змінами у податковій політиці держави ста‑
ла лібералізація системи оподаткування, зокрема 
надано можливість для суб’єктів господарювання 
працювати на спрощеній системі оподаткування 
та сплачувати податок за ставкою 2% від обороту. 
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До введення зазначених змін ставка була 3% для 
платників податку на додану вартість та 5% для 
неплатників зазначеного податку з річним лімі‑
том доходу 7,6 млн. грн. Для платників єдиного 
податку 1‑ї та 2‑ї груп на період дії воєнного ста‑
ну в країні передбачено добровільну сплату цьо‑
го податку. Також звільнено від оподаткування 
податком на додану вартість операції з ввезення 
товарів на митну територію України платниками 
єдиного податку 1‑ї, 2‑ї та 3‑ї групи, що сплачу‑
ють податок за ставкою 2%.

Вже з 17 березня 2022 р. влада вдалась до засто‑
сування пониженої ставки ПДВ у розмірі 7% для 
пального задля недопущення різкого стрибку цін 
в країні на даний тип товарі в умовах зростання 
вартості нафти на світових ринках. Одночасно було 
скасовано сплату акцизного пального на нафтопро‑
дукти, водночас з 30 вересня 2022 р. влада поверну‑
лась до його справляння, але за ставками, які сут‑
тєво нижчі за довоєнний рівень — 100 євро/1000 л 
для бензину й дизелю, 52 євро/1000 л для газу [8].

Значної трансформації зазнала система подат‑
кового контролю: встановлено частковий (дозво‑
ляється проведення фактичних та камеральних 
перевірок — у разі подання заяви про повернення 
суми бюджетного відшкодування) та тимчасовий 
(на період дії правового режиму воєнного стану) 
мораторій на проведення податкових перевірок 
платників податків. Врегульовано питання втра‑
ти первинних документів на території населених 
пунктів, де проводять (проводили) бойові дії.

Вагомих змін зазнав механізм притягнення 
платників податків до відповідальності за пору‑
шення інституційних правил оподаткування. На 
період дії воєнного стану звільнені від відповідаль‑
ності за такі дії платників податків і зборів: не‑
дотримання термінів сплати податків і зборів та 
термінів подання податкової звітності; відсутність 
реєстрації у відповідних реєстрах; неподання елек‑
тронних документів, що містять дані про фактичні 
залишки пального й обсяг обігу пального або спир‑
ту етилового. Після припинення або скасування 
воєнного стану зазначенні податкові порушення 
необхідно буде виконати протягом шести місяців.

Значних трансформацій зазнав механізм опо‑
даткування ПДВ:
 – на період дії правового режиму воєнного стану 
на пальне передбачено пільгову ставку податку 
в розмірі 7%, але не довше ніж до 1 липня 
2023 р.;

 – звільнено від оподаткування податком та ввізним 
митом імпорт нового обладнання для індустрі‑
альних парків;

 – не буде оподатковуватися гуманітарна допомога, 
завезена громадськими організаціями.

 – Розширено повноваження органів місцевого са‑
моврядування при встановленні місцевих подат‑
ків та/або зборів і податкових пільг зі сплати 
місцевих податків та/або зборів.
Доцільно оперативно вносити зміни до подат‑

кового і митного законодавства в подальшому, 
з метою відновлення та стимулювання діяльно‑
сті суб’єктів господарювання в умовах війни, але 
з мінімізацією втрат бюджетних надходжень.

З початком повномасштабної війни ваго‑
мих змін зазнала інституційна архітектоніка 
бюджетно‑ податкової політики країни. Роль по‑
даткових надходжень, як найважливішого дже‑
рела формування доходів Державного бюджету 
України, зменшилася, а кредитів від Міжнарод‑
них фінансових організацій, доходів від військо‑
вих облігацій, а також двосторонніх кредитів та 
грантів — збільшилася.

Військові дії відразу вплинули на структуру 
податкових надходжень Державного бюджету 
України:
 – за період березень‑ травень 2014 р. у порівнян‑
ні з березнем‑ травнем 2013 р. частка податку 
та збору на доходи фізичних осіб у загальних 
податкових надходженнях зросла на 0,19 відс. 
пунктів, рентної плати на 1,22, акцизного по‑
датку з ввезених на митну територію України 
підакцизних товарів (продукції) на 1,81, а таких 
податків як податку на прибуток підприємств 
зменшилася на 2,95 відс. пунктів, акцизного 
податку з вироблених в Україні підакцизних 
товарів (продукції) на 2,55, ПДВ з вироблених 
в Україні товарів (робіт, послуг) на 1,55, ПДВ 
з ввезених на територію України товарів на 3,13, 
а також податків на міжнародну торгівлю та 
зовнішні операції на 0,55;

 – за період березень‑ травень 2022 р. у порівнян‑
ні з березнем‑ травнем 2021 р. частка податку 
та збору на доходи фізичних осіб у загальних 
податкових надходженнях зросла на 0,93 відс. 
пунктів, податку на прибуток підприємств змен‑
шилася на 2,05, ПДВ з вироблених в Україні 
товарів (робіт, послуг) на 0,56, рентної плати 
на 5,26, а таких податків як акцизного подат‑
ку з вироблених в Україні підакцизних товарів 
(продукції) зменшилася на 2,82 відс. пунктів, 
акцизного податку з ввезених на митну тери‑
торію України підакцизних товарів (продукції) 
на 2,33, ПДВ з ввезених на територію України 
товарів на 7,86, а також податків на міжнародну 
торгівлю та зовнішні операції на 1,36 [8].
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В умовах трансформації системи державних 
фінансів доцільним є вдосконалення податкових 
інституційних механізмів, які відповідають за 
формування доходів бюджетів усіх рівнів. Бюджет 
виступає важливим інструментом державного ре‑
гулювання економіки країни, дієві механізми та 
інструменти формування його дохідної частини є 
необхідною умовою ефективної бюджетної полі‑
тики [1; 6; 7; 9].

Аналізуючи структуру Державного бюджету 
України за січень‑ вересень 2022 р. за доходами 
відмітимо, що найбільшу частку становлять по‑
даткові надходження — 54,83% (за аналогічний 
період минулого року — 85,37%), надходження 
від Європейського Союзу, урядів іноземних дер‑
жав, міжнародних організацій, донорських уста‑
нов — 27,35% (відповідно 0,10%) та неподаткові 
надходження — 17,32% (13,52%). Зовсім незнач‑
ну бюджетоформуючу роль відіграють доходи від 
операцій з капіталом — 0,05%, надходження від 
органів державного управління — 0,45% та цільо‑
вих фондів — 0,01%.

У структурі податкових надходжень Держав‑
ного бюджету України за січень‑ вересень 2022 р. 
найбільшу частку займали: внутрішні податки на 
товари та послуги 59,82%, податки на доходи, 
податки на прибуток, податки на збільшення рин‑
кової вартості — 28,03%, рентна плата та плата 
за використання інших природних ресурсів — 
9,38%.

Сучасний етап розвитку податкових відносин 
характеризується посиленням деструктивного 
впливу податкового боргу на стан формування до‑
ходів бюджету. З моменту повномасштабного втор‑
гнення Російської Федерації на територію України 
податковий борг платників податків збільшився 
на 16,8 млрд. грн., що у 10 разів більше, аніж 
за весь 2021 рік. За минулий 2021 р. податковий 
борг виріс тільки на 1,7 млрд. грн. [8].

Одним із важливих завдань податкової полі‑
тики є забезпечення повноти сплати платника‑
ми податків і зборів, нарахованих податкових 
зобов’язань. Рівень податкового боргу, відобра‑
жаючи ефективність діяльності державних ін‑
ституцій, на яких покладений обов’язок адміні‑
стрування податків і зборів, негативно впливає на 
стан виконання бюджету країни, зменшує дієвість 
бюджетно‑ податкової політики.

Висновки та перспективи подальших досліджень. 
Повно‑масштабна військова агресія має вагомий 
вплив на джерела формування доходів Державно‑
го бюджету України: за січень‑ вересень 2022 року 
найбільшу частку доходів становлять податкові над‑
ходження — 54,83%. Проте, за аналогічний період 
2021 року їх частка становила — 85,37%, що свід‑
чить про значне зменшення їхньої бюджетоформую‑
чої ролі. Домінантними напрямками розвитку подат‑
кової політики держави в сучасних умовах має стати:
 – ефективне управління діяльністю податкових 
інституцій за рахунок підвищення рівня автома‑
тизації робочих процесів та процедур, створення 
умов для забезпечення стабільної та захищеної 
ІТ‑інфраструктури, подальшого удосконалення 
системи внутрішнього контролю органів Дер‑
жавно податкової служби України;

 – нова якість адміністрування податків і зборів 
з урахуванням масштабних викликів пов’язаних 
із запровадженням воєнного стану;

 – комплексна боротьба з ухиленням від оподат‑
кування на основі імплементації міжнародних 
стандартів та покращення наявних аналітичних 
інструментів.
У найближчому майбутньому необхідно за‑

безпечити розвиток сфери податкової безпеки 
держави та бізнесу на основі адаптації бази опо‑
даткування відповідно до змін екзогенного та ен‑
догенного середовища, що є актуальним напрям‑
ком подальших досліджень.
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОГО  
КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФИНАНСОВОГО  
КОНТРОЛЯ В УКРАИНЕ

THEORETICAL ASPECTS OF FINANCIAL  
CONTROL IN UKRAINE

Анотація. В умовах воєнного стану економіка України характеризується найбільшим падінням ВВП за роки незалеж-
ності, величезними втрати активів та доходів від експорту, безпрецедентними енергетичною та демографічною кризою. 
Такий стан економіки вимагає застосування дієвого механізму, здатного впливати на стабілізацію економічної ситуації 
в країні і таким механізмом є фінансовий контроль. Фінансовому контролю належить важлива роль у створенні умов 
для фінансової стабільності країни та можливості розвитку бізнесу. Крім того, саме фінансовий контроль є основним 
джерелом інформації про дійсний фінансовий стан країни, окремого господарюючого суб’єкта, резерви діяльності та 
про можливі випадки шахрайства.

На сьогоднішній день в Україні існує велика кількість органів державного нагляду (контролю), які мають повноваження 
проводити перевірки суб’єктів господарювання у межах своєї компетенції, наразі в нашій державі існує 43 контролюючих 
органи типу центрального органу та обласних державних адміністрацій, й ще 413 контролюючих органа типу терито-
ріальних [1]. Таке зростання суб’єктів контролю спричинило певні проблеми у визначеності термінів в законодавстві 
та ототожнюванні окремих понять тощо. При цьому гостро постало питання уточнення теоретичної бази фінансового 
контролю. Тому в статті розкрито основні теоретичні аспекти фінансового контролю. Показано місце, роль фінансового 
контролю у системі контролю, досліджено дефініції «контроль», «фінансовий контроль».

Авторами проведено дослідження існуючих наукових праць вітчизняних науковців, які досліджували актуальні питання 
пов’язанні з фінансовим контролем. Також авторами зроблені висновки, що сьогодні не існує повного і чіткого визначення 
дефініції «фінансовий контроль», що погіршує процес ефективного управління публічними ресурсами і має негативний 
вплив на соціально- економічний стан України та запропоновано шляхи усунення визначених проблем.

Ключові слова: контроль, перевірка, державний контроль, фінансовий контроль.
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Аннотация. В условиях военного положения экономика Украины характеризуется наибольшим падением ВВП за 
годы независимости, огромными потерями активов и доходов от экспорта, беспрецедентными энергетическим и демо-
графическим кризисом.

Такое состояние экономики требует применения действенного механизма, способного влиять на стабилизацию 
экономической ситуации в стране и таким механизмом является финансовый контроль. Финансовому контролю при-
надлежит важная роль в создании условий для финансовой устойчивости страны и возможности развития бизнеса. 
Кроме того, именно финансовый контроль является основным источником информации о действительном финансовом 
состоянии страны, отдельного хозяйствующего субъекта, резервах деятельности и возможных случаях мошенничества.

На сегодняшний день в Украине существует большое количество органов государственного надзора (контроля), 
которые имеют полномочия проводить проверки субъектов хозяйствования в пределах своей компетенции, сейчас в 
нашем государстве существует 43 контролирующих органа типа центрального органа и областных государственных 
администраций и еще 413 контролирующих органа. типа территориальных [1]. Такой рост субъектов контроля вызвал 
определенные проблемы в определении терминов в законодательстве и отождествлении отдельных понятий и т. п. При 
этом остро встал вопрос уточнения теоретической базы финансового контроля. Поэтому в статье раскрыты основные 
теоретические аспекты финансового контроля. Показано место, роль финансового контроля в системе контроля, иссле-
дованы дефиниции «контроль», «финансовый контроль».

Авторами проведены исследования существующих научных работ отечественных ученых, которые исследовали ак-
туальные вопросы по финансовому контролю. Также авторами сделаны выводы, что сегодня нет полного и четкого 
определения дефиниции «финансовый контроль», что ухудшает процесс эффективного управления публичными ресур-
сами и оказывает негативное влияние на социально- экономическое состояние Украины и предложены пути устранения 
определенных проблем.

Ключевые слова: контроль, проверка, государственный контроль, финансовый контроль.

Summary. In the conditions of martial law, the economy of Ukraine is characterized by the biggest drop in GDP since the 
years of independence, huge loss of assets and income from exports, unprecedented energy and demographic crisis.

Such a state of the economy requires the use of an effective mechanism capable of influencing the stabilization of the eco-
nomic situation in the country, and such a mechanism is financial control. Financial control has an important role in creating 
conditions for the financial stability of the country and the possibility of business development. In addition, it is financial con-
trol that is the main source of information about the actual financial condition of the country, individual enterprises, activity 
reserves and about possible cases of fraud.

To date, there is a large number of state supervision (control) bodies in Ukraine, which have the authority to conduct inspec-
tions of economic entities within their competence, currently in our country there are 43 control bodies of the type of central 
body and regional state administrations, and another 413 control bodies type of territorial [1].This growth of subjects of control 
has caused certain problems in the definition of terms in legislation and the identification of certain concepts, etc. At the same 
time, the issue of clarifying the theoretical basis of financial control has become acute. Therefore, the main theoretical aspects 
of financial control are disclosed in the article. The place and role of financial control in the control system is shown, the defini-
tions of «control», «financial control» are studied.

The authors conducted a study of the existing scientific works of domestic scientists who investigated topical issues related 
to financial control. The authors also concluded that today there is no complete and clear definition of the definition of «finan-
cial control», which worsens the process of effective management of public resources and has a negative impact on the socio- 
economic state of Ukraine, and suggested ways to eliminate the identified problems.

Key words: control, inspection, state control, financial control.

Постановка проблеми. Економіка України в умо‑
вах воєнного стану характеризується: масштаб‑

ним структурним шоком для економіки України, 
одним із наслідків якого стала втрата державним 
бюджетом значної частини надходжень у вигляді 
податків та митних платежів, суттєвою зміною 
структури попиту та виробництва, втратою ринків 
збуту, втратою персоналу. За таких умов виникає 
гостра потреба в дієвому важелі, здатному вплину‑

ти на стабілізацію економічної ситуації в країні. 
Таким важливим інструментом публічного управ‑
ління, що дає змогу досягти виконання завдань, які 
стоять перед економікою України в умовах воєнного 
стану і зменшити ризики помилок та корупційних 
ризиків, є державний фінансовий контроль, який 
здійснюється від імені держави спеціально створе‑
ними органами державного фінансового контролю. 
Відомо, що фінансовий контроль є обов’язковим 
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елементом економіки будь‑якої країни, при цьому 
у залежності від специфіки державного управління 
в певній країні, фінансовий контроль також змінює 
власні властивості.

Фінансовий контроль в Україні немає приму‑
сового характеру, керівництво господарюючих 
суб’єктів усвідомлює необхідність контролю і за 
власною ініціативою здійснює контрольні заходи 
на власних підприємствах. Це сприяло виник‑
нення великої кількості нових форм фінансового 
контролю та поширення його суб’єктів. При цьо‑
му актуальним стало питання уточнення теоре‑
тичних аспектів фінансового контролю.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тео‑
ре тико‑ методологічні засади фінансового контр‑
олю знайшли своє відображення в працях бага‑
тьох вітчизняних вчених, таких як: [2; 4; 3; 6; 
10; 14] та інших. Незважаючи на наявні наукові 
дослідження з питань фінансового контролю в су‑
часних умовах, існують питання ще залишаються 
дискусійними та невирішеними, а отже потребу‑
ють подальшого доопрацювання.

Формулювання цілей статті (постановка зав-
дання). Метою статті є дослідження концептуаль‑
них підходів до визначення фінансового контролю 
та визначення авторської дефініції «фінансовий 
контроль», з’ясування особливих ознак фінансово‑
го контролю, визначення умов підвищення ефек‑
тивності контрольних заходів органів фінансового 
контролю.

Виклад основного матеріалу. Фінансовий кон‑
троль здійснюється в установленому законодав‑
ством порядку всією системою органів державної 
влади та місцевого самоврядування, в тому числі 
спеціальними контролюючими органами.

Фінансовий контроль забезпечує законність 
у фінансовій і господарській діяльності. Він є 
одним із засобів попередження безгосподарності, 
виявлення фактів зловживань, марнотратства. Від 
дієвості фінансового контролю, в значному ступені 
залежить ефективність роботи органів управлін‑
ня і ефективність суспільного виробництва. Тому 
його призначення повинно відповідати задачам са‑
мого управління. Як частина соціального управ‑
ління державний контроль реалізується в формі 
спостереження за діяльністю підконтрольного 
об’єкта, яка має узгоджуватися із розпорядження‑
ми (нормативами); його загальною метою є вияв‑
лення результатів регуляторного впливу суб’єкта 
на об’єкт, у визначенні відхилень від встановле‑
них контрольних показників і їх оцінці [2].

У наукових працях вітчизняних вчених до‑
сліджуються еволюція формування двох взаємо‑

пов’язаних дефініцій «контроль» і «фінансовий 
контроль». Розглянемо кожну дефініцію.

Контроль як функція управління органів влади 
є засобом підтримки правопорядку в усіх сферах 
суспільного виробництва. У наукових досліджен‑
нях дефініція «контроль» розглядається, з одно‑
го боку як специфічна публічно‑ правова форма 
діяльності державних органів, а з другого, як 
організаційно‑ правовий спосіб забезпечення ефек‑
тивного використання ресурсів. При цьому слід 
підкреслити, що країна не може нормально функ‑
ціонувати і розвиватись без чітко організованої 
системи контролю за виробництвом, розподілом 
і перерозподілом суспільного продукту та іншими 
сферами суспільного життя в державі.

Категорія «контроль» є історичною категорією, 
її виникнення пов’язане із суспільним процесом 
праці, сама природа якого зумовлює необхідність 
управління, яке встановлює узгодженість між 
індивідуальними роботами і виконує загальні 
функції. У XVIII ст. А. Файоль обґрунтував не‑
обхідність контролю у процесі управління і на‑
дав тлумачення цій категорії «… контроль поля‑
гає в тому, щоб перевірити чи все виконується 
відповідно до затверджених планів, розроблених 
інструкцій та встановлених принципів. Його 
ціль — виявити слабкі місця та помилки, своє‑
часно виправити їх та не допустити повторень. 
Контролюється все: предмети, люди, дії» [3].

Слід відмітити, що слово «контроль» походить 
від французького «controle» і означає «перевір‑
ка». При цьому, французьке controle (count + role) 
утворилося від латинського префікса contra, що 
означає протидія, і слова role, яке означає вико‑
нання якоїсь дії.

Дефініція «контроль» має неоднозначне трак‑
тування, яке охоплює собою багато функцій і ви‑
значень, а також різні види і форми. Вітчизняні 
фахівці сучасної політичної економії наголошу‑
ють, що однією з основних функцій фінансів є 
контрольна, яка полягає у контролі за розподілом 
ВВП у відповідні фонди грошових засобів суб’єк‑
тів господарювання й держави та використанням 
їх за цільовим призначенням. Що дозволяє оці‑
нити стан економіки держави та ефективність ви‑
користання фінансових і матеріальних ресурсів.

Прасюк В. М. визначає, що «..контроль можна 
тлумачити як перевірку, а також спостереження 
з метою протистояння чомусь небажаному для ви‑
явлення, попередження та припинення протиправ‑
ної поведінки» [4].

У українській мові слово «контроль» вживаєть‑
ся в таких значеннях:



153

// Finance, banking and insurance //
// International scientific journal «Internauka».  
Series: «Economic sciences» // № 1 (69), 2023

перевірка, облік діяльності когось, чогось, наг‑
ляд за кимось, чимось; організація, що здійснює 
контроль за кимось, чимось або перевіряє когось 
та щось. З етимологічного погляду контроль — це 
порівняння (зіставлення чи протиставлення) кіль‑
кох тверджень. На думку багатьох науковців під 
контролем необхідно розуміти перевірку та нагляд 
за дотриманням і виконанням нормативно встанов‑
лених завдань, обов’язків, планів і рішень, тобто 
оцінку фактичного стану підконтрольного об’єкта.

Закон України «Про основні засади державного 
нагляду (контролю) у сфері господарської діяльно‑
сті», визначає сутність державного контролю як 
діяльність уповноважених законом центральних 
органів виконавчої влади, їх територіальних орга‑
нів, державних колегіальних органів, органів вико‑
навчої влади Автономної Республіки Крим, органів 
місцевого самоврядування в межах повноважень, 
передбачених законом, щодо виявлення та запобі‑
гання порушенням вимог законодавства суб’єктами 
господарювання та забезпечення інтересів суспіль‑
ства, зокрема належної якості продукції, робіт та 
послуг, прийнятного рівня небезпеки для населен‑
ня, навколишнього природного середовища [5].

У наукових дослідженнях проблематики фі‑
нансового контролю в Україні відсутній єдиний 
підхід до визначення сутності фінансового контр‑
олю, його структури, принципів, функцій та осо‑
бливостей. Розглянемо деякі з них. Обґрунтова‑
но дослідження сутності фінансового контролю, 

його правових засад організації та видів надаєть‑
ся у монографії Л. А. Савченко, у який зокрема 
розглядається господарська діяльність як об’єкт 
фінансового контролю [6].

Державний фінансовий контроль як систему 
безупинних контрольних дій за функціонуванням 
об’єктів управління досліджує Н. П. Владімірова 
[7, с. 43]. Г. Бовсуновська [8], М. Коніна [9] роз‑
глядають фінансовій контроль як функцію управ‑
ління фінансами. О. М. Петрук, Н. Г. Виговська 
[10] досліджують фінансовий контроль з точки 
зору синергетичного підходу. В. М. Прасюк ствер‑
джує, що сутність фінансового контролю розкри‑
вається у взаємозв’язку зі сферою застосування й 
сферою функціонування фінансів [4].

На нашу, думку фінансовий контроль являє 
собою державну діяльність у сфері фінансів, яка 
спрямована на економічні відносини між суб’єк‑
тами господарювання економіки країни, регіону, 
організації. При цьому фінансовий контроль, слід 
розглядати як систему, який характерні наступні 
властивості: цілісність, цілеспрямованість, дина‑
мічність, багатовекторність, самоорганізація, іє‑
рархічність тощо.

Слід підкреслити, що фінансовий контроль сьо‑
годні спрямовано на охоплення найбільш ризико‑
вих сфер діяльності підприємств, установ і орга‑
нізацій та контроль значних фінансових потоків, 
для забезпечення стійкості фінансової системи 
країни.

Рис. 1. Обсяги охоплення контролем фінансових та матеріальних ресурсів у 2020–2022 роках органами ДАС

Джерело: [11; 12; 13]

International Scientific Journal “Internauka”. Series: “Economic Sciences” 
https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-1 

International Scientific Journal “Internauka”. Series: “Economic Sciences” 
https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-1 

установ та організацій охоплених контролем зросла на 952 об’єкта і 

становила 12991 об’єкт (рис. 1).  

Результативність роботи державних аудиторів характеризується 

показником кількісті підприємств, установ і організацій, в яких виявлено  

фінансові порушення, так у 2022 р. органами ДАС було виявлено 

фінансові порушення на 6543 підприємствах, організаціях та установах, що 

511 більше ніж у 2021р. Як свідчать дані рисунку 1 динаміка кількості 

контрольних заходів, які були вжиті Державною аудиторською службою у 

2020-2022 роках з кожним роком зростає що, свідчить про ефективність її 

роботи. 

 
Рис. 1. Обсяги охоплення контролем фінансових та матеріальних ресурсів у 2020-

2022 роках органами ДАС 
Джерело: [11; 12; 13] 

 
Ефективність фінансового контролю характеризується також 

показниками виявлених порушень законодавства, що призвели до втрат 

фінансових і матеріальних ресурсів. Як видно з рисунку 2 загальна сума 

виявлених органами ДАС, порушень законодавства що призвели до втрат 

фінансових і матеріальних ресурсів за 2020-2022рр. має тенденцію до 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

Проведено заходів 
фін. контролю

Проведено 
зустрічних звірок 

Кількість 
підприємств, 
установ і 

організацій, 
охоплених 
контролем 

Кіл-сть під-ств, 
установ і організ., 
в яких виявлено 
фінан. порушення 

10744

3153

6132 5599

12039

2695

7436

6032

12991

1578

8726

6543

2020

2021

2022



154

// Фінанси, банківська справа та страхування //
// Міжнародний науковий журнал «Інтернаука».

Серія: «Економічні науки» // № 1 (69), 2023

Розглянемо динаміку заходів державного фі‑
нансового контролю за період з 2020–2022 рр.

Згідно зі Звітом про результати діяльності Дер‑
жавної аудиторської служби України, її міжрегі‑
ональних територіальних органів під час прове‑
дення ревізій і перевірок у 2020 р. охоплювалось 
контролем 6132 підприємства, установи і органі‑
зації, у 2022 році кількість підприємств, установ 
та організацій охоплених контролем зросла на 952 
об’єкта і становила 12991 об’єкт (рис. 1).

Результативність роботи державних аудиторів 
характеризується показником кількості підпри‑
ємств, установ і організацій, в яких виявлено фі‑
нансові порушення, так у 2022 р. органами ДАС 
було виявлено фінансові порушення на 6543 під‑
приємствах, організаціях та установах, що 511 
більше ніж у 2021р. Як свідчать дані рисунку 1 
динаміка кількості контрольних заходів, які були 
вжиті Державною аудиторською службою у 2020–
2022 роках з кожним роком зростає що, свідчить 
про ефективність її роботи.

Ефективність фінансового контролю характери‑
зується також показниками виявлених порушень 
законодавства, що призвели до втрат фінансових 

і матеріальних ресурсів. Як видно з рисунку 2 за‑
гальна сума виявлених органами ДАС, порушень 
законодавства що призвели до втрат фінансових 
і матеріальних ресурсів за 2020–2022рр. має тен‑
денцію до зниження, так у 2022 р. цей показник 
склав 99,8 млрд. грн у 2019р — 154,4 млрд. грн 
тобто знизився на 54, 6 млрд. грн.

Нецільові витрати державних ресурсів, 
у 2021р. складали 1,746 млрд. грн у 2022 р. — 
284 млн. грн, зменшення склало 1,8 млрд. грн ще 
є позитивним. За результатами проведених дер‑
жавних фінансових аудитів органами Держаудит‑
служби у 2022 р. надано 1615 пропозицій, з яких 
1258 (або майже 77,8%) враховуються та при‑
ймаються управлінськими рішеннями [13]. Цей 
факт свідчить про наявність позитивних процесів 
у оптимізації використання фінансових ресурсів, 
що сприяє посиленню ролі фінансового контролю.

Аналіз результатів діяльності Державної ауди‑
торської служби України за 2020–2022 рр. демон‑
струють позитивну динаміку на шляху вдоскона‑
лення заходів фінансового контролю, в тому числі 
контролю за діяльністю суб’єктів господарювання 
в Україні.

Рис. 2. Динаміка виявлених органами ДАС порушень, що призвели до втрат фінансових  

і матеріальних ресурсів за 2020–2022 рр.
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Загалом за результатами ревізій та перевірок 
державними фінансовими аудитами у 2022 р. ви‑
явлено неефективних управлінських дій (рішень) 
або ризикових операцій, що призвели до упуще‑
них доходів або непродуктивних/зайвих витрат на 
загальну суму майже 56,8 млрд. грн.

Успішність протидії фінансовим порушенням, 
зокрема, залежить від підвищення результатив‑
ності фінансового контролю.

Важливою умовою ефективності фінансового 
контролю є підвищення рівня транспарентності 
та прозорості у діяльності публічних органів, що 
здійснюють контроль за управлінням фінансами. 
Також важливою умовою підвищення ефектив‑
ності фінансового контролю є впровадження су‑
часних ІТ‑рішень в діяльність органів державного 
фінансового контролю для створення умов ефек‑
тивного виконання ними завдань та функцій та 
ідентифікації, аналізу та оцінки ризиків діяльно‑

сті публічних органів, зокрема високоризикових 
операцій публічних органів.

Крім того, діджіталізація процесів діяльності 
органів державного фінансового контролю дозво‑
лить моніторити у режимі реального часу кон‑
троль за фінансовими і матеріальними ресурсами 
держави, що зменшить кількість правопорушення 
у цій сфері. Це сприяти буде ефективному дер‑
жавному управлінню шляхом посилення держав‑
ного фінансового контролю за найбільш ризико‑
вими сферами.

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень у даному напрямку. Досліджено концепту‑
альні підходи до визначення фінансового контр‑
олю та наведено авторське визначення дефініції 
«фінансовий контроль», з’ясовано ознаки фінан‑
сового контролю, визначено умови підвищення 
ефективності контрольних заходів органів фінан‑
сового контролю.
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