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Секція 6

ПРАВО ТА КУЛЬТУРА: ПРОБЛЕМИ ЇХ ВЗАЄМОДІЇ 
ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Багіров С.Р., 
канд. юрид. н., доцент,

доцент кафедри кримінального та
кримінального процесуального права;

Іщук В. М., 
здоб. вищ. освіти 

першого (бакалаврського) рівня,
НУ «Києво-Могилянська академія»

Київ, Україна

ПРОБЛЕМИ МЕХАНІЗМУ ПРЕЗИДЕНТСЬКОГО ПОМИЛУВАННЯ
У разі прояву необхідних позитивних змін у поведінці винного, що 

є вираженням достатнього покарання, застосованого від імені держави судом, 
держава може звільнити засудженого від покарання. 

«Звільнення від покарання» і «звільнення від відповідальності» не 
є тотожними поняттями, тому їх слід правильно розрізняти. Крім різних 
правових підстав та наявності чи відсутності судимості, їх розмежовує те, що 
звільнення від покарання може бути застосовано лише до особи, щодо якої 
набрав законної сили обвинувальний вирок, тоді як звільнення від 
відповідальності – до моменту винесення судом обвинувального вироку.

У цьому аспекті ми пропонуємо розглянути один із видів звільнення від 
покарання, що застосовується без спеціального рішення суду – помилування. 
Йдеться про його застосування до осіб, які засуджені до довічного позбавлення 
волі, та осіб, що засуджені за тяжкі чи особливо тяжкі злочини або мають дві 
і більше судимостей за вчинення умисних злочинів чи відбули незначну 
частину призначеного їм строку покарання.

Здійснення помилування належить до виключних повноважень 
Президента України відповідно до п. 27 ст. 106 Конституції України [2]. 
Значення поняття «помилування» можна витлумачити з ст. 85 та 87 КК України: 
помилування – це індивідуальне повне або часткове звільнення засудженого від 
основного і додаткового покарань на підставі акта про помилування, виданого 
Президентом. Однак, законодавець обмежив главу держави дискреції щодо 
осіб, засуджених до довічного позбавлення волі, встановивши, що таких осіб 
може бути здійснена заміна покарання на позбавлення волі на строк не менше 
двадцяти п’яти років.

Умови помилування осіб, засуджених до довічного позбавлення 
волі, містяться у Положенні про порядок здійснення помилування [3]
(далі – Положення). Відповідно до п. 4 Положення, у випадку засудження особи 
до довічного позбавлення волі, клопотання про її помилування може бути 
подано після відбуття нею не менше двадцяти років призначеного покарання. 
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Отже, особі, засудженій до довічного позбавлення волі, необхідно відбути 
двадцять років покарання для заміни довічного позбавлення волі на 
позбавлення волі на строк не менше двадцяти п’яти років. Однак, постає 
питання: чи враховуються при заміні покарання відбуті двадцять років 
позбавлення волі у замінений строк не менше двадцяти п’яти років позбавлення 
волі? Тобто незрозуміло, особі щонайменше потрібно відбути ще 5 чи 25 років 
покарання. Відповіді на це запитання не знаходимо ані в законодавстві, 
ані серед указів Президента, ані в постановах Верховного Суду. 
У правозастосовній практиці єдиним випадком помилування особи, яка була 
засуджена до довічного позбавлення волі, є помилування у 2018 році Любові 
Кушинської. Пані Кушинська відбула 27 років і 9 місяців позбавлення волі. 
Отже, можна дійти висновку, що особі, засудженій до довічного позбавлення 
волі, після акта про помилування потрібно відбути ще щонайменше 5 років 
позбавлення волі. Проте під час обчислення строку покарання було враховано 
так званий «закон Савченко» від 24 грудня 2015 року [4], згідно з яким один 
день попереднього ув’язнення зараховується за два дні позбавлення волі. Тобто 
фактично строк ув’язнення Любові Кушинської становить 20 років і 2 місяці. 
18 травня 2017 року «закон Савченко» втратив чинність. Оскільки закон, що 
покращує становище особи, має лише зворотну дію (стаття 5 КК України), всі 
особи, які засуджені до довічного позбавлення волі після вищевказаної дати, 
повинні мати фактичний строк покарання для помилування. Ця ситуація 
ставить в дискриміноване становище всіх осіб, що були засуджені після 
18 травня 2017 року, однак з юридичної точки зору тут дотримано принципу 
законності. 

Невизначеність, що міститься в КК України та у Положенні, слід усунути 
з огляду на таке. Відповідно до ч. 2 ст. 64 КК України, довічне позбавлення 
волі не застосовується до осіб, що вчинили злочини у віці 
до 18 років і до осіб у віці понад 65 років, а також до жінок, що були в стані 
вагітності під час вчинення злочину або на момент постановлення вироку, 
а також у випадку, передбаченому частиною четвертою ст. 68 цього Кодексу. 
Тобто злочинцю повинно виповнитись щонайменше 18 років для того, щоб 
до нього могли застосувати покарання у вигляді довічного позбавлення волі. 
Відповідно до офіційних даних Державної служби статистики від 25.07.2018 
року середня тривалість життя для чоловіків становить 66,69 років, для жінок –
76,72 роки [5]. Додавши найменший строк відбуття покарання 
(25 або 45 років) до найменшого віку, з якого особа може бути притягнена до 
вказаного виду покарання, отримаємо, що на момент повного відбуття 
покарання особі буде щонайменше 43 або 63 роки. Звернувши увагу на той 
факт, що таку особу було засуджено у ранньому віці, коли незрілість особи 
була істотним чинником правопорушення, можна припустити, що у неї не буде 
жодної мотивації змінюватися, оскільки вона фактично проведе все життя 
у в’язниці, якщо відбуватиме покарання строком 45 років. Іншим аспектом є те, 
що така особа може бути здатна вчинити не один злочин різного ступеня 
тяжкості через відсутність почуття страху покарання, оскільки суворішого 
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покарання, ніж довічне позбавлення волі, не існує. Якщо ж у вказаної особи 
є можливість вийти на волю у віці 43 роки, то ймовірність визнання вини 
і виправлення є набагато вищою. 

Іншою проблемою є порядок помилування осіб, які засуджені за тяжкі чи 
особливо тяжкі злочини або мають дві і більше судимостей за вчинення 
умисних злочинів чи відбули незначну частину призначеного їм строку 
покарання. Відповідно до пункту 5 Положення, такі особи можуть бути 
помилувані у виняткових випадках за наявності надзвичайних обставин. Слід 
насамперед зауважити, що це правило стосується не лише осіб, які умисно 
вчинили тяжкі чи особливо тяжкі злочини, а й тих, хто вчинили злочини через 
необережність. Так, необережні злочини за своїми наслідками можуть бути не 
менш небезпечні, ніж умисні, проте особи, які вчинили злочин через 
необережність є менш небезпечними і більш здатними до виправлення, ніж 
особи, що умисно вчинили злочин. Тому є підстави вважати що до них повинен 
застосовуватись інший порядок помилування, оскільки нинішній його механізм 
є непрозорим з огляду на таке. 

Зворот «відбули незначну частину призначеного їм строку покарання» 
є не є чітко визначеним. Відповідно до пункту 8 Положення, клопотання про 
помилування і підготовлені Департаментом з питань громадянства, 
помилування, державних нагород Офісу Президента України матеріали 
попередньо розглядаються Комісією при Президентові України у питаннях 
помилування (Далі – Комісія). У такий спосіб Комісія наділена необмеженими 
дискреційними повноваженнями і від її рішення залежить доля засудженого, що 
подав клопотання про помилування. Крім того, визначення понять «виняткові 
випадки» та «надзвичайні випадки», а також їх перелік не передбачено 
у нормативно-правових актах чи тлумаченнях суддів. Тому цей порядок 
помилування порушує принцип правової визначеності, порушує право вказаних 
осіб бути звільненими та містить живильний ґрунт для корупції. 

Отже, порядок помилування потребує більш детального нормативно-
правового регулювання. Законодавцю та Президенту України слід усунути 
невизначеність понять та зробити механізм помилування доступним для 
засуджених.
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ПРОБЛЕМИ СПІВВІДНОШЕННЯ ПРАВА ТА КУЛЬТУРИ 
В КОНТЕКСТІ ПОСТПАНДЕМІЧНОГО ГЛОБАЛІЗОВАНОГО СВІТУ

В сучасних умовах, коли глобалізація охопила майже всі сфери людського 
життя: економіку, політику, культуру та право звернення до питання 
співвідношення останніх двох феноменів набуває особливого значення. Слід 
зазначити, що концепція глобалізації переживає трансформаційний період, 
зумовлений пандемічними змінами в житті суспільства. Ситуація, що 
складається нині ставить перед світом нові виклики, породжує невпевненість та 
більше запитань ніж відповідей. Яким буде цей новий світ? 
Як зміниться співвідношення права та культури в новому постпандемічному 
глобалізованому світі?

Високий рівень глобальної недовіри та глобальної невпевненості, 
розуміння, того, що все те, що сторіччя поспіль ретельно вибудовувалося 
як у внутрішній, так і у зовнішній політиці, правові ритуали та норми, 
культурні артефакти та традиції можуть бути нівельовані у будь-який момент, 
робить принципово неможливим повернення до минулого світу.

Враховуючи заначене, слід звернути увагу на зміни у співвідношення 
таких ключових соціальних феноменів як право та культура, оскільки саме їх 
вивчення дозволить досліджувати виклики сучасності та їхній вплив на 
суспільство, допоможе пояснити те, що відбувається у світі та окреслити 
напрямки розвитку майбутнього. 

Право у постпандемічному світі вже зазнало чималого впливу. Яскраво 
демонструє ці зміни суттєве обмеження прав людини, яке відбувається 
сьогодні. Як зазначив Мішель Бачелет, Верховний комісар ООН із прав 
людини: «COVID-19 – це тест для наших суспільств, і ми всі навчаємося та 
адаптуємося, реагуючи на вірус. Людська гідність і права людини повинні бути 
в центрі цих зусиль, а не другорядним питанням, про яке згадують запізно» [1].

http://www.ukrstat.gov.ua/
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Згідно з міжнародним правом, заходи, які обмежують свободу пересування 
та інші права, повинні бути суворо необхідними, пропорційними, обмеженими 
у часі, здійснюватися для законних цілей (наприклад, для охорони здоров’я 
населення) і застосовуватися без дискримінації. 

Міжнародні норми про права людини гарантують кожному право на 
найвищий рівень здоров’я і зобов’язують держави вживати заходів для 
запобігання шкоди здоров’ю населенню і надання медичної допомоги тим, хто 
її потребує. Міжнародні стандарти в області прав людини також передбачають, 
що в ситуаціях серйозних загроз для здоров’я населення і надзвичайних станів, 
що несуть небезпеку життю нації, допустимі обмеження певних прав і свобод. 
Але, такі обмеження повинні бути науково обґрунтовані та вводитися 
в законному порядку. 

На сьогодні зрозуміло, що пандемічна криза змусила світ поглянути 
всередину себе, а не тільки на абстрактні «ресурси» та «простір». Пандемічна 
криза дала можливість зрозуміти, що світ складається не тільки 
з макроекономічних індикаторів та інструментів національної могутності 
держав. З'ясувалося, що глобальний світ - це ще і світ людей. І навіть якщо 
вдасться вийти з кризи з відносно невеликими людськими втратами, то цілком 
зрозуміло, що та модель правового порядку та соціального розвитку, що 
існувала у світі та дарувала впевненість в майбутньому, безнадійно втрачена 
[2]. 

Ймовірно, соціальні трансформації, що чекають світове суспільство, 
будуть являти собою найбільш болючі аспекти формування постглобального 
світу, тому що зміни соціально-правового простору мають загальний характер 
і поки жодній країні світу не вдалося виробити модель досить гнучку 
і привабливу, щоб замінити модель соціального розвитку, пропоновану 
глобалізацією.

Пандемію коронавирусу вже зараз, навіть при всій середньостроковій 
невизначеності результату, можна вважати рубіжною подією, яка зламала не 
тільки економіку багатьох країн, але і комфортну для більшості модель 
соціокультурного розвитку. В багатьох країнах Європи сфера соціального 
розвитку, у тому числі й культурна, була занадто тісно, а часом і нерозривно 
вписана в економічні процеси, так що будь-яка зміна економічної кон'юнктури 
призводить до неможливості жити «по-старому »і соціально. Так само ходити 
в ресторани та музеї, споживати візуальні образи професійного спорту 
і купувати рекламовані кінозірками і спортсменами товари [2].

Особливість культури як сфери соціального розвитку полягала в тому, що 
культура як соціальна дія складається з ритуалів, зразків і артефактів. 
Постглобальність несе за собою віртуалізацію культури, знижує при цьому 
цінність матеріальних артефактів. І якщо раніше, на етапі індустріального та 
раннього постіндустріального розвитку, в повсякденному розумінні культура 
і була цим набором матеріальних артефактів, то постає питання про їх роль 
в новому онлайновому світі. 
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Особливе непокоєння викликає освіта, як складова частина культури. Чи 
зможе освіта стати частиною нової віртуальної культури? Такий сценарій 
розвитку подій цілком можливий. Особливо з огляду на той поштовх, який 
коронавірус дав розвитку дистанційних і віртуальних методів освіти. Але, 
поряд з цим виникає питання: чи можна вважати це освітою з точки зору 
формування соціальних інститутів і стійких соціальних зв’язків? Ймовірним 
стає такий напрям розвитку подій, коли освіта перетворюється на так зване
«лего компетенцій», що підбираються кожною людиною під свої поточні 
потреби [2]. Зникає така її фундаментальна якість як системність. Існує загроза 
втрати наукової спадкоємності, що неодмінно негативно позначиться й на 
культурній її складовій.

Постає проблема подальшого існування класичної освіти 
в постпандемічному світі. Ймовірним в найближчому майбутньому є створення 
двох типів освіти: 

- дешевої, яка буде надаватись дистанційно, віртуально з найменшими 
витратами часу та грошей;

- дорогої, яка буде надаватись очно, класичними методами.
У такому випадку завдання держави полягає в тому, щоб забезпечити 

доступ до класичної освіти та класичної культури всім прошаркам суспільства. 
Зазначене є доволі сумнівним, враховуючи сучасну політику як нашої держави, 
так й інших країн світу.

Отже, пандемічна криза поставила в зовсім інші умови не лише глобальну 
економіку, а й інші сфери суспільного життя. Повернення до колишньої моделі 
світу вважається неможливим. Новий постпандемічний світ розкривається як 
доволі жорстка система, яка змінює правові та культурні аспекти буття людини, 
трансформуючи ту модель соціального розвитку, що існувала. 
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СУЧАСНІ ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Розвиток будь-якої держави та права безпосередньо пов’язаний 

із засобами забезпечення державного-владного впливу на розвиток суспільства, 
в тому числі й за допомогою системи примусових засобів. Одним з ключових 
засобів реалізації державно-владного управління та правового регулювання 
є засоби юридичної відповідальності.

Проблематика юридичної відповідальності традиційно є однією 
з провідних у правовій науці, що не втрачає своєї актуальності й на сьогодні. 
Слід зазначити, що в сучасних умовах до питань юридичної відповідальності 
значно зростає інтерес як серед науковців, так і серед юристів-практиків, що 
пояснюється особливостями сучасної соціально-економічної ситуації в Україні, 
яка характеризується всебічними змінами у суспільному житті в цілому та 
в правовій сфері особливо [1, с. 106]. 

Юридична відповідальність незважаючи на її роздробленість у теорії 
права і галузевих юридичних науках, дотепер залишається дискусійною 
[2, с. 11]. Вона є однією з найскладніших та гострих тем сучасної юридичної 
науки.

Доречно зазначити, що проблематиці юридичної відповідальності було 
присвячено багато наукових праць, статей, досліджень, але у зв’язку з тим, що 
юридична відповідальність явище багатоаспектне, багатовекторне тому не існує 
єдиного підходу щодо вивчення сутності юридичної відповідальності. 

В науковій спільноті існує розуміння юридичної відповідальності 
як передбачені нормами права і здійснювані в правових відносинах 
у процесуальному порядку уповноваженими державою суб’єктами засоби 
державного примусу до особи, яка вчинила правопорушення, що тягне для неї 
обов’язок зазнавати несприятливих наслідків особистого, майнового або 
організаційного характеру, вид і міра яких передбачені санкціями правових 
норм [3, с. 375]. 

У науковій літературі [4, с. 689–690] юридична відповідальність 
характеризується як: 

- передбачені законом вид і міра державно-владного позбавлення благ 
особистого, організаційного або майнового характеру, що застосовуються 
відносно правопорушника;

- застосування до винної особи, яка скоїла правопорушення, заходів 
публічно-правового примусу, що передбачені санкцією порушеної юридичної 
норми, в суворо визначеному для цього порядку;
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- засоби впливу на правопорушника, що встановлені законом, які 
закріплюють негативні для правопорушника наслідки, які застосовуються 
державними органами в особливому процесуальному порядку.

С. Братусь вважає, що юридична відповідальність – це виконання 
обов’язків на основі державного примусу. Отже, будь-які негативні насідки 
щодо правопорушника, які застосовуються з боку держави, або під наглядом 
держави є юридичною відповідальністю [5, с. 4]. 

У свою чергу, О. Йоффе вказує на специфіку юридичної відповідальності, 
яка полягає у покаранні за скоєний делікт. Ця основна риса відрізняє юридичну 
відповідальність від будь яких інших владно-примусових засобів державного 
впливу. На його думку правова відповідальність – це особливий державний 
примус, захід, що покладає на відповідального суб’єкта істотно нові, додаткові 
обмеження, які полягають або у позбавленні права, або в покладенні обов’язку, 
або у позбавленні права, поєднаного з покладенням обов’язку [6, с. 38–39].

У сучасному розумінні юридична відповідальність пов’язується 
з правовідносинами між державою і правопорушником, до якого застосовують 
юридичні санкції з негативними для нього наслідками [7, с. 183].

Таким чином зазначимо, що юридична відповідальність – це правова 
форма заходів або засобів державного впливу на суб’єктів правопорушення 
з покладанням на них певних обов’язків, які встановлені санкціями чинних 
правових норм. 

Правова держава характеризується добросовісним виконанням правових 
приписів всіма суб’єктами права та їх вмінням визначити власну поведінку, 
виходячи із її корисності чи шкідливості для суспільства. Саме ця обставина 
спричиняє важливість дослідження юридичної відповідальності не лише 
в негативному, а й в позитивному аспекті не лише як відповідальність 
громадян, посадових осіб та організацій перед державою, а й держави перед 
зазначеними суб’єктами і світовим співтовариством [8, с. 189]. 

Ідея позитивної відповідальності виникла в 60-ті рр. Її трактування було 
розроблене представником радянської філософської науки й розглядалося як 
ознака розвитку соціалістичних суспільних відносин. Зокрема, Р. Косолапов 
і В. Марков, піддаючи критиці традиційне розуміння юридичної 
відповідальності як наслідку протиправної поведінки, стверджували, що поява 
нових суспільних відносин висуває на перший план позитивний зміст 
відповідальності й відповідно ставили проблему її дослідження саме в цьому 
аспекті [9, с. 87].

Позитивна юридична відповідальність – це вид юридичної 
відповідальності, який являє собою відповідну реакцію держави та суспільства 
на здійснене соціально корисне правомірне діяння особи вигляді застосування 
різних заходів правового заохочення [10, с. 94]. 

Також існують погляди, що позитивна юридична відповідальність – це 
відповідальність за майбутню поведінку суб’єкта. Проте особа
є відповідальною, за те принципово можливе діяння, що може відбутися 
в перспективі. Закріплення перспективної відповідальності припускає 
спонукання особи до виконання обов’язків, передбачених відповідним 
правовим актом [11, с. 181]. 
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У радянській науці категорія позитивної відповідальності упродовж 
тривалого часу не знаходиться відповідної оцінки. Юридична оцінка 
особистості здійснювалися без використання цього поняття. Відповідальність 
набуває ретроспективного характеру з часу дослідження проблем 
відповідальності у праві. У позитивні риси відповідальність трансформувалася 
внаслідок негативних явищ. Таким чином, у науці сформувалися два 
діаметрально протилежних поняття, що характеризували один термін – з одного 
боку відповідальність із позитивним змістом, а з іншого – з негативним, 
пов’язаним із правопорушником [12, с. 196]. 

Зокрема, більш усталеним щодо свого визначення, визнання та наукових 
характеристик, є поняття негативної юридичної відповідальності. 

І. Самощенко та М. Фарукшина [13, с. 43] стверджують, що юридична 
відповідальність може мати виключно ретроспективний характер. Отже, 
юридична відповідальність завжди була відповідальністю за скоєне діяння 
у минулому.

Негативна юридична відповідальність – це особливий вид юридичної 
відповідальності, що являє собою відповідну реакцію суспільства та держави на 
здійснення особою винного протиправного діяння у формі застосування до неї 
заходів державного примусу, серед яких заходи: особистого (позбавлення волі); 
майнового (штраф); організаційного (звільнення). 

Також потрібно звернути увагу на те, що негативна юридична 
відповідальність – це відповідальність, що настає за протиправні діяння, які 
скоєні після набуття юридичною сили нормою, що кваліфікує це діяння як 
протиправне й встановлює вихід і захід юридичної відповідальності за нього 
[11, с. 181]. 

Таким чином, потрібно розрізняти відповідальність у позитивному 
й негативному аспектах, але при цьому мати на увазі, що обидва 
аспекти є частинами одного цілого соціального явища – юридичної 
відповідальності [2, с. 72].

Отже, розглянувши деякі аспекти та особливості, а також погляди вчених 
щодо юридичної відповідальності, зазначимо, що за умов розвитку правової 
держави необхідно переглядати підходи щодо вивчення юридичної 
відповідальності в Україні. 
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ПРАВОВІ, КУЛЬТУРНІ ТА ГЕОПОЛІТИЧНІ НАСЛІДКИ 
СТВОРЕННЯ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ УКРАЇНИ

Упродовж 2018–2019 рр. в Україні та навколо неї проходив процес, який 
завершився створенням та оформленням автокефальної Православної Церкви 
України (ПЦУ). Формальною точкою його фіксації стало 6 січня 
2019 р., коли митрополиту Київському та всієї України Епіфанію було вручено 
від константинопольського патріарха Варфоломія І спеціальний документ 
(Τόμος), яким визнавалася ПЦУ як повноцінне утворення, рівноправне у своїх 
стосунках із іншими визнаними православними Церквами.
Означена подія стала тією точкою, що започаткувала новий культурно-
політичний процес не лише в рамках самої України, але й в рамках всього 
православного світу та всієї Східної Європи. Вона стала ще й подією 
геополітичного характеру, яка буде впливати на подальші процеси у вказаних 
межах впродовж наступних десятиліть. 
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Для розуміння цих процесів слід виходити із кількох важливих моментів, 
які пояснюють значення утворення ПЦУ. По-перше, релігійний (церковно-
релігійний) фактор завжди був одним із тих аспектів, за допомого якого 
здійснювався вплив на суспільство і держави як у внутрішньому, так 
і зовнішньому житті. По-друге, у православному світі будь-яка православна 
Церква набуває ваги лише в тому випадку, якщо вона визнається іншими 
Церквами і стає рівною серед них. По-третє, за нормами канонічного права, 
в межах конкретної церковної структури (єпископії, митрополії, всієї Церкви) 
здійснювати свою діяльність може лише очільник цієї структури.

І. Правові наслідки слід розглядати одразу у двох площинах: 
внутрішньодержавних та міжцерковних. Для України вони важливі з огляду на 
фіксування статусу відповідних структур в умовах війни, що розпочалася 
у 2014 р. після анексії Російською Федерацією Кримського півострова та 
вторгнення російських військ на Донбас. Ускладнювався цей процес 
протистоянням в суспільних відносинах частини населення та новоутворених 
структур ПЦУ з Українською православною церквою, підпорядкованою 
Московському патріархату (УПЦ МП). Остання є частиною Російської 
Православної Церкви (РПЦ).

Внутрішньодержавні правові процеси почалися одразу із реєстрацією 
нової церковної структури – ПЦУ. Вони були пов’язані з формуванням нової 
управлінської системи, що включала в себе парафії, монастирі та інші суб’єкти 
і органи. Одночасно відбувався й перехід частини парафій і монастирів з УПЦ 
МП до ПЦУ. За наступні два роки таке рішення прийняло більше 500 громад. 
Одночасно цьому сприяла і політика Верховної Ради України. Вже 20 грудня 
2018 р. нею прийнято зміни в Закон України «Про свободу совісті та релігійні 
організації», яким зобов’язувалися перейменуватися ті релігійні організації, 
керівні центри яких знаходяться за межами України.

Міжцерковний правовий формат визначається вже іншою правовою 
системою і правовими відносинами – канонічним правом. Останнє відіграє роль 
міжнародного публічного права, але виключно тільки для міжцерковного 
спілкування. Для ПЦУ тут найбільшу роль буде відігравати процес визнання 
з боку інших Помісних Церков. Уже у 2019–2020 рр. це зробили 
Константинопольська, Александрійська, Елладська та Кіпрська Церкви. Не 
визнали Російська та Сербська Церкви. Визнання іншими Церквами буде 
залежати від багатьох факторів, у т. ч. й від геополітичних. 

У цьому форматі найбільш важливим є те, що визнання ПЦУ з боку 
Константинополя та інших Церков тягне за собою невизнання України 
як канонічної території в рамках РПЦ – УПЦ МП. Остання ж структура взагалі 
за канонічним правом перетворюється на незаконну.

ІІ. Культурні наслідки зумовлюються розвитком подальшого впливу ПЦУ 
на суспільство України. Об’єднання в єдине ціле кількох православних 
інституцій (УАПЦ, УПЦ КП та частини УПЦ МП) розширює межі культурної 
взаємодії в рамках всієї держави. 
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Завдяки цьому укріплюється вектор наукових досліджень у гуманітарній 
сфері, які набувають центробіжного українознавчого характеру (історичні 
науки, політологія, філософія, культурологія і т. ін.). Кількість публікацій 
у цьому напрямі значно збільшилася порівняно із попередніми роками.

Водночас розширюються межі використання української мови. Адже 
до цього часу цей момент викликав величезну кількість суперечок як серед 
духовенства, так і серед населення. З боку адептів російської православної 
Церкви відстоювалася думка про необхідність збереження використання 
т. зв. церковнослов’янської мови (хоча остання належала до мертвих писемних 
мов) і заперечувалася можливість застосування у богослужбовій практиці 
української живої мови. Тепер же ця суперечка набуває маргінального 
характеру і позбавляється будь-якого сенсу. Створення ПЦУ однозначно 
узаконює українську мову як мову використання у богослужбовій діяльності 
(недарма ж, з метою упередження, ще у 2013 р. митрополит Бориспільський 
Антоній (Паканич), тодішній керуючий справами УПЦ МП заявляв про таку 
можливість, зазначаючи «це питання не релігійного, а культурного 
спрямування» [2]).

Ще один момент культурного наслідку полягає у розширенні 
і поглибленні культурних зв’язків українського православного духовенства 
з православним духовенством інших помісних Церков. Тепер уже ці зв’язки, 
завдяки узаконенню ПЦУ переходять на інший рівень – визнання рівного серед 
рівних. Наприклад, не є секретом, що українське православ’я не сприймалося 
на Афоні, відомому релігійному і науковому центрі. І от 23–26 листопада 
2019 р. вперше саме сюди прибула офіційна делегація від ПЦУ на чолі 
з єпископом Одеським і Балтським Павлом (Юристим) [1]. Вочевидь, 
ці контакти будуть лише розширюватися.

ІІІ. Геополітичні наслідки витікають із наслідків правових і політичних. 
Війна України з Російською Федерацією спричинила початок геополітичних 
змін у Східній Європі. І свою роль у цьому відіграє і відіграватиме також ПЦУ.

Ні для кого не є секретом, що УПЦ МП та РПЦ є фактичними 
виразниками політики Російської Федерації. Внаслідок же створення 
автокефальної ПЦУ і подальшого її визнання у всьому православному світі 
підривається могутність обох цих структур як в Україні, так і за її межами. 
Підриваються й можливості РПЦ претендувати на першість серед усіх Церков, 
про що її представники неодноразово заявляли ще від ХVI ст. Підриваються 
також і її можливості впливу на інші православні Церкви. Саме тому РПЦ так 
активно протидіє ПЦУ в міжнародних відносинах. Укріплення України 
у боротьбі з Росією багато в чому залежить і в міцності ПЦУ в рамках всієї 
держави. Саме тому у Верховній Раді почав розроблятися законопроєкт 
«Про військове капеланство» (у 2019 р. був схвалений у першому читанні), 
яким, між іншим, заборонялося капеланство від УПЦ МП. Відповідно, 
в геополітичних процесах співпадають інтереси України в цілому та ПЦУ 
зокрема.
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Геополітичні наслідки передбачають подальший розрив залежності 
України від Російської федерації, її входження до Європейського Союзу та 
НАТО, реалізацію інших міжнародних проєктів (напр., проєкту «Міжмор’я»).

Таким чином, створення ПЦУ тягне за собою цілий ряд позитивних 
внутрішньодержавних та міжнародних наслідків для України в рамках 
відповідних систем права, культурних процесів та геополітики. Усі вони не 
можуть бути означені як короткострокові, навпаки – це достатньо довгий 
процес. Припинити цей процес може лише один єдиний фактор – ліквідація 
української державності.
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ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ КІБЕРКУЛЬТУРИ
Формування свідомості майбутніх митців, виховання активних громадян 

і розвиток їх як особистостей в сучасному соціокультурному просторі -
незмінні головні цілі культури в усьому світі. Мережеве спілкування породжує 
«соціальних дірок» живого спілкування в буденному спілкуванні та в правовій 
значимості. Тому в практиках суспільного життя нові рівні щільності, 
насиченості та інтенсивності взаємозв’язків вимагають нових форматів 
взаємодії, нових ступенів комунікативної цілісності, гуманістичної істинності 
та всебічності інтеграції кожного у взаємовпливах та взаємопереливах форм та 
сутнісних проявів людяності. 

Як стверджує Богачев Р.М.: «Згадаємо посмішку Джаконди, холодну, 
ІНДИВІДНУ, яка простиставляє себе світу на тлі його Віродження. Саме тоді 
по Європі крокує індивідуалізм, що доходить до антропотеїзму в концепціях 
людино-божжя та бого-людства. Саме космічна відстороненість, відсутність 
навіть ознак або натяків на присутність у пейзажі іншої людини, підкреслюють 
упокоєну САМОдостатність та САМОвпевненість, САМОзамкненисть та 
САМОзадоволення, САМОобожнювання та ЗАРозумілість Мони Лізи. 
ВИРАЖАЮТЬ її СУБ’ЄКТИВІЗМ» [1. с. 56]. 

https://www.pomisna.info/uk/vsi-novyny/delegatsiya-pravoslavnoyi-tserkvy-
https://www.istpravda.com.ua/short/5118ab67e7595/
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На зміну часу створене нове кіберсередовище різноманітних стилей, мов 
та концепцій стає територією тотального конфлікту правової культури та 
шаленої швидкості змін. Там, де продукт творчої діяльності людини стає 
економічно привабливим, виникає креативна індустрія - будь то мистецтво, 
дизайн, мода, кіно або розробка комп’ютерних ігор. Важливою дією є правова 
фіксація всіх творчих ідей, в тому числі і кіберкультури. 

Що є основними драйверами їх зростання? Креативна економіка 
найменше піддається роботизації, але і в ній є області більш і менш 
перспективні. Які індустрії швидше за все ростуть? Де відкриваються 
несподівані можливості за рахунок появи нових продуктів? Які спеціалісти 
є запит? Можна допустити точки зростання разом з директором Universal 
University і майстром програми «Культурна ініціатива - лідерство в креативних 
індустріях» Катериною Черкесзаде [2. c 324] «Якщо поглянути на регіони, що 
лідирують у креативній економіці, то картина виглядає так: 

- Азіатсько-Тихоокеанський регіон (33% від світової креативної 
економіки, 40% від ринку праці в сегменті креативних індустрій): книги, медіа, 
відеоігри і просто чисельність населення.

- Європа (32% від світової креативної економіки, 26% від ринку праці 
в сегменті креативних індустрій): культурна спадщина (в тому числі, 
наприклад, кількість найбільших музеїв), концентрація талантів (Європа 
залишається трендсеттери в таких сферах, як сучасне мистецтво, реклама).

- Північна Америка (28% від світової креативної економіки, 16% від 
ринку праці в сегменті креативних індустрій): ТВ, радіо, цифровий контент.»

За рахунок чого буде рости креативний сектор економіки в України 
і в яких індустріях нас чекає позитивний розвиток? І чи буде підлягати правовій 
культурі - VR / AR. Український VR-ринок входить в десятку найбільш 
швидкозростаючих ринків світу і в 2020-2023 роках буде зростати 
в середньому на 31% в рік (більший показник покаже тільки Китай - 36%).

Половину виручки в український VR-індустрії роблять виробники 
відеоігор, трохи менше - творці відеоконтенту і мобільних додатків.

З чого складається Український VR-ринок: 50% - ігри; 
40% - відеоконтент; 10% - додатки. Реальність змушує координаторів проєктів 
мутувати в VR культуру, причому не тільки в індустрії розваг (кіно, ігри), 
але і в сфері освіти і охорони здоров’я. А дизайн в культурному розвитку 
поступово відходить від переважно стилістичної функції до проєктів, 
де потрібно вирішувати складні технологічні та соціальні проблеми. Тому 
в найближчі п’ять років професія координатора проєктів стане гібридом 
технічних і креативних навичок. Невід’ємним обов’язком координатора 
проєктів буде правова фіксація кіберкультури, адже проблема безконтрольності 
залишається актуальною і хвилюючим питанням для авторів різноманітних 
культурних ідей.

Спостерігаємо аналогію гібридів не вперше. Тут варто вказати 
гібридизацію, як показник, що характеризує покоління Z. Майже 40% 
від усього обсягу ринку традиційних ігор складають ігри для консолей. Цей 
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сегмент росте на 3,4% в рік, основний драйвер - збільшення продажів консолей, 
яке повертається на докризовий рівень. Це найпростіші гри, що відповідають 
на запит «Мені нудно - будь-що залипнути?». У них прості правила і цілі, 
геймплей, який можна освоїти за кілька секунд, елементарне управління (тап по 
екрану) і невелика вага (швидко завантажуються, займають мало обсягу місця 
в гаджеті). Уже зараз персонажі ігор і VR-контенту створюються за участю 
акторів. І творці продуктів, і аудиторія зацікавлені в більш реалістичною 
передачу осіб, міміки, манери руху, зазначає Глен Мерфі [3], UX-директор 
в Android і Chrome. «У такого роду професії потрібно бути не тільки 
художником, але й розбиратися в штучному інтелекті»

За даними агентства Newzoo, загально світова кіберспорт аудиторія 
до 2022 року виросте з 454 мільйонів глядачів до 645 мільйонів.

Серед українських компаній, які запустили свої платформи для геймерів, 
- Wargaming, яка веде трансляції турнірів по League of Legends на сервісі 
Ігрові дані + штучний інтелект = навчальні сервіси, які користуються 
популярністю серед гравців і перетворюють їх з любителів в професіоналів, 
підтримуючи ринок. А проблема мобільної правової культури відсутня. 
Мобільність правової культури полягає в тому, що має бути створений проєкт 
мережевої правової фіксації творчих проєктів.

Але незважаючи на це, частка користувачів по платній підписці досить 
низька: культура легального споживання тільки розвивається. На прикладі 
музичної культури можна розглянути правову культуру та контроль. 
Чисельність населення і перехід музичних сервісів до платною підпискою 
змусили таких гігантів, як Warner Music і Sony Music, переглянути своє 
ставлення до українського ринку, який історично був перенасичений 
піратством. Зараз на ринку стрімінгових сервісів в Українї лідирують 
Apple Music (App Store) і Google Play. Музичні школи, традиційно налаштовані 
на відбір кращих і підготовку до конкурсів або вступу в консерваторію, почали 
переходити на подвійну систему навчання - аматорський і професійний 
напрямки, з'явилися школи і репетитори для дорослих. Завдяки музичним 
сервісам і відеохостингам реалізація себе в музиці стала доступною кожному, 
у кого є виконавські навички.

Музика, як і будь-яка інша індустрія, передбачає кінцевий продукт, 
і в його створенні бере участь не тільки виконавець. Є продюсери, 
звукоінженери, менеджери артиста, чия робота передбачає не тільки музичний 
бекграунд, а й конкретні знання, отримані з індустрії.

Інтернет-платформи кібер культури впливають не лише на 
кіновиробництво, а й на дистрибуцію фільмів і серіалів, а також на сам досвід 
перегляду. Так, наприклад, сервіси ukr.net використовують технології інтернету 
речей (наприклад, розумні колонки) і аналіз даних, щоб адаптувати контент під 
глядача - від простої вибірки чого завгодно за допомогою алгоритмів до зміни 
сценарію під смаки користувача. Нові технології відкривають нові ніші. 
З'являється інтерактивне кіно, VR-кіно, серіали для нових медіа та інші нові 
формати, де можна себе проявити. 
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МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУТУ ПРИВАТНО-ДЕРЖАВНОГО 
ПАРТНЕРСТВА ЗАДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДАННЯ МЕДИЧНИХ 

ПОСЛУГ В УКРАЇНІ
Сьогодні детально розглядаються два сценарії розвитку надання 

медичних послуг: бюджетний і страховий. Для формування нової стійкої моделі 
розвитку національної охорони здоров’я необхідно поєднання цих принципів.

Універсалістський концепт «фінансової глобалізації» з похідними ідеями 
«моноцентризму, «плоского світу», можна визнати несвоєчасним. Наразі 
домінують альтернативні стратегії: «багатополярного світу», «повернення 
держави», «національної конкурентоспроможності». У розвинених країнах 
проєктується інституційна структура управління для визначення нових зон 
відповідальності бізнесу і держави на основі концепції приватно-державного 
партнерства.

Приватно-державне партнерство - елемент змішаної економіки, який 
існував завжди. Інша справа, що сфера застосування спільних інтересів бізнесу 
і держави в період лібералізації в усіх країнах світу в 1990-і рр. зазнала 
суттєвих змін. 

Для розвитку інституту приватно-державного партнерства необхідні нові 
організаційно-економічні інструменти регулювання, механізми і моделі, що 
дозволяють задіяти економічні ресурси державного регулювання надання 
медичних послуг належної якості та доступності. Говорячи про приватно-
державне партнерство, слід зазначити початкову модель деформації цієї 
фінансової інституції, яку можна назвати технологією так званого 
«призначеного бізнесу», коли регіональна або місцева влада передають ресурси 
приватним компаніям, або близьким до владних структур, або лояльним до них 
з тих чи інших технологій. Це процес ніяк не формалізований (в тому сенсі, що 
як таких конкурсів не проводиться або вони проводяться із заздалегідь відомим 
результатом) на законному рівні, але сфера соціальних послуг розвивається 
повільно, має бар’єри входу і відзначена низкою проблем.
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При відсутності системної взаємодії між бізнесом, владою і суспільством 
виявилася не в змозі повною мірою скористатися вигодами сприятливої 
зміни кон’юнктури світових сировинних ринків, направити ресурси 
в високотехнологічні сектори, диверсифікувати економіку, розвивати людський 
капітал.

«Стійкість негативних тенденцій в постдефолтний період має системні 
причини, для усунення яких необхідна модернізація основ системи і її глибокі 
інституційні зміни», - зазначає М. Петраков. Останнім часом на тлі дискусій 
про стимулювання економічного зростання на адресу Уряду України звучать 
звинувачення в тому, що слова про наявність високих досягнень в економічній 
і демографічній сферах в останні роки не відповідають дійсності. 

Обмеженням існуючої економічної політики є несистемне використання 
загальноприйнятих показників якості життя (таких, як тривалість життя, якість 
освіти та охорони здоров’я, рівень доходів населення). Для формування-
інституційної моделі державного регулювання надання медичних послуг 
належної якості та доступності необхідно поставити на перше місце інтереси 
розвитку людини, а в якості стратегії розвитку має застосовуватися 
«інтерактивне управління ростом», що припускає широке співробітництво 
громадян, бізнесу та влади.

Найважливіший результат в реалізації державного регулювання надання 
медичних послуг належної якості та доступності полягає в тому, що 
відпрацьований сучасний проєктний підхід в державному управлінні та 
бюджетному плануванні, відповідно, отриманий досвід, організаційно-
економічні інструменти і механізми необхідно використовувати і розвивати при 
модернізації системи охорони здоров’я при формуванні соціально-орієнтованої 
моделі розвитку національної економіки .

Формула державно-приватного партнерства в системі державного 
регулювання надання медичних послуг належної якості та доступності 
складається з моделі «бізнес йде за державою», тобто держава залучає приватні 
кошти в розвиток соціальної інфраструктури. Українська модель охорони 
здоров’я потребує реструктуризації. Держава повинна нести зобов’язання по 
охороні здоров’я дітей, літніх і тяжкохворих громадян, а роботодавці разом 
з працівниками - відповідальність за здоров’я працездатного населення.

Поняття конкурентоспроможності економічних агентів ринку медичних 
послуг, незважаючи на широке використання в економічній літературі, не має 
загальноприйнятого визначення, що дозволяє строго визначати, які економічні 
суб’єкти слід відносити до конкурентоспроможних, а які - до 
неконкурентоспроможним. У соціальній сфері немає необхідності доводити, що 
конкурентоспроможна категорія відносна, а не абсолютна. 

Зміна умов конкуренції на ринку медичних послуг може перетворити 
цілком успішну і конкурентоспроможну структуру в «аутсайдера» і навпаки. 
Може бути, ще більш важливий аспект взаємин конкуренції 
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і конкурентоспроможності полягає в тому, що конкуренція є одним з важливих 
факторів, що визначають поведінку фірми, вибір тієї чи іншої стратегії для 
підвищення конкурентоспроможності.

Зв’язок між типом ринку медичних послуг, на якому функціонує 
корпоративний економічний агент, рівнем конкуренції на цьому ринку 
і показниками його економічної діяльності, щонайменше, неоднозначна. 
З однієї сторони, низький рівень оцінок конкурентного тиску може свідчити 
про наявність монопольного становища і забезпечувати монопольну ренту. 
Низька заклопотаність конкуренцією пов’язана з лідируючими позиціями 
агента на своєму ринку. З іншого боку, високий рівень конкуренції може 
свідчити про привабливість конкретного регіонального ринку, що також може 
забезпечувати додатковий прибуток.

Основний висновок, який можна зробити: жодна модель не виявила 
істотного впливу конкуренції на показники діяльності медичних установ, 
як в негативну, так і в позитивну сторону. Якщо такий зв’язок існує, то для 
її виявлення-потрібна більш детальна інформація. Якщо вплив конкуренції 
на ефективність економічних агентів не проявляється в явній формі, то це не 
означає, що вона ніяк не впливає на якість роботи медичного закладу, на вибір 
тієї чи іншої стратегії розвитку в зв’язку з тим, що ці напрямки контролюються 
державою.

Рівень конкуренції позитивно пов’язаний з «вимогливістю» медичних 
установ і фірм до інститутів: активно конкурують економічні агенти ринку 
медичних послуг в більшою мірою стурбовані не тільки порушеннями правил 
«чесної конкуренції», але загальною невизначеністю регулювання (особливо, 
якістю адміністрування). Крім того, для медичних компаній, які швидко 
розвиваються істотно більш важливий доступ до лізингових інструментів для 
придбання високоякісного спеціалізованого медичного обладнання.

Законом України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» 
проголошує, що кожен громадянин України має право вибрати установа, 
в якому він хоче лікуватися. Відповідно до закону про медичне страхування 
вартість медичних послуг повинна компенсуватися лікувального закладу 
з фонду обов’язкового медичного страхування (ОМС). [2]..

Паралельно з цими напрямками розробляються напрямки мотивації 
діяльності в системі галузевого охорони здоров’я, як установ, так і конкретних 
працівників. Тут можна говорити і про матеріальної мотивації, і про умовно 
матеріальної, коли у вигляді заохочення працівника відправляють за кордон на 
стажування. Не менш важлива нематеріальна мотивація, де головні ролі грають 
корпоративна культура, дух колективу і добре слово керівника.
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ВИДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ
Специфічність змісту професійної етики може бути виражена по-різному. 

У зв’язку з тим; що самі професії відрізняються не тільки за об’єктом і об’ємом 
трудових зусиль, але й за цілями впливу, розрізняють конкретні види 
професійної моралі і відповідно-професійної етики: етика політична, медична, 
логічна, театральна етика менеджера, вченого, журналіста і т.д.

До представників вказаних і інших людино мірних професій суспільство 
пред’являє особливо підвищені вимоги, бо їх діяльність пов’язана з людьми. 
Важливою ознакою цих професій є можливість “вторгнення” в духовних світ 
людини, вплив на її долю, що й породжує особливі, часто делікатні моральні 
колізії. Все це утворює складну систему взаємоперехідних, взаємообумовлених 
моральних відносин.

В умовах формування розвитку ринкових відносин, будівництво 
громадянського суспільства та правової держави, зростання вільного 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12
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саморегулюючого начала в праці, посилення моральних факторів у системі 
ї стимулів, гуманізації різних сфер праці йде процес постійного розширення 
кола професій, які претендують на формування власних моральних кодексів. 
Крім традиційно відомих - медичної, педагогічної, юридичної, дипломатичної 
та військової етики, рішуче заявляють про себе адміністративна і депутатська 
поліцейська і спортивна, етика вченого й журналіста, інженера і працівника 
сфери обслуговування. Дедалі очевидним стає те, що прогресивний розвиток 
сучасного суспільства усіх сфер суспільного життя залежить від рівня 
загальноосвітньої та професійної підготовки,загальної культури, моральних 
якостей працівників.

Безумовно,кожна трудова діяльність (незалежно від професії) базується 
на моральній системі суспільства. У трудовій діяльності можуть 
обґрунтовуватись особливі моральні норми,що відображають специфіку 
професійної діяльності.

Відомо, мораль виступає надзвичайно важливим елементом людської 
діяльності, а сама діяльність людей в усій її різноманітності і специфічності не 
може не накладати відбиток і на специфіку моральної регуляції. До
представників професій, що пов’язані з долею, як іміджем, репутацією, 
інтересами людей висуваються надзвичайно високі моральні вимоги. Ці гострі 
моральні колізії мають місце насамперед там, де вирішуються питання життя і 
смерті, здоров’я, свободи, честі і гідності людини, де моральні якості 
спеціаліста набувають вирішального значення, де доля одного може значно 
залежати від моральної спроможності іншого. Більше того, в деяких професіях 
навіть сама професійна спроможність спеціаліста багато в чому залежить від
його моральних якостей. Це насамперед стосується праці лікаря, юриста, 
вчителя, керівника, військового, дипломата, журналіста та ін.

Отже, ідеться про медичну, юридичну педагогічну, військову, 
дипломатичну, журналістську етику. Саме в таких сферах діяльності особливо 
велика залежність однієї людини від іншої, і результати професійної діяльності 
однієї можуть мати доленосне значення для іншої. До представників 
популярних професій суспільство в повсякденності висуває необхідність 
підвищення моральних вимог не через її масовність, а тому, що її діяльність 
пов’язана безпосередньо з людьми, її інтересами. Для регуляції колізій, 
виникають у повсякденності, окрім загальнолюдських моральних цінностей, 
потрібні ще додаткові спонукання, у вигляді підвищених моральних вимог, що 
й викликає до життя необхідність нових видів професійної етики.

У трудові діяльності юриста, лікаря, дипломата, педагога, керівника будь-
якого рівня, більше ніж в якійсь іншій, суспільство бере до уваги не тільки 
рівень освіти, обсяг спеціальних знань, умінь, навиків, але й моральні якості 
працівника, під якими розуміють стійкі прояви моральної свідомості 
в діяльності ведінні і вчинках.

У правовій науці та етиці накопичено певний досвід дослідження 
правової практики з позицій дотримання моральних норм, розв’язання на 
теоретичному рівні морально-юридичних суперечностей. Сформувались такі 
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галузі етичного знання у правознавстві, як судова поліцейська етика і в цілому 
юридична етика. Найбільш розробленими можна вважати проблеми судової 
етики. Свій внесок у дослідження питань юридичної і зокрема судової етики 
зробили праці А. Д. Бойкова, Г. Ф. Горського, В. М. Горшеньова, 
Ю. М. Грошевого, Л. Д. Кокорєва, В. В. Комарова, Д. П. Котова, 
В. О. Коновалової, В. В. Леоненка, С. Г. Любічева, М. С. Строговича, 
В. Ю. Шепітька та ін. У цих роботах аналізуються моральні засади 
кримінального і цивільного судочинства, сукупність норм поведінки і моральні 
вимоги до працівників органів юстиції (суддів, прокурорів, слідчих, адвокатів, 
судових експертів),розглядаються проблеми морально-професійного обов’язку 
учасників судочинства, а також методи морального впливу в суді та ін. 
Питанням управлінської , адміністративної етики та етики державної служби 
привчені праці В. Б. Авер’янова, Ю. П. Битяка, Д. В. Попкова, Ф. Т. Селюкова 
і В. М. Шепеля.

Деякі з авторів у межах судової етики виділяють адвокатську та слідчу 
етику. Так, В. В. Леоненко, С. Г. Любічевта та інші вважають, що професійна 
етика юриста виступає як родове явище, що розв’язує загальні питання 
і проблеми, а її зміст складається із вчення про загальні моральні принципи 
і норми щодо правоохоронної і правозастосовної діяльності юриста. В її межах 
вони виділяють судову етику як вид її підвиди-слідчу і адвокатську 
Ю. М. Грошевой з цього приводу зазначає, що професійна етика окремих 
юридичних спеціальностей має вивчати моральні вимоги, що ставляться 
суспільством і державою до професійної діяльності суддів, слідчих, прокурорів, 
адвокатів, оперативних працівників органів МВС та СБУ, а також особливості, 
специфіку та структуру моральних відносин, які виникають під час виконання 
нами функціональних обов’язків. У останній час все більшої актуальності 
набувають питання, пов’язані з професійною етикою працівників органів 
внутрішніх справ. Відомий український дослідник цих проблем С. С. Сливка 
звернув увагу на розроботку змісту етичних проблем поліцейської служби 
обгрунтував моральні вимоги до працівників поліції, що покликані вплинути на 
процес правоохоронної діяльності виконання завдань поставлених перед 
поліцією України. О. М. Бандурка обгрунтовує теоритичні основи етиці засади 
правоохороної діяльності, основі моральні вимоги до службовця ОВС.

Працівники, які виконують державні обов’язки як представники влади, 
вирішуючи долі інших людей, повинні мати підвищене почуття обов’язку, 
розвинуте почуття відповідальності за свої рішення, дії, вчинки. Без високого 
почуття відповідальності за доручену справу, без глибокого усвідомлення 
обов’язку правоохоронець не може розрахувати на ефективність своєї праці. 
Моральні якості працівника юридичної професії є важливою частиною його 
професійної культури.

Отже, призначення професійної етики пов’язані з гуманізацією суспільної 
праці. Закладені в традиціях морально-професійних кодексах, кодексах честі 
лікаря, юриста, педагога, журналіста та ін., гуманістичні імперативи мають 
загальнолюдське значення. У сучасності, завдяки технічній могутності 
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і ефективності, людина виявляється здатною скоїти (через неуважність, 
некомпетентність, безвідповідальність) багато зла, у результаті чого гинуть 
люди, матеріальні і духовні цінності. Зростає диспропозиція між скоєним 
людиною і її здатністю нести моральну відповідальність. Це стає однією 
з передумов виникнення морально-професійних чи етичних кодексів широкого 
кола сучасних професій.

Моральна оцінка професії суспільством обумовлюється двома факторами: 
по-перше, тим, що професія дає об’єктивно для суспільного розвитку; 
по-друге, тим,що професія дає людині суб’єктивну, а саме з позиції морального 
впливу на неї. Будь-яка професія, оскільки існує, виконує певну соціальну 
функцію. Представники такої професії мають своє суспільне призначення, свою 
мету. Та або інша професія визначає вибір специфічного середовища 
спілкування, що накладає відбиток на людей незалежно від того, хочуть вони 
спілкуватися чи ні. Усередині кожної професійної спільності складається певні 
специфічні зв’язки і стосунки людей.
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МОРАЛЬ І ЮРИДИЧНА ЕТИКА
У суспільстві, не зважаючи на те, що в основі конкретних обов’язків 

представників тієї чи іншої професії лежать одній й ті ж вимоги загальної 
моралі, існують усе ж і специфічні моральні вимоги. Для лікаря, наприклад, 
основною моральною вимогою є чуйне, уважне, турботливе ставлення до 
хворого, охорона здоров’я і життя людини; для вчителя – любов до дітей 
і усвідомлення відповідальності перед суспільством за виховання 
підростаючого покоління. Професійний обов’язок ученого полягає в сумлінних 
пошуках істини, об’єктивності наукової аргументації, у служінні прогресу 
людства; представників правосуддя – у максимальній справедливості (юстиція 
буквально означає справедливість), непідкупності, неухильній вірності духу 
закону, об’єктивності в аналізі матеріалів слідства, дотримання почуття міри 
і такту при проведенні допиту свідків, нерозголошенні таємниці слідства та ін.

За ознаками спеціалізації юридичну етику слід поділити на слідчу етику, 
що досліджує і розвиває спектр морально-етичного регулювання поведінки 
слідчого стосовно учасників слідчо-оперативного процесу, з колегами, а також 
поза межами служби; суддівську етику, що досліджує і розвиває спектр 
морально-етичного регулювання офіційних стосунків судді з учасниками 
судового процесу, з колегами по роботі і професії, з клієнтами суду, а також 
поза службою; адвокатську етику, яка досліджує і розвиває спектр морально-
етичного регулювання поведінки адвоката з колегами, суддями, слідчими, 
процесуальними супротивниками у слідчо-судовому процесі, відносини 
з клієнтами; етику нотаріуса, присвячену досить делікатній і прискіпливі роботі 
спеціалістів цієї галузі; етику юрисконсульта, який виконує майже схожі 
функції, має істотно власні ознаки, притаманні лише цій професії.

Звичайно, можуть виникнути заперечення, що , мовляв, усі вимоги не 
є суто специфічними, що всі люди мають чуйно і уважно ставитись один до 
одного, бути чесними, правдивими, справедливими. Безумовно, це так, але 
якість чуйності, гуманності, відповідальності у представників різних професій 
не тотожна, а має свою специфіку і нюансів. Але якими б додатковими 
вимогами до поведінки людей не відрізнялися професійні групи, ці вимоги 
завжди мають відповідний аналог у загальній моральній системі. Тут важливо 
правильно розставити акценти і бачити те головне, що визначає специфіку 
морально-професійних відносин. 
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Отже, усі види професійної етики спрямовані на утвердження принципу 
гуманізму, який базується на загальнолюдських цінностях. Регуляція поведінки 
людини у суспільстві здійснюється через формування різних духовних 
цінностей, через багате духовне життя особи. Тому духовно розвинута, 
моральна людина є і засобом, і метою суспільного прогресивного розвитку.

Призначення професійної етики полягає не тільки в тому, щоб розкрити 
об’єктивні причини виникнення, закономірності і тенденцій і розвитку 
морально-професійних відносин, не тільки конкретизувати зв’язки моральних 
норм, принципів, і оціночних суджень сучасної моралі, уявлень про добро, 
справедливість, відповідно з особливостями професійної діяльності, але 
й показати сам характер впливу загальнолюдських моральних норм і принципів 
на практику професійних відносин, розкрити те,як моральні норми, принципи 
відбиваються у свідомості представника тієї чи іншої професії і втілюються 
в його поведінці, ставленні до людини, як споживача професійних послуг. 
Професійну етику не менше цікавлять і « антиномії професійних вчинків» , які 
виявляються в конфліктних формах поведінки, і у зв’язку з розкриття засобів 
розв’язання конфліктів у межах конкретної професії. На підставі цього 
професійна етика пропонує практичні рекомендації з урахуванням конкретних 
історичних умов і суспільних завдань. Професійна етика покликана також дати 
рекомендації розкриття причин деформації морально-професійної свідомості та 
шляхів, методів їх викорінення.

Юридичну етику прийнято розглядати як складову частину етики взагалі 
й різновид професійної етики. Необхідно особливо підкреслити ту обставину, 
що моральні й правові норми, як різновид соціальних норм, знаходяться 
в тісному зв’язку і взаємодії. Це означає, що в юридичних законах відбито 
моральні норми поведінки громадян і мораль суспільства в цілому. Механізми 
морально і правового регулювання дуже близькі один до одного за специфікою 
і суспільними функціями. Вони взаємодіють між собою і взаємопроникають.

Юридична етика акумулює в собі теоретичні, нормативні і прикладні 
значення. Вона має наукознавчий статус і розглядається як прикладна 
соціально-філософська наука, яка вивчає походження, сутність, соціальні 
функції, специфіку морально-професійних вимог до діяльності юриста, 
моральний зміст принципів та норм матеріального і процесуального права 
і процесуальних дій.

Тобто, предметом юридичної етики є професійно-моральні стосунки 
юриста з колегами, клієнтами, державою, а також зумовлені професійними 
стосунками юристів сукупність ідей, принципів і норм моралі, що 
трансформуються під впливом специфічних умов їх праці.

Оскільки правові суперечки обумовлені конфліктом інтересів людей, 
а юридична практика пов’язана з необхідністю розв’язання різноманітних
конфліктних ситуацій, професійна діяльність юриста торкається 
найважливіших інтересів людей, їх благ, а іноді й долі. Все це накладає
особливий тягар моральної відповідальності за результати своєї діяльності на 
суддів, прокурорів, слідчих, адвокатів та інших працівників юридичного фаху, 
вимагає від цих осіб особливих морально-психологічних та вольових якостей. 
Слід враховувати й те, що до юристів, які працюють у правоохоронних та 
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інших державних органах і наділені владними повноваженнями ставляться 
підвищені моральні вимого ще й як до представників Державних органів 
і держави, носіїв владних повноважень, охоронців закону.

Фахівців-правознавців слід розрізняти за видами і характером діяльності. 
По-перше, це юристи, що забезпечують правосуддя, судді, прокурори,слідчі 
й інші особи, що проводять дізнання. По-друге, це адвокати, основним 
покликанням яких є захист прав і законних інтересів громадян та юридичних 
осіб. По-третє, юристи, що працюють у інших, крім правоохоронних, органах 
державної влади. По-четверте, юристи, які працюють юрисконсультами 
та у кадрових службах на різноманітних підприємствах, установах 
і в організаціях. По-п’яте, це науковці та викладачі правознавчих дисциплін 
у спеціалізованих і неспеціалізованих навчальних закладах різного рівня 
акредитації та підпорядкування. Залежно від поставленої мети обґрунтованим
буде поділ професійної групи юристів і за іншими критеріями, наприклад, 
за галузевим принципом(МВС, органи судової влади, прокуратури й ін.), 
сферами діяльності тощо.

Звичайно, діяльність представників різних підгруп юридичних професій 
має свою специфіку, обумовлену характером суспільних відносин, у яких, вони 
беруть участь, що відбивається на їх морально-психоголічних якостях. Але, 
підкреслимо ще раз, усі юристи керуються у своїй діяльності однорідними 
принципами, мають бути зорієнтованими на загальнолюдські моральні 
цінності, і тому до них, як до представників правничої професії ставляться 
єдині за своєю сутністю морально-психологічні вимоги незалежно від 
конкретної сфери діяльності чи відомчої приналежності.

Отже, професійна етика як самостійна галузі етичної науки і водночас 
підрозділ правознавства має своїми завданнями вивчення морального змісту 
права, особливостей реалізації загальних принципів моралі у сфері правничої
діяльності, морального потенціалу юридичної професії та особливості юриста. 
Юридична етика покликана обґрунтовувати зміст морального ідеалу юриста-
спеціаліста, дослідити причини і форми деформацій морально-професійної 
свідомості та запропонувати засоби їх подолання. До її предмета має бути 
включено також вивчення форм і методів морального виховання юридичних 
кадрів, шляхів удосконалення їх моральної і професійної культури.
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ПРАВО ТА КУЛЬТУРА: ПРОБЛЕМИ ЇХ ВЗАЄМОДІЇ
Сучасний період розвитку Української держави характеризується 

глибоким реформуванням політичних, економічних, духовних та організаційно-
виховних основ життя суспільства. Вихід загальнолюдських цінностей на 
перший план докорінно вплинув на оновлення світогляду населення та
відношення до права в цілому. У цьому контексті особливий інтерес 
викликають наукові дослідження, пов’язані із формуванням правосвідомості 
населення щодо використання, дотримання та виконання норм права. Це, 
у свою чергу, сприяє підвищенню рівня загальної та правової культури 
громадян, їх дисциплінарну та відповідальність перед собою і суспільством. 
В цьому, власне і полягає значення виховної функції права в системі 
державотворення та право творення в умовах глобалізації. Тобто, виховну 
функцію права можна визначити, як напрям правового впливу на індивідуальну 
та суспільну свідомість, який полягає у формуванні правосвідомості, правової 
культури та викорененні зі свідомості правового нігілізму.

Під правовою культурою особи розуміють глибоке знання і розуміння 
права, високо свідоме виконання його вимог як усвідомленої необхідності та 
внутрішньої переконаності. В правовій культурі особи розрізняють окремі 
структурні елементи, серед яких виділяють правову свідомість, яка формується 
на ґрунті правової ідеології та правової психології, елементи поведінки та 
безпосередньо правомірну поведінку, яка є формою зовнішнього прояву 
правової культури особи [1, с. 1].

Поява багатьох наукових підходів до вивчення культури свідчить про 
її виключну важливість. Очевидний факт того, яку значну роль вона (культура) 
відіграє в житті людини і суспільства. Одне із найголовніших завдань культури –
це вплив на динаміку і спрямованість суспільних процесів. Усвідомлення ролі 
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культури в житті людини і суспільства в цілому поставило під питання 
концепції, що абсолютизувати економічного або політичного фактора. Більш 
того, став очевидним факт того, що самі по собі економіка і політика в певній 
мірі визначаються культурою. Одні й ті самі форми економічного і політичного 
життя функціонують по-різному в суспільствах із різним типом культури. Крім 
того, саме культурні особливості частіше за все народжують ті чи інші форми 
політики та економіки. Характером культури визначається механізм 
запозичення певним суспільством тих чи інших форм життєвої організації
у інших суспільств [2, с. 2].

Високі моральні якості завжди були і залишаються невід’ємною 
складовою юридичної професії, професійного статусу працівника, необхідним 
елементом здійснення ним своїх функцій. Особливої актуальності моральні 
вимоги до представників юридичного фаху набувають під час звернення 
суспільства до правових гуманних цінностей, до проблем розбудови 
суспільства та держави на правових засадах.

В умовах, за яких людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, 
недоторканність і безпека, проголошені Конституцією України найвищою 
соціальною цінністю, на перший план висуваються проблеми забезпечення та 
захисту її прав і свобод. Тому вивчення моральних аспектів і проблем 
юридичної професії сьогодні стає не менш значущим, ніж знання конкретних 
законів і механізмів їх застосування, необхідних кожному правнику, який 
прагне ґрунтовно опанувати професійні навички, усвідомити гуманістичний 
сенс та покликання юридичної професії. Адекватне сприйняття етичних 
особливостей юридичної діяльності, забезпеченні чіткого дотримання 
законності та правопорядку, розбудови основ правової, демократичної держави, 
і, зрештою, розуміння меж бажаного, припустимого і неприпустимого 
у складній сфері життєдіяльності суспільства та людини [3, с. 3].

Для професіоналів, що обрали діяльність, основною ознакою якої 
є постійне спілкування з людьми й особиста участь у їхніх долях, «головний 
критерій – міра усвідомлення ними таких етичних категорій, як совість, почуття 
обов’язку, справедливості, чесності тощо».

Етичні принципи діяльності суддів, слідчих та адвокатів мають певні 
особливості, які необхідно враховувати під час викладання навчальної 
дисципліни.

Крім офіційної та корпоративної етики існують взаємини, не врегульовані 
будь-якими правилами: чемна поведінка вихованих, інтелігентних людей − 
юристів однієї чи різних спеціалізацій у процесі їх спільної діяльності. Так, 
адвокат, суддя або слідчий за будь-яких обставин не повинен у присутності 
клієнта критикувати роботу колеги. Це вимоги традиційної етики.

«Юристи всього світу є кваліфікованими професіоналами, які ставлять 
інтереси своїх громадян вище за власні і виборюють повагу до верховенства 
права», – такими словами розпочинаються «Загальні принципи етики юристів», 
затверджені Міжнародною асоціацією правників (ІВА) як міжнародний 
стандарт поведінки юриста.
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Для професії прокурора етика має особливе значення, адже його 
діяльність невіддільна від високих моральних принципів: справедливості, 
гуманізму, чесності. Демократизація українського суспільства обумовила 
потребу в юристах високого професійного рівня. Робота такого фахівця має 
передусім ґрунтуватися на етичних засадах. 

Юридична спеціальність передбачає постійний контакт із людьми, 
вирішення їхніх проблем, захист прав та інтересів. Ця обставина завжди 
вимагає від прокурора чесності і порядності стосовно тих, із ким він 
спілкується. Враховуючи специфіку професії, питання морального вибору для 
нього звичне. Як слушно зазначає А. Б. Силін, за таких ситуацій особливого 
значення набуває духовна культура прокурора, в основу якої покладено 
систему цінностей, етичних принципів і моральних норм.

Згідно ст. 1 Конституції України, Україна визнана правовою державою. 
На даний момент в правовій теорії і практиці склався консенсус відносно того, 
що однією з найважливіших ознак організації та функціонування суспільства 
і держави на правових засадах є дотримання принципу законності. Зокрема, 
О. Ф. Скакун зазначає, що законність – це комплексне соціально-правове 
явище, що характеризує організацію і функціонування суспільства і держави на 
правових засадах. У роботі автор дійшов висновку, що до числа найважливіших 
принципів законності відноситься єдність законності, яка розуміється як 
принцип, який означає однаковість в розумінні змісту юридичних норм усіма 
суб’єктами права та їх втілення в життя на всій території держави. Такий підхід 
в цілому відповідає конституційному принципу рівності усіх перед законом, 
оскільки різне застосування закону в подібних умовах порушує таку рівність.

Особливо важливе дотримання принципу єдності в адміністративно-
правових відносинах. Так, В.К. Колпаков публічну адміністрацію класифікує як 
складову системи відносин в сфері адміністративного права. В. Б. Авер’янов 
об’єктивним критерієм виокремлення з маси суспільних відносин тих, які 
складають предмет саме адміністративного права, вважає обов’язкову наявність 
у цих відносинах особливого суб’єкта – тобто такого, в якому уособлюється так 
звана «публічна адміністрація» – у вигляді або державних органів виконавчої 
влади, або виконавчих органів місцевого самоврядування. Отже, необхідність 
застосування у певних правових відносинах адміністративно-правових засобів 
виникає тоді, коли у цих відносинах беруть участь суб’єкти публічної 
адміністрації. З іншого боку, як зазначає відомий правозахисник М. Новицький 
«наші права і свободи – це щит, який захищає нас, нашу людську гідність від 
зазіхань з боку держави. Права Людини не в змозі надати нам гарантії, що нас 
будуть любити і плекати, не гарантують ні щастя в житті, ні справедливості або 
хоча б найменшого достатку – вони лише захищають нас від принижень 
і зазіхань на нашу гідність і то лише з боку одного, але найсильнішого 
порушника, тобто, державної влади…». Отже, саме у відношеннях 
з державними органами необхідно дотримуватися принципу законності та 
одного з його складових – єдності законності [4, с. 7].
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IMPROVING THE MECHANISMS OF MEDICAL AND SOCIAL WORK OF 
HOSPITALS IN THE CONTEXT OF SYSTEMIC CHANGES

The new modern paradigm of implementing the social protection system of the 
population as a component of the state policy of Ukraine in the field of health should 
be based on the understanding that human health is a socio – economic value, and the 
implementation of coordinated actions aimed at improving the health of the nation is 
a strategic priority of any state.

A special feature of medical and social work in the field of social protection 
is that as a professional activity, it is formed at the junction of two independent 
branches-healthcare and social protection of the population. Domestic and foreign 
experience in organizing medical and social work shows that despite some experience 
of working with people with medical and social problems, real coordination 
of interdepartmental actions is usually not effective enough. Optimal interaction, 
the researcher notes, is formed only after long-term joint work of representatives 
of different professions, as well as the choice of special forms and methods of work 
that allow combining the actions of representatives of different specialties in the 
process of implementing technologies of medical and social work.

It is natural that only specialists who will have the necessary special 
professional training will be able to implement medical and social technologies [1]. 
The realities of our time are actually such that medical workers in practice are forced 
to perform a number of functions of social workers, and the latter often work with 
clients suffering from mental and physical pathology and thus perform certain 
functions of doctors.

In the process of theoretical understanding and practical implementation 
of domestic medical and social work, a significant role is played by the analysis 
of foreign experience in its formation. Thus, in the United States, social workers 
employed in the field of health care and medical care make up the second largest 
group after family social workers [2]. Published official data from the Bureau 
of Labor Statistics in the United States allow us to conclude that social workers 
working in the field of mental health occupy the third place in terms of its number, 
which is about 137 thousand people. The main task of medical social workers in the 
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United States is to create optimal conditions for the physical and emotional recovery 
of patients together with medical staff. It is social workers who diagnose the key 
needs of patients, take care of them after hospitalization, and help them cope with 
personal and emotional problems associated with the disease. The organization 
of work in England is somewhat different. The priority area of medical and social 
work in the UK is the guardianship of the elderly. We would like to note that medical 
and social assistance to such categories of persons is provided not only in hospitals, 
but also in homes for the elderly (which are subordinate to the management bodies 
of social services, voluntary organizations, private agencies), homes for the disabled, 
dormitories-shelters, hotel-type dormitories, etc.

However, the high cost of medical care, especially inpatient treatment, has led 
to the creation of alternative forms of assistance to the elderly under home-based 
health and social care programs. Multidisciplinary teams implement them. Such 
an emergency support group includes a social worker, a nurse of the general 
psychiatric service, a general practitioner, a gerontologist, a patronage nurse, a home 
care organizer, and a psychologist-clinician. The specifics of the professional activity 
of such a team provide support for each specific case. First, behavioral characteristics 
are studied to determine the degree of social and psychological vulnerability of the 
client; an individual plan is developed that takes into account the patient's needs, and 
so on. Research shows that in recent years, considerable attention has been paid 
to organizing social work with the dying and people who have experienced the loss 
of close relatives, with the mentally ill.

Thus, we can see a clear pattern: in most foreign mental health centers, social 
workers are members of a "team" that unites psychiatrists, psychologists and other 
professionals. But, unlike other specialists, only a social worker is able to activate 
their inner potential and find the necessary social resources to support the patient and 
return him to normal life. The effectiveness of social workers depends on their 
knowledge of psychiatry, legislation in the field of mental health, the impact of the 
environment on mental health, and their ability to work together with other 
specialists.
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ОЦІНКА РОЛІ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ
У ФОРМУВАННІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ СТАЛОГО 

РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
Актуальність дослідження проблем залучення прямих іноземних 

інвестицій обумовлена необхідністю забезпечення соціально-економічного 
розвитку в умовах обмеженого фінансування за рахунок державного та 
місцевих бюджетів. Важливим чинником формування достатніх обсягів 
фінансових ресурсів для сталого розвитку регіонів є зміцнення та ефективне 
використання інвестиційного потенціалу, а збалансований розподіл 
фінансування між економічною, соціальною та екологічною сферами повинна 
забезпечувати раціональна інвестиційна політика.

З позицій системного підходу сталий розвиток регіону розглядається як 
процес системного перетворення, перехід до нової структури об’єкта, що 
забезпечує якісно новий, більш високий рівень ефективності використання 
ресурсного потенціалу системи [1, с. 122]. Згідно цього визначення, сталий 
розвиток передбачає перехід кількісних змін в якісні як основу трансформації 
соціально-економічної системи регіону та переходу її на вищий щабель 
розвитку. Досягнення нової якості соціально-економічної системи значною 
мірою відбувається за рахунок нарощення обсягів інвестицій в економіку та 
покращення їхніх структурних характеристик. 

Оцінювання інвестиційної складової сталого розвитку регіону необхідно 
здійснювати з урахуванням ролі прямих іноземних інвестицій (ПІІ) 
у інвестиційному забезпеченні економічного, соціального та екологічного 
розвитку. При цьому важливою частиною дослідження вважаємо визначення 
ефективності використання наявного інвестиційного потенціалу, що дозволяє 
робити висновки про ступінь віддачі вкладеного капіталу. 

З цією метою необхідно сформувати систему показників інвестиційної 
складової сталого розвитку регіону з урахуванням: (1) обсягів капітальних 
інвестицій та ПІІ по відношенню до ВРП, що дозволяє загалом 
охарактеризувати наявні в регіоні інвестиційні ресурси в певний період часу; 
(2) структури ПІІ за видами економічної діяльності, які визначають 
спеціалізацію регіону та стимулюють його сталий розвиток; (3) ефективності 
капітальних інвестицій, джерелом фінансування яких також є кошти іноземних 
інвесторів, що вкладені в галузі спеціалізації регіону та у пріоритетні види 
економічної діяльності відповідно до концепції сталого розвитку. Загальну 
оцінку наявності інвестиційних ресурсів в регіоні дозволяють здійснити 
такі показники: відношення капітальних інвестицій до ВРП, %; відношення 
ПІІ до ВРП, %.
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Для оцінки структури ПІІ в контексті сталого розвитку використаємо 
статистичні дані про залишки інвестицій за видами економічної діяльності 
(ВЕД) і розрахуємо частку галузі спеціалізації у загальних обсягах ПІІ (%), 
частку наукомістких ВЕД у загальних обсягах ПІІ (%), частку соціально-
орієнтованих ВЕД у загальних обсягах ПІІ (%). Пропонуємо оцінювати 
ефективність використання капітальних інвестицій у регіональній економіці
в контексті сталого розвитку за допомогою таких показників: відношення 
валової доданої вартості (ВДВ) до капітальних інвестицій в галузь спеціалізації; 
відношення ВДВ до капітальних інвестицій в наукомісткі ВЕД; відношення 
ВДВ до капітальних інвестицій у соціально-орієнтовані ВЕД.

Із метою дослідження динаміки ефективності використання 
інвестиційного потенціалу регіону, порівняння теперішнього стану 
з попередніми періодами та здійснення міжрегіональних порівнянь, доцільно 
визначати інтегральний показник. Методика розрахунку інтегрального 
показника економічної безпеки держави [2], може бути застосована для 
дослідження сталого розвитку регіону. Ґрунтуючись на Методиці, інтегральний 
показник ефективності використання інвестиційного потенціалу регіону 
розрахуємо як суму добутків нормалізованих значень показників ефективності 
інвестиційної діяльності на відповідні вагові коефіцієнти (визначаються за 
допомогою моделі головних компонент). 

Застосуємо запропонований методичний підхід для оцінки інтегрального 
показника ефективності використання інвестиційного потенціалу 
Кіровоградської області та визначення ролі ПІІ у формуванні інвестиційної 
складової сталого розвитку регіону. На основі статистичних даних розрахуємо 
показники інвестиційної діяльності та сформуємо вхідні дані для оцінки 
ефективності використання інвестиційного потенціалу регіону з урахуванням 
принципів сталого розвитку (табл. 1).

Таблиця 1
Фактичні значення показників ефективності використання інвестиційного 

потенціалу Кіровоградської обл. у 2014–2018 рр.
Назва показника 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р.

Відношення капітальних інвестицій 
до ВРП, %

10,86 10,55 13,81 13,8 11,14

Відношення ПІІ до ВРП, % 8,71 3,97 2,83 2,87 2,9
Частка галузі спеціалізації у 
загальних обсягах ПІІ, %

25,47 1,85 3,14 3,85 7,94

Частка наукомістких ВЕД у 
загальних обсягах ПІІ, %

1,19 2,44 3,28 2,86 2,64

Частка соціально-орієнтованих ВЕД 
у загальних обсягах ПІІ, %

8,43 20,09 33,03 35,49 34,16

Відношення ВДВ до капітальних 
інвестицій в галузь спеціалізації

5,98 6,64 4,15 4,15 5,68

Відношення ВДВ до капітальних 
інвестицій в наукомістких ВЕД

27,69 44,6 29,44 42,58 38,97

Відношення ВДВ до капітальних 
інвестицій у соціально-орієнтовані 
ВЕД

10,31 15,47 13,07 11,49 13,43

Джерело: розраховано автором за даними [3]
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Із метою розрахунку інтегрального показника ефективності використання 
інвестиційного потенціалу регіону необхідно привести фактичні значення 
показників до стандартизованих значень. Оскільки зростання фактичних 
значень кожного з розглянутих вище показників інвестиційної діяльності 
позитивно впливає на загальну ефективність використання інвестиційного 
потенціалу, в якості нормувальних значень використаємо максимальні значення 
відповідних показників за досліджуваний період. 

Нормалізовані значення показників інвестиційної діяльності, вагові 
коефіцієнти та значення інтегрального показника ефективності використання 
інвестиційного потенціалу Кіровоградської області подані у таблиці 2.

Таблиця 2
Інтегральний показник ефективності використання інвестиційного 

потенціалу Кіровоградської обл. у 2014-2018 рр.

2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р.
Вагові 

коефіцієнти
Відношення капітальних 
інвестицій до ВРП, %

0,786 0,763 1 0,999 0,807 0,091

Відношення ПІІ до ВРП, %
1 0,455 0,324 0,329 0,332 0,138

Частка галузі спеціалізації у 
загальних обсягах ПІІ, %

1 0,072 0,123 0,151 0,311 0,164

Частка наукомістких ВЕД у 
загальних обсягах ПІІ, %

0,362 0,743 1 0,872 0,804 0,155

Частка соціально-
орієнтованих ВЕД у 
загальних обсягах ПІІ, %

0,237 0,566 0,93 1 0,962 0,101

Відношення ВДВ до
капітальних інвестицій в 
галузь спеціалізації

0,9 1 0,625 0,625 0,855 0,091

Відношення ВДВ до 
капітальних інвестицій в 
наукомістких ВЕД

0,621 1 0,66 0,954 0,873 0,080

Відношення ВДВ до 
капітальних інвестицій у 
соціально-орієнтовані ВЕД

0,666 1 0,844 0,742 0,868 0,180

Інтегральний показник 
ефективності 
використання 
інвестиційного потенціалу

0,705 0,668 0,666 0,664 0,696 -

За нашими розрахунками у Кіровоградській області спостерігалося 
зниження ефективності використання інвестиційного потенціалу, оскільки 
інтегральний показник зменшився з 0,705 у 2014 р. до 0,696 у 2018 р. 
Зазначимо, що у 2018 р. інвестиційний потенціал використовувався 
ефективніше порівняно з попереднім роком, оскільки відбулося покращення 
показника «Відношення ВДВ до капітальних інвестицій у соціально-
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орієнтовані ВЕД», внесок якого у формування інтегральної оцінки 
є найбільшим (ваговий коефіцієнт є найвищим). Збільшення віддачі на одну 
вкладену гривню в соціально-орієнтовані види діяльності з 11,49 грн у 2017 р. 
до 13,43 грн у 2018 р. є основним фактором підвищення ефективності 
використання інвестиційного потенціалу в 2018 р.

До основних чинників підвищення ефективності використання 
інвестиційного потенціалу Кіровоградської області у 2018 р. також віднесемо 
показник «Частка галузі спеціалізації у загальних обсягах ПІІ», вагомість 
впливу якого на інтегральний показник є істотною (ваговий коефіцієнт – 0,164). 
Частка сільського, лісового та рибного господарства у загальних обсягах 
ПІІ у 2018 р. збільшилася більше ніж удвічі порівняно з 2017 р., що сприяло 
підвищенню інтегрального показника. При цьому звернемо увагу, що вагомість 
показника «Частка наукомістких ВЕД у загальних обсягах ПІІ» у формуванні 
інтегральної ефективності використання інвестиційного потенціалу також 
є істотною (ваговий коефіцієнт – 0,155). Проте погіршення його значення 
з 2,86 % у 2017 р. до 2,64 % у 2018 р. можемо розглядати як чинник, що певною 
мірою стримав зростання інтегрального показника у 2018 р.

Отже, виходячи з результатів проведеного дослідження, визначимо 
соціально-орієнтовані та наукомісткі види економічної діяльності 
пріоритетними сферами інвестування в Кіровоградській області з огляду на 
їхню високу економічну ефективність, що загалом і відповідає принципам 
сталого розвитку регіону. 
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СОЦІАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД: 
ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ

Соціальна інфраструктура виступає базою формування людського 
капіталу, а розвиток соціальної інфраструктури є одним з першочергових 
завдань, яке вирішується в рамках соціально-економічної політики держави, 
регіону, територіальної громади. 

У науковій літературі є різні підходи до визначення соціальної 
інфраструктури. Одні дослідник розглядають її як комплекс об’єктів, інші як 
сукупність галузей. Зокрема в «Економічній енциклопедії» під редакцією 
С. Мочерного, соціальна інфраструктура трактується як комплекс об’єктів 
(підприємств, закладів, організацій та споруд), що забезпечують умови 
функціонування суспільного виробництва і життєдіяльності населення, 
формування фізично та інтелектуально розвиненого суспільно активного 
індивіда. Соціальну інфраструктуру поділяють на соціально-побутову та 
соціально-культурну [1].

Більш детальним поділ соціальної інфраструктури на підвиди проведено 
І. П. Кінашом: до видів соціальної інфраструктури він відносить : соціально-
побутову, соціально-оздоровчу, освітньо-духовну, громадсько-політичну, 
комунікаційну, соціально-економічну [2].

Іншими групами дослідників соціальна інфраструктура розглядається, як 
сукупність галузей, які спеціалізуються на обслуговуванні населення. Ці галузі 
територіально інтегровані за функціональним призначенням: задоволення 
у різних послугах потреб людей, які проживають у межах певної території. 
Підприємства, організації та установи інфраструктури створюють необхідні 
умови для життєдіяльності населення через надання різноманітних послуг [3].

Отже, існує два основних підходи до ідентифікації соціальної 
інфраструктури: макроекономічний – за яким соціальна інфраструктура 
розглядається як сукупність певних галузей та мікроекономічний – в якому 
соціальна інфраструктура трактується як сукупність об'єктів або елементів. 
Такий підхід до визначення інфраструктури відобразився на її класифікації.

Соціальну інфраструктуру класифікують за галузевою ознакою: галузі 
бюджетної сфери - освіта, охорона здоров’я, культура, житлово-комунальне 
господарство, та ринкові - торгівля, громадське харчування, пасажирський 
транспорт, побутове обслуговування, зв’язок та інші. За сукупністю об’єктів
виділяють будівлі, споруди, підприємства, заклади та інше.

За територіальною ознакою виділяють соціальну інфраструктуру 
територіальної громади, регіону, держави. 
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За призначенням послуг вділяють соціально-культурну та соціально-
побутову інфраструктуру. Функціонування соціально-побутової сфери 
спрямоване на створення певних матеріальних умов життєдіяльності людини, 
забезпечення побутових умов. Воно слугує умовою відтворення людини 
в цілому. Тут створюються послуги, які надають можливість скоротити витрати 
часу на ведення домашнього господарства, побутове обслуговування: торгівля 
та ресторанне господарство, житлово-комунальне господарство, зв'язок, 
побутове обслуговування населення

Соціально-культурна інфраструктура являє собою комплекс галузей, що 
беруть участь у формуванні та розвитку робочої сили. Вони покликані 
задовольняти культурні, моральні, духовні та інтелектуальні потреби громадян. 
Це освіта, наука, охорона здоров’я, фізична культура та спорт, мистецтво та 
соціальний захист, громадське харчування [4].

За формою власності розрізняють державну, комунальну і приватну 
інфраструктуру.

За функціональним підходом відтворювальна, продуктивна, 
культурологічна та функція соціального захисту. Головною функцією 
соціальної сфери є відтворювальна. Її сутність зводиться до відтворення 
людини та населення в цілому як суб’єкта життєдіяльності. Іншими 
словами - це процес еволюції людини, який охоплює всі прояви життя, 
виражається в безперервному функціонуванні та наповненні новою якістю та 
змістом. Мова йде не лише про фізичне відтворення людей, але й про 
відтворення певних соціальних якостей, необхідних для життя (освіта, здоров’я, 
духовність, мораль, совість тощо).

Продуктивна функція соціальної сфери передбачає виробництво благ 
у вигляді послуг для безпосереднього задоволення «насущних» потреб людей, 
створення передумов для раціонального використання вільного часу, 
формування трудового потенціалу суспільства, що відповідає вимогам 
сучасності та НТП. Культурологічна функція полягає в тому, що соціальна 
сфера, зокрема галузі соціально-культурної групи, сприяє всебічному розвитку 
особистості, формуванню у неї певного набору соціальних якостей. Сутність 
функції соціального захисту проявляється у наданні державних соціальних 
гарантій та підтримки непрацездатним, малозабезпеченим та вразливим 
верствам населення [4; 5].

За рівнем управління доцільно виділяти соціальну інфраструктуру, що 
знаходиться у розпорядженні і управлінні органів місцевого самоврядування, 
регіональних та державних органів влади.

Розгалуження соціальної інфраструктури зумовлене необхідністю 
отримання послуг соціальної сфери на рівні адміністративно-територіальних 
одиниць базового рівня. На теперішній час близько 85 % видатків місцевих 
бюджетів спрямовуються у соціально-культурну сферу – освіту, охорону 
здоров’я, культуру, соціальний захист та соціальне забезпечення, фізичну 
культуру і спорт[6]. В умовах реформи децентралізації розроблена Концепція 
домінування повного циклу соціальних послуг на рівні громади, що передбачає 
формування адміністративного центру об’єднаної територіальної громади 
навколо установ бюджетної сфери.
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На рівні територіальної громади домінуючою галуззю є освіта, а саме 
загальна середня освіта (близько 30 % видатків місцевих бюджетів). 
Інфраструктура освіти у територіальних громадах сільського типу представлена 
закладами дошкільної, середньої та позашкільної освіти, а у міських ще 
закладами професійної та професійно-технічної освіти, вищої освіти. Сфера 
охорони здоров’я на рівні територіальної громади представлена установами, що 
надають громадянам первинну медичну допомогу. 

Проблемою розвитку територіальних громад є те, що соціальна 
інфраструктура є погано сформована, застаріла, та така що не відповідає 
демографічній ситуації та фінансовим можливостям її утримання місцевими 
органами влади. Це, в своєю чергою, знижує якість послуг, посилює асиметрії
рівня розвитку міського та сільського населення, внутрірегіональні асиметрії, 
тягне за собою низку проблем соціально-економічного, психологічного, 
духовного характеру [7].

Проведення реформи децентралізації, формування об’єднаних 
територіальних громад може суттєво поліпшити ситуацію, наблизивши до 
конкретного громадянина на локальному рівні необхідні ресурси та якісні 
соціальні послуги. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Економічна енциклопедія : у трьох томах. Т. 1. / Редкол.: 

С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. К. : Видавн. центр «Академія». 864 с.
2. Кінаш І.П. Склад і структура соціальної інфраструктури. Вісник 

соціально-економічних досліджень, 2012. Вип.3 (460 ч.2) С. 171-176.
3. Структурна схема елементів регіональної соціальної інфраструктури. 

URL:https://studopedia.su/10_52115_sotsialno-ekonomichniy-kompleks-yogo-
znachennya-ta-struktura.html(Дата звернення 20.10.2021)

4. Царук І. Теоретичні підходи щодо визначення соціальної сфери як 
складової економіки та її функцій. URL: 
http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/12025. (Дата звернення 20.10.2021)

5. Осадчая Г.И. Социология социальной сферы: Учебное пособие для 
высшей школы. – 2-е изд., перераб. и доп. М.: Академический Проспект, 
2003.336 с. 

6. Адміністративно-територіальний устрій України: методологічні основи 
та практика реформування : монографія. ДУ «Інститут регіональних досліджень 
імені М.І. Долішнього НАН України»; наук. ред. В.С. Кравців. Львів, 2016. –
264 с.

7. Сторонянська І.З., Беновська Л.Я.Просторові асиметрії економічного 
розвитку в умовах адміністративно-фінансової децентралізації. Економіка 
України. 2018. №2. 50-64.

https://studopedia.su/10_52115_sotsialno-ekonomichniy-kompleks-yogo-
http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/12025.


47

Березіна О. Ю., 
канд. екон. н., професор,

професор кафедри фінансів,
Черкаський державний технологічний університет,

м. Черкаси, Україна

ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ КОНЦЕПЦІЇ 
СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Підходи науковців щодо кількості та тривалості етапів розвитку цієї 
концепції різняться: науковці виділяють від трьох до п’яти основних етапів 
(табл. 1). О. Білорус, Ю. Мацейко [1] зазначають, що «…початком формування 
концепції сталого розвитку з її комплексністю та інтегрованістю складових 
компонентів – економічної, соціальної й екологічної є прийнята ООН 
у 1969 р. «Декларація соціального прогресу та розвитку», яка проголосила, що 
міжнародний мир та безпека, з одного боку, і соціальний прогрес 
і економічний розвиток, з іншого, є тісно взаємопов’язаними і впливають один 
на одного». 

Щорічні звіти країн та загальні звіти міжнародних організацій різного 
спрямування показують, що темпи прогресу в багатьох сферах набагато нижчі, 
ніж це потрібно для досягнення цілей до 2030 року. Для того, щоб підняти 
рівень життя 767 млн людей, які досі живуть менш ніж за 1,90 долара США на 
добу, і забезпечити продовольчу безпеку для 793 мільйонів людей, які 
регулярно протистояють голоду, потрібні цілеспрямовані дії [7]. Уряди країн 
мають удвічі прискорити темпи боротьби із високою смертністю матерів. Світ 
потребує швидшого та продуктивнішого прогресу у досягненні стабільної 
енергетики та збільшення інвестицій у стійку інфраструктуру. Якісна освіта має 
бути доступна для всіх без виключення. За умови, що до 2030 року всі діти 
в країнах з низьким рівнем доходу закінчили би середню школу, до 2050 року 
дохід на душу населення збільшився би на 75%, що знизило би світові 
показники рівня бідності та підвищило конкурентоспроможність країн, 
що розвиваються [6]. 

Гендерна нерівність має місце майже в кожній державі світу, 
що проявляється у незначному відсотку жінок у парламентах держав, у тому, 
що жінки окремих країн не мають права приймати важливі життєві рішення, 
а також у насильстві, яке найчастіше лишається безкарним.
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Таблиця 1
Періодизація процесу формування сучасної концепції 

сталого розвитку
Періоди Г. Краснощеков,

Г. Розенберг[4]
Є. Какутич

[2]
М., Пашкевич,
В. Шаповал [5]

Т.Кожухова [3]

1910 до початку 
ІІ світової війни –
міжнародний рух 
за збереження 
природи

1920
1930

1940 війна та роки 
відновлення –
створення ООН

1945–1970 рр. 
усвідомлення 
взаємозв’язку 
економічного 
та соціального 
факторів 
розвитку

1950 50-ті рр. ХХ ст. 
усвідомлення 
глобальності
змін

1960 1962–1992 рр. –
«Мовчазна весна» 
та резолюції ООН 
1962, 1992 рр.

1960 – 1970 рр.
усвідомлення 
необхідності 
вирішення 
проблем на 
глобальному і 
локальному 
рівнях

1970 1972–1991 рр. 
формування 
концепції

1980 1970 – 1980 рр. 
– активізація 
транскордонних 
процесів

1971–1991 рр. 
усвідомлення 
необхідності 
сталого 
розвитку у 
трьох його 
складових

1990 Ренесанс 1992–2000 рр. 
подання, розгляд і 
прийняття 
концепції2000 сучасний 

(після 1992 р.) –
активний процес 
створення 
концепцій різного 
масштабу 

з 1992 р. 
розробка 
і виконання 
конкретного 
плану дій 
у сфері сталого 
розвитку

2010 Зменшення 
актуальності

з 2000 р.
поствдосконалення2019

Високим є рівень безробіття серед молоді, а її думкою та правом голосу 
часто нехтують в процесі прийняття важливих політичних чи інших рішень, які 
впливають на її життя та майбутнє. Більше 2 мільярдів людей живуть у країнах 
з нестачею прісної води. Для дев’яти з десяти мешканців міст рівень 
забруднення повітря в місцях проживання є небезпечним для здоров’я. 
Планетарне потепління залишається незмінним, встановивши новий рекорд 
близько 1,1 градуси за Цельсієм вище за доіндустріальний період, що сприяє 
збільшенню частоти екстремальних погодних явищ [6].
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На наш погляд, у формуванні сучасної концепції сталого розвитку 
доцільно виділити наступні етапи: 1) до 1972 рр. – формування теоретичного 
підґрунтя концепції сталого розвитку; 2) 1972–1992 рр. – формулювання 
засадничих принципів, цілей та механізмів сталого розвитку; 3) 1992–2015 рр. –
визначення Порядку денного на ХХІ століття та початок його реалізації, 
розробка національних та регіональних стратегій сталого розвитку, планів їх 
реалізації; 4) з 2015 р. – впровадження глобального моніторингу та звітності 
щодо сталості розвитку країн і регіонів, визначення та досягнення нових 
стратегічних горизонтів до 2030 р.
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ: ПЕРЕДУМОВИ ЇЇ ВІДНОВЛЕННЯ 
ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ В УМОВАХ ПІДПРИЄМСТВ 

ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ
Пандемія коронавірусу та введення карантинних заходів обрушили 

споживчі настрої, майже зупинили декілька галузей – роздрібну торгівлю, 
готельний та ресторанний бізнес, авіаперевезення. Внаслідок введення 
карантину зменшилися обсяги надходжень до бюджету, більшість компаній 
України заморозили інвестиції та виробничі ланцюжки. Сектори, які пов’язані 
із споживчим попитом, насамперед роздрібна торгівля та послуги, пережили 
найсильніший спад у квітні та в сучасних умовах перебувають під впливом 
зовнішніх і внутрішніх змін, які змушують підприємства, зокрема підприємства 
індустрії гостинності шукати нові стратегії, інструменти і методи управління, 
засновані на системних і комплексних підходах. Для розвитку підприємств 
індустрії гостинності актуальними стають процеси пов’язані з відновленням та 
збереженням конкурентоспроможності господарської діяльності.

У широкому сенсі слова, як підкреслюється в економічній літературі, 
конкурентоспроможність – це обумовлені економічними, соціальними 
і політичними факторами позиції країни або товаровиробника на внутрішньому 
і зовнішньому ринках. В умовах відкритої економіки вона може визначатися 
і як здатність країни (фірми) протистояти міжнародній конкуренції на власному 
ринку і ринках інших країн [1, с. 17]. Дещо інше, але близьке по суті, 
визначення конкурентоспроможності запропонував Зав'ялов П. Він вважає, що 
«конкурентоспроможність є концентроване вираження економічних, науково-
технічних, виробничих, організаційно-управлінських, маркетингових та інших 
можливостей країни (як і будь-якого конкретного товаровиробника), які 
реалізуються в товарах і послугах, успішно протистоять конкуруючим аналогам 
як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках» [2, с. 4].

Найбільш конкретним носієм конкурентоспроможності країни, 
як справедливо вважають А. А. Бревнов і В. Г. Гросу, є підприємства. 
Конкурентоспроможність країни та підприємства співвідноситься між собою 
як ціле і його частина. Можливість країни конкурувати на певних ринках 
залежить від результатів конкурентної боротьби окремих підприємств і цілих 
галузей [3, с. 48].

Поняття конкурентоспроможності підприємства в спеціальній літературі 
трактується по-різному. Автори однієї з робіт, спрямованих на вдосконалення 
управління конкурентоспроможністю, відстоюють точку зору, відповідно до 
якої «конкурентоспроможність – це комплексна характеристика діяльності 
підприємства, заснована на аналізі різних аспектів виробничо-господарської 
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діяльності (виробничий потенціал, трудові ресурси, забезпеченість 
матеріалами, фінансові результати діяльності та ін.), що дозволяє визначити 
«сильні сторони» підприємства в конкурентній боротьбі і знайти способи 
досягнення переваг перед конкурентами [4, с. 23].

Заслуговує на увагу і точка зору Яновського А. щодо факторів 
внутрішнього середовища, що впливають на конкурентоспроможність 
підприємства: технічний рівень виробництва (стан і рівень використання 
виробничих потужностей), технологія, організація виробництва і управління 
(структура управління, координація і контроль виробничих процесів, 
товаропотоки та ін.), система формування попиту і стимулювання збуту. 
Істотним важелем управління конкурентоспроможністю підприємства він 
вважає маркетингову стратегію. «Наявність в штаті підприємства 
кваліфікованих менеджерів, маркетологів і технічних виконавців за умови 
«комфортного клімату» взаємин в колективі набагато перевищує 
конкурентоспроможність підприємства» [5, с. 22–23].

Більш ємним і різнобічним представляється визначення поняття 
конкурентоспроможності, наведене в роботі С. П. Ярошенко: 
«Конкурентоспроможність підприємства – це можливість тривалий час 
відстоювати власні позиції переваг в галузі завдяки наявності ефективної 
стратегії або здатність діяти в довгостроковому періоді на ринку і отримувати 
при цьому прибуток, достатню для науково-технічного вдосконалення 
виробництва, підтримки продукції на високому якісному рівні і стимулювання 
працівників » [6, с. 37–39].

Так, конкурентоспроможність в загальному розумінні – це здатність 
певного суб'єкта конкурувати, тобто змагатися і вигравати за рахунок 
властивих цьому суб’єкта характеристик. У сучасних умовах 
висококваліфіковані, мотивовані, професійно мобільні працівники є основним 
фактором забезпечення конкурентоспроможності підприємства та 
визначальним фактором соціально-економічного розвитку на всіх рівнях.

У цій ситуації одним з вирішальних напрямків відновлення і збереження 
стійких позицій в конкурентній боротьбі є пошук конкретних практичних 
кроків, заснованих на взаємодії техніко-технологічних, організаційних та 
соціальних елементів єдиного виробничого процесу, в якому роль двигуна 
виконують соціальні фактори, методи управління, спрямовані на вдосконалення 
соціально-психологічних процесів, гуманізацію праці.

Найважливішою передумовою організації ефективної господарської 
діяльності підприємств індустрії гостинності, спрямованої на відновлення 
і збереження конкурентоспроможності, є облік сукупного впливу зовнішніх 
і внутрішніх факторів.

На господарську діяльність підприємств індустрії гостинності впливають 
безліч факторів зовнішнього середовища. У минулому керівники підприємств 
концентрували увагу на економічних і технічних факторах. Однак останнім 
часом зміна цільових установок людей, соціальних цінностей, політичних сил 
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і сфери юридичної відповідальності змусили господарюючих суб'єктів 
розширити спектр обліку зовнішніх впливів. Система факторів зовнішнього 
оточення підприємства включає:

- законодавство, нові методологічні підходи та філософія управління, 
обумовлені новим етапом розвитку економічної системи;

- зміна цінностей і моралі суспільства, потреб;
- тенденції розвитку технологій в світовій практиці;
- тенденції розвитку теорії та практики менеджменту;
- тенденції розвитку теорії та світової практики формування умов 

трудового життя персоналу підприємства, конкурентоспроможності 
підприємства;

- зміна економічних умов, екології.
Внутрішні чинники, що впливають на стан господарської діяльності, 

також різноманітні:
- низька якість менеджменту;
- неефективна система управління;
- нераціональна організаційна структура;
- відсутність ефективних власників;
- відсутність стратегічного плану розвитку або формальний підхід;
- відсутність дієвої інформаційної системи прийняття управлінських 

рішень;
- дефіцит фінансових ресурсів;
- надлишок виробничих потужностей, застаріле обладнання та 

технології.
Значимість одних і тих же факторів для одного і того ж підприємства 

змінюється під впливом безлічі різних причин. Внутрішні причини змін, що 
впливають на господарську діяльність, можуть викликати небажаний стан 
об’єкта (підприємства), яке проявляється в наступному:

- низький рівень конкурентоспроможності, низький рівень ринкової 
вартості підприємства;

- зниження інноваційної активності, трудової та господарської мотивації;
- збільшення витрат підприємства, зниження прибутковості;
- зниження рівня продуктивності праці;
- загострення впливу факторів зовнішнього середовища, низький 

рівень використання виробничого потенціалу;
- зниження обсягів реалізації, інвестиційної привабливості;
- порушення ритмічності, криза ліквідності.
Найважливішою передумовою організації ефективної господарської 

діяльності підприємств індустрії гостинності і забезпечення його 
конкурентоспроможності є облік менеджерами підприємства сукупної взаємодії 
зовнішніх і внутрішніх факторів. Нині стало очевидним, що підприємства 
індустрії гостинності для того, щоб вижити і відновити 
конкурентоспроможність, має час від часу вносити зміни в свою господарську 
діяльність. Зміни повинні бути істотними і швидкими, з огляду на сучасну 
ситуацію вітчизняної економіки. Особливо це актуально для України, де 
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підприємства індустрії гостинності змушені постійно адаптуватися до швидких 
і глибоких змін, пов’язаними з процесами глобалізації та перетвореннями 
економіки країни.

Перетворення господарської діяльності підприємства зумовлюється 
головним його ресурсом – людиною. Таким чином, будь-які організаційні зміни 
господарської діяльності підприємств індустрії гостинності, перш за все, 
розвиток – повинні бути соціально орієнтовані, соціально відповідальні.

Вирішення цих завдань доцільно починати з формування стратегії яка 
здатна в кризовій ситуації відновити конкурентоспроможність та забезпечити 
розвиток підприємства.
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ОСНОВНІ ЕТАПИ ОЦІНКИ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО 
УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНОЮ ОСВІТОЮ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ 

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ
Одним з напрямків оцінки механізмів державного управління 

екологічною освітою закладів загальної середньої освіти принципів тотального 
менеджменту якості і принципів, покладених в основу стандартів серії ISO 
є процесно-орієнтований підхід. Цей підхід базується на положенні, що 
передбачуваний результат від функціонування соціально-економічної системи 
досягається до попередньо встановлених вимог, якщо різними видами 
діяльності і відповідними ресурсами управляють як процесом. Це, обумовлює 
потребу ідентифікації, перебудови та систематизації усіх об’єктивно важливих, 
змістовних та суттєвих процесів функціонування закладу загальної середньої 
освіти [1].
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Сутність та зміст процесно-орієнтовного підходу до механізмів 
державного управління загалом та управління екологічною освітою загальною 
середньою освітою, зокрема, полягає у тому, що об’єкт державного управління 
екологічною освітою, розглядається не як підприємство чи установа, що 
виробляє товари або надає певні послуги, а як сукупність взаємозв’язаних, 
взаємообумовлених та взаємодіючих процесів. При цьому, управлінський вплив 
спрямовано на задоволення вимог, очікувань, сподівань споживачів 
і зацікавлених осіб, та реалізуються шляхом державного управління окремими 
процесами, враховуючи особливості їх зв’язків в операційній діяльності.

Серед напрямків, що обумовлюють дієвість, ефективність та цінність 
механізмів державного управління екологічною освітою в закладах загальної 
середньої освіти (ЗЗСО) слід відмітити наступні:

процесно-орієнтований підхід робить керованим увесь цикл наданої 
освітньої послуги, дає можливість оперативно аналізувати процес підготовки 
фахівців, своєчасно приймати оперативні рішення і формувати достовірну 
інформаційну базу для тактичних та стратегічних рішень;

досягнення найвищого рівня мотивації викладацького та 
адміністративного персоналу їх залученості до процесів удосконалення 
і зацікавленості в підвищення ефективності результатів діяльності. Це 
досягається за рахунок того, що співробітники шкіл краще розуміють своє 
місце в загальній структурі, роль, яку вони виконують та внесок, який роблять 
у результат функціонування навчального закладу;

досягається систематизація процесів удосконалення результатів 
функціонування механізмів управління закладів загальної середньої освіти та їх 
функціональних напрямків. Виникає можливість діагностування невідповідностей
механізмів державного управління на усіх етапах створення та своєчасного 
завдання коректуючих і запобігаючих дій;

процеси державного управління екологічною освітою набувають 
характеру сервісної орієнтації, тобто визначення задоволеності споживача та 
зацікавлення сторін, як головного орієнтиру, на вирішення питань в напрямку 
якого, спрямовуються зусилля апарату управління.

Впровадження процесного підходу, в першу чергу, потребує 
ідентифікації, опису, класифікації та обґрунтування процесів функціонування 
закладів загальної середньої освіти. У подальшому, процеси мать бути 
систематизовані за критеріями ієрархічності, функціональної спрямованості, 
підпорядкованості та, головне, послідовності в ході формування споживчої 
цінності. Такого роду систематизація може мати графічний вигляд у виді карти 
процесів закладів загальної середньої освіти.

З метою побудови системи державного управління екологічною освітою 
загальної середньої освіти, на основі проведеного аналізу літературних джерел, 
авторської дослідницької роботи, нами було сформовано певний реєстр 
процесів які складаються з адміністративних, функціональних напрямків 
діяльності, а також інших видів в межах механізмів державного управління 
освітніх послуг
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Отже, процеси комплексного механізму управління екологічної освіти та 
функціональні види діяльності, які реалізуються в ході її роботи що були 
згруповані по чотирьом напрямкам:

- механізми державного управління екологічною освітою ЗЗСО;
- процеси навчальної, методичної, наукової та виховної діяльності ЗЗСО;
- процеси, що забезпечують та обслуговують навчальну, виховну та 

виховну роботу ЗЗСО;
- процеси документування, аналізу функціонування комплексного 

механізму державного управління ЕО ЗЗСО.
Тому найбільш важливим з погляду на формування споживчої цінності 

та якісних характеристик послуг середньої освіти є напрямки системи 
управління, що відповідають за процеси навчальної, методичної, наукової та 
виховної екологічної діяльності ЗЗСО, а також процеси, що забезпечують та 
обслуговують навчальну, наукову та виховну діяльність.
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АНАЛІЗ МОДНИХ ПРОДУКТІВ ЯК ОБ’ЄКТІВ ІНДУСТРІЇ МОДИ
ХХ ст. призвело до стирання класової, але підсилило соціальну 

диференціацію суспільства як глобального потенційного споживача модного 
продукту і основне середовище його існування. Крім того, в сучасній моді все 
частіше звучить думка про самовираження і підкреслення індивідуальності 
споживача за допомогою широкого використання модного продукту, а не про 
повне розчинення в загальних модних тенденціях.

На думку Дж. Спролса, у модного об’єкта є унікальні характеристики. 
До таких відносяться: недовговічність; домінування психологічних якостей над 
функціональною утилітою; віддзеркалення ситуативного смаку соціальної 
системи; ексклюзивність; психосоціальна мотивація; розкіш; соціальна 
диференціація. «Коли більшістю цих характеристик володіє фізично 
споживацький продукт чи послуга, об’єкт може бути кваліфікований 
як модний» [1].
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Суспільні тенденції такі, що все більша кількість продуктів підпадає під 
вплив моди і, отже, потрапляє під категорію «модний продукт». Таким чином, 
в широкому сенсі слова, до модних можна віднести майже всі споживацькі 
продукти. Початково, на зорі зародження індустрії моди, до модних продуктів 
відносили тільки товари для жінок, оскільки в суспільстві прийнято було 
вважати, що їм не просто пристойно, але і обов’язково удосконалити свою 
зовнішність. Проте, в ХХ ст., наперекір таким ґендерним стереотипам, 
індустрія моди стала виробляти також модні продукти і для чоловіків. З тих пір 
модним продуктами прийнято вважати всі товари особистого споживання, які, 
проте, можна споживати демонстративно.

Виникнення і становлення індустрії моди не подія, а тривалий процес. 
А. Б. Гофман в своїй теорії моди і модної поведінки, сформульованої та 
детально структурованої на початку 2000-х рр., відзначав, що мода, 
а відповідно і індустрія моди (на думку автора) можуть існувати лише 
в суспільствах, яким властива динамічність, відвертість, надмірність, соціальна 
диференціація і мобільність [2].

Цієї ж думки дотримуються дослідники, які вважають, що тільки 
в ХIХ ст., коли відбувалися політичні, науково-технічна і промислова 
революції, знищення соціально-станових, міжнаціональних і міжрегіональних 
бар'єрів, урбанізація, зсув акцентів соціально-економічного середовища 
і культурного життя, відбувалося і становлення індустрії моди. Якщо раніше 
існували окремі суб'єкти індустрії, то, починаючи з цього часу, можна говорити 
саме про індустрію моди. Глобалізація ХХ ст. привела до формування сучасної 
індустрії моди, яка стала, в широкому сенсі, явищем світового масштабу, коли 
будь-який суб’єкт індустрії здійснює свою діяльність в умовах міжнародного 
середовища [2].

Таким чином, розвиток індустрії моди в ХХ ст. привів до формування та 
розділення модних продуктів на дві категорії – товари для еліти 
і товари для масового споживача. Це найбільш очевидно на модному одязі, 
як продукті і об’єкті діяльності індустрії моди.

На основі типології учасників моди, розробленої А. Б. Гофманом, 
і понятійного визначення індустрії модного одягу, можна скласти класифікацію 
основних компонентів індустрії моди, яка може знайти практичне застосування
при дослідженні будь-якого суб’єкта, що здійснює діяльність, пов’язану 
з модним продуктом, зокрема з одягом. Така класифікація компонентів 
індустрії моди, коли як модний продукт виступає модний одяг, очевидно, має 
структуру, що складається з таких елементів:

 суб'єктів індустрії, які здійснюють підприємницьку діяльність, 
пов'язану з процесом розробки, виробництва і розподілу об'єктів індустрії. 
В індустрії модного одягу до них можна віднести дизайнерів, виробників 
сировини і одягу, оптову та роздрібну торгівлю і т. д. Це також споживачі 
об'єктів індустрії, які є ринком для вищеназваних суб’єктів, і величина попиту 
яких визначатиме ефективність діяльності кожного суб'єкта індустрії окремо 
і всієї індустрії в цілому;
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 об'єктів індустрії, якими є модна тенденція і модний продукт, зокрема 
модний одяг. Модна тенденція в індустрії модного одягу реалізується за 
допомогою модної первинної сировини, текстиля, фурнітури та інших 
матеріалів, і в результаті – модного одягу.

Відштовхуючись від класичного універсального поняття «споживацького 
споживання» і зважаючи на специфіку модних продуктів, відомий учений 
А. А. Балашов розглядає модний продукт в системі «людина – модний продукт 
– фізичне (наочне і кліматичне) і суспільне (соціально-культурне) середовище». 
Такий продукт, на його думку, з одного боку, задовольняє фізичні (раціональні)
потреби власника, а з іншого, – соціальні (естетичні) потреби, тобто сигналізує 
про соціальний статус власника, що припускає його демонстративне 
споживання [3].

Модний продукт – це результат діяльності численних суб’єктів індустрії 
моди, які знаходяться в постійній взаємодії з приводу модного продукту. Усі ті, 
хто задіяний в цілісному ланцюжку: плануванні, прогнозуванні, розробці 
сировини і технологій, виробництві кінцевого модного продукту, його 
розповсюдження серед потенційних споживачів, експлуатації і просування –
визначають межі індустрії моди.

Основоположною властивістю проєктної діяльності різних суб’єктів 
індустрії моди можна назвати те, що модні продукти знаходяться в постійній 
зміні і розвитку, динаміка яких зумовлює напрями подальшого розвитку 
індустрії моди і модного одягу в сучасних умовах.

Як в результаті фізичного, так і в результаті морального застарівання 
споживацька цінність продукту знижується, з тією різницею, що фізичне 
застарівання сприяє повному витрачанню ресурсу при повноцінній користі 
споживачу, а при моральному застаріванні продукт може взагалі не 
використовуватися, тобто виявитися даремним.

Значущість соціальної і фізичної довговічності для різних модних 
продуктів різна і залежить, перш за все, від їх функціональних особливостей 
і темпів оновлення, ступеня задоволення потреб в них. Отже, вирішальною 
і самою швидкодіючою причиною морального застарівання і зниження 
соціальної довговічності модного продукту є модне старіння, причиною якого 
виступають модні зміни.
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Економічний розвиток країн передбачає закономірні зміни 
технологічного способу виробництва [1, с. 283]. Розвиток сталий –
запропонована світовим співтовариством, уточнена та поглиблена сучасна 
концепція бажаного суспільного розвитку, що грунтується на стратегії 
оптимізації всієї діяльності людства (передусім економічної) в його взаємодії 
з довкіллям [1, с. 283].

Змістом сталого розвитку, впродовж тривалого часу, є обмеженість 
природних ресурсів; швидке зростання чисельності населення у світі; постійне 
зростання потреб населення; збільшення кількості факторів, які приносять 
шкоду людям та навколишньому середовищу; проблеми довкілля тощо.

Дослідженню проблем сучасності приділяють увагу різні міжнародні 
організації, урядові структури, відомі особистості та ін. Результатами їхніх 
досліджень є низка запропонованих документів, міжнародно-правових актів, 
Концепцій сталого розвитку, проєктів, публікацій для широкого кола фахівців 
і громадськості. Запропоновані документи відображають необхідність певних 
змін у різних країнах, та світі зокрема, що забезпечить вищий розвиток 
цивілізації на сучасному етапі.

Всесвітній економічний онлайн – форум у Давосі, що відбувся у січні
2021 р., був запропонований відомим німецьким економістом Клаусом Швабом 
50 років тому назад. 

На форумі виступили відомі державні діячі та інші представники світової 
політичної еліти, які розглянули низку питань, що актуальні для розв’язання 
проблем сучасності, у т. ч. економічних проблем.

Виявлено, що важливою темою для розгляду на онлайн – форумі в Давосі 
було поширення у світі короновірусної хвороби, необхідність вакцинації
населення та вжиття інших заходів безпеки людей та оточуючого середовища.

На онлайн – форумі у Давосі виступили представники політичної еліти 
з Індії, Китаю, Греції, Франції, Німеччини, Швейцарії та ін. країн [2].

Слід зазначити, що Covid-19 негативно вплинув не лише на економіки 
усіх країн світу, а також на інші індикатори розвитку суспільств. 

До основних проблем (завдань), які потребують вирішення 
із протистояння розповсюдження Covid-19, що були озвучені на онлайн –
форумі у Давосі, варто віднести наступні:
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- вакцинація населення, впровадження паспортів вакцинації 
та дотримання правил охорони громадського здоров’я у всіх країнах світу;

- впровадження ефективних практичних заходів із екологічних питань 
та зміни клімату;

- створення можливостей із відновлення розвитку туризму 
та транскордонної співпраці;

- зміни у стратегіях геополітики, що полягають у об’єднанні зусиль усіх 
країн;

- збереження демократії; 
- розв’язання соціально-економічних проблем у країнах та ін. [2].
У підсумку зазначити, що сталий економічний розвиток у країнах, 

як процес функціонування національних економік у довготерміновому періоді, 
передбачає врахування таких чинників: 

- які заходи із ліквідації наслідків Covid-19 пропонуються, як найбільш 
ефективні;

- якою є виробнича структура національної економіки;
- якою є економічна динаміка ринкових пропозицій і ринкового попиту;
- якими є темпи економічного зростання та яка їх динаміка у певних 

часових межах;
- якою є питома вага інвестиційних товарів порівняно з питомою вагою 

споживчих товарів: висока чи навпаки;
- яким є співвідношення інтенсивних і екстенсивних методів 

господарювання;
- як саме впливають на функціонування національної економіки 

економічно – соціальні фактори, а також політичні, демографічні, екологічні 
тощо.

Виявлення зазначених вище низки факторів, оцінка їх впливу на 
розвиток національних економік, прийняття регулюючих заходів забезпечить 
сталий розвиток країн у довготривалому періоді. 
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ПОТЕНЦІАЛ СЕКТОРУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ 
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Сектор страхування, перестрахування та недержавного пенсійного 
забезпечення1 (далі – сектор страхових послуг) є одним з найважливіших 
секторів ринку фінансових послуг. В розвинених державах світу даний сектор 
виконує властиві йому функції захисту та концентрації інвестиційного капіталу, 
а відтак - здійснює суттєвий вплив на соціально-економічний розвиток та 
безпеку держави. В Україні сектор страхових послуг, володіючи значним 
потенціалом розвитку, не спроможний його реалізувати в повній мірі, його 
частка у ВВП є мізерною [1, с. 34]. З огляду на це важливою є оцінка 
ефективності використання потенціалу сектору страхових послуг 
у забезпеченні соціально-економічного зростання України та її регіонів. 

На основі доступних статистичних даних нами було розраховано 
інтегральний показник ефективності використання потенціалу сектору 
страхових послуг у забезпеченні соціально-економічного розвитку регіонів 
України та проаналізовано його зміну за період 2013–2018 рр. (рис. 1). 
Обмеженість наявної статистичної інформації не дозволила здійснити оцінку за 
всіма регіонами України. Як наслідок, розрахунок було проведено лише щодо 
5 регіонів. Підвищення ефективності використання потенціалу сектору 
страхових послуг у забезпеченні соціально-економічного розвитку регіонів 
України за період 2013–2018 рр. спостерігається в Дніпропетровській, 
Запорізькій областях та м. Києві, причому найбільше зростання 
продемонструвала Запорізька обл., в якій інтегральний показник зріс майже 
в два рази. Зниження ефективності використання потенціалу спостерігається 
у Харківській та Одеській областях. В цілому можемо стверджувати, що в усіх 
аналізованих регіонах України (за винятком м. Києва) значення інтегрального 
показника ефективності використання потенціалу сектору страхових послуг як 
у 2013 р., так і 2018 р. не перевищувало рівня 0,3, на основі чого можна зробити 
висновок, що потенціал сектору страхових послуг в регіонах України 
використовується менш ніж на третину його можливостей.

1За КВЕД-2010: Розділ 65 «Страхування, перестрахування та недержавне пенсійне забезпечення, крім 
обов'язкового соціального страхування» включає андеррайтинг щорічної ренти, страхових полісів і страхових 
премій з метою створення фінансових активів, що будуть використовуватися для погашення майбутніх 
страхових вимог. Цей розділ включає забезпечення прямого страхування та перестрахування.
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Рис. 1. Динаміка інтегрального показника ефективності використання 
потенціалу сектору страхових послуг у забезпеченні соціально-

економічного зростання регіонів України
Джерело: розраховано та побудовано за [2].

Суттєве нарощення обсягів реалізованих послуг у Запорізькій 
обл. [1, с. 32]. забезпечило їй позитивну динаміку за більшістю показників, що 
характеризують потенціал сектору страхових послуг у забезпеченні соціально-
економічного розвитку регіону. Внаслідок цього фінансовий результат зріс 
майже в 40 разів, продуктивність праці – більш, ніж в 6 разів, а це в свою чергу 
сприяло суттєвому зростанню податкових платежів до бюджету – в 1,6 р. 
(у грошовому еквіваленті це майже 8 млн грн.) та зростанню зайнятості більш 
ніж на 25 % [3, с. 23].

Про соціально-економічну ефективність сектору страхових послуг 
в контексті забезпечення надходжень податків до бюджету за період 
2013–2018 рр. свідчить аналіз податкових надходжень в даному секторі 
у розрахунку на одне підприємство (рис. 2), які зросли у переважній більшості 
регіонів України з найбільшим приростом у Закарпатській обл. (442,2 %).
Лідерами у 2018 р. обсягом сплачених податків на одне підприємство 
є Вінницька, Закарпатська та Донецька області, аутсайдерами – Херсонська, 
Харківська та Луганська. В цілому по Україні, за нашими розрахунками, 
за аналізований період сектор страхових послуг забезпечив зростання 
податкових платежів більш ніж на 35 %, що у грошовому вираженні склало 
більш ніж 450 млн грн [3, с. 25].
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Рис. 2. Обсяг податкових платежів на одне підприємство в секторі 
страхових послуг (ліва шкала) та його зміна (темп приросту) за період 

2013–2018 рр. (права шкала) в Україні та її регіонах
Джерело: розраховано та побудовано за [2; 4].

Таким чином, проведений аналіз дозволяє стверджувати, що ключовим 
фактором зростання соціально-економічної ефективності сектору страхових 
послуг є нарощення обсягів реалізованих страхових послуг, яке у свою чергу 
є неможливим без макроекономічної стабільності в державі та зростання рівня 
життя населення. Основними перешкодами для ефективного розвитку сектору 
страхових послуг в Україні залишаються: недовіра до страхових компаній 
та фінансової системи в цілому; низька платоспроможність населення, 
в т. ч. внаслідок високого рівня інфляції; відсутність надійних та прибуткових 
інструментів для інвестиційних вкладень страхових компаній та нерозвиненість 
фондового ринку; низька прибутковість вітчизняних підприємств; відсутність 
грамотної державної страхової політики.
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ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ПРОВЕДЕННЯ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ 
УКРАЇНИ 

Сучасна регуляторна політика в Україні спрямована на вдосконалення 
правового регулювання господарських відносин, а також адміністративних 
відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади 
та суб’єктами господарювання, недопущення прийняття економічно 
недоцільних та неефективних регуляторних актів, зменшення втручання 
держави в діяльність суб’єктів господарювання та усунення перешкод для 
розвитку господарської діяльності, що здійснюється в межах, у порядку 
та в спосіб, що встановлені Конституцією України та законами України. 

Наразі діяльність суб’єктів господарювання регулюється надзвичайно 
великою кількістю регуляторних актів. Ними охоплюються всі сфери 
економіки. При цьому, за своїм впливом на розвиток ринкового середовища 
регуляторні акти істотно відрізняються між собою. В ідеалі, для зменшення 
бюрократичного тиску на бізнес варто було б оцінювати кожен діючий 
регуляторний акт із метою виявлення серед них тих, які мають найбільш 
істотний негативний вплив на інтереси суб’єктів господарювання [1]. Однак, 
проведення тотального аналізу всіх діючих актів на практиці зіштовхується 
зі значними перешкодами, які роблять такий аналіз практично неможливим. 
По-перше, кількість регуляторних актів зростає з кожним днем, при цьому 
застарілі регулювання змінюються або скасовуються значно повільніше, ніж 
зростає кількість нових. По-друге, оцінка наслідків дії регуляторних актів 
вимагає певних ресурсів, зокрема, часу й грошей. Очевидно, що обмеженість 
цих ресурсів не дозволяє провести оцінку всіх регулювань. Тому варто 
зосередити свої зусилля на оцінці тих регуляторних актів, які роблять найбільш 
негативний вплив на розвиток підприємництва та на бізнес-середовище.

В Україні застосовуються три основні підходи в системі регулюванні 
господарської діяльності: оперативне регулювання; самостійний перегляд 
органами державної влади й місцевого самоврядування власних регуляторних 
актів; секторне регулювання [2]. Оперативне регулювання – це заходи, 
спрямовані на зміну або скасування окремих регуляторних актів, які створюють 
невиправдані перешкоди для розвитку підприємництва, порушують права та 
інтереси суб’єктів господарської діяльності. Цей підхід у регулюванні 
є найпростішим й наразі широко застосовується. Однак, оперативне 
регулювання має незначну ефективність: на зміну одному регуляторному акту, 
що скасовується або змінюється (коректується), приходять інші, які створюють 
нові проблеми.
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Самостійний перегляд органами державної влади й місцевого 
самоврядування власних регуляторних актів передбачає систематичний 
перегляд відповідними органами влади виданих ними регуляторних актів 
з метою оцінки їхнього впливу на бізнес-середовище й усунення неефективних 
регуляторних актів. Цей підхід можна розглядати як більш прогресивний, тому 
що у випадку його реалізації процес регуляції носить систематичний 
і безперервний характер. Однак, цей підхід регулювання на сьогоднішній день 
практично не застосовується через небажання, а іноді й невміння органів 
державної влади й органів місцевого самоврядування здійснити оцінку власних 
регуляторних актів.

Секторне регулювання – це аналіз і перегляд всієї сукупності 
регуляторних актів у певних сферах підприємницької діяльності (а не окремо, 
як при оперативному регулюванні). На відміну від попереднього підходу, де 
кінцевим результатом є скасовані або змінені регуляторні акти, кінцевим 
результатом секторного регулювання є концепція державної політики 
в конкретному секторі економіки, а також пакет розроблених відповідно до 
даної концепції пропозицій про внесення змін і доповнень у закони 
й регуляторні акти. Секторне регулювання дозволяє переглянути в цілому 
принципи державного регулювання в певній сфері господарської діяльності, що 
ускладнює появу нових регуляторних актів, які погіршують стан бізнес-
середовища. Нажаль, на сьогоднішній день, даний підхід застосовується вкрай 
обмежено та з невеликим успіхом. Це пов’язане з тим, що оцінка правового 
регулювання господарської діяльності цілого сектора економіки є доволі 
трудомісткою й дорогою справою. 

Для пріоритетизації регуляторних актів з метою їх подальшого перегляду 
необхідно здійснити аналіз певних характеристик, які їм притаманні. Залежно 
від значень цих характеристик слід приймати рішення про те, чи є той чи інший 
регуляторний акт пріоритетним для подальшої дерегуляції. При цьому, можна 
виділити такі характеристики регуляторних актів: характер впливу 
регуляторного акту на умови здійснення господарської діяльності; ціна 
виконання регуляторного акту; ціна невиконання регуляторного акту; 
економічна ефективність регуляторного акту. Під «характером впливу на умови 
здійснення господарської діяльності», перш за все, розуміється характер впливу 
саме на правові умови здійснення господарської діяльності [3]. З точки зору 
характеру впливу всі регуляторні акти можна умовно розділити на ті, що: 
покращують або, хоча б, не змінюють правові умови господарювання; 
погіршують правові умови господарювання; забороняють здійснення 
господарської діяльності в певній сфері або створюють суттєві перешкоди для 
виходу на ринок.

Очевидно, що розглядати питання про дерегулювання слід тільки 
відносно тих регуляторних актів, які віднесено до другої і третьої групи. Що 
стосується регуляторних актів, які забороняють здійснення підприємницької 
діяльності в певній сфері економіки або створюють суттєві перешкоди для 
виходу на ринок, то вони, безумовно, входять до групи тих регуляторних актів, 
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які суттєво впливають на інтереси підприємців і на розвиток бізнес-
середовища. Такі регулювання обмежують права громадян на здійснення 
підприємницької діяльності, не заборонені діючим законодавством і гарантовані 
Конституцією. Принагідно зауважимо, що будь-які регулювання, які зачіпають 
права, гарантовані Конституцією або встановлені законами України, слід 
відносити до групи пріоритетних для дерегулювання. У разі, коли за своїм 
характером впливу на умови здійснення господарської діяльності регуляторні 
акти погіршують правові умови господарювання, не всі з них можуть бути 
віднесені до категорії регуляторних актів, які суттєво впливають на інтереси 
суб’єктів господарювання і розвитку бізнес-середовища (таблиця). В цьому 
випадку пріоритетними для дерегулювання є ті акти, які: прийняті органами 
державної влади та місцевого самоврядування з перевищенням їх повноважень; 
суперечать іншим актам законодавства; встановлюють вимоги, виконання яких 
не передбачено законами України. Виконання кожного регуляторного акту 
вимагає від суб’єкта господарювання вчинення певних витрат. Характер цих 
витрат у різних регуляторних актів істотно відрізняється. Так виконання вимог 
регулювання може передбачати додаткові витрати часу і грошей. У свою чергу, 
наприклад, додаткові витрати коштів також можуть мати різний характер: 
витрати на придбання обладнання, проведення експертизи. Крім того, витрати 
можуть бути як прямими, так і непрямими. Наприклад, виконання вимог 
певного регуляторного акту може не припускати зростання витрат 
підприємства, але в той же час може істотно вплинути на розмір прибутку 
такого підприємства. Зокрема до таких актів належать ті, які встановлюють 
заборону на здійснення певних видів підприємницької діяльності.

Формулювання пріоритетів поточної регуляторної політики передбачає 
розуміння, що соціально-економічні системи є неврівноваженими системами, 
що змінюються і характеризуються єдністю стійкості і нестійкості, і саме 
нестійкість може реально впливати на поведінку системи, виявлятися, 
наприклад, у соціальному розшаруванні, економічній і політичній конкуренції 
і тому подібне.

Таблиця
Класифікація регулятивних актів, що погіршують умови господарювання
Характер впливу Деякі види регуляторних актів, 

які мають такий характер впливу
Приклад використання

Погіршення 
правових умов 
господарювання

- регулювання, які суперечать іншим 
актам законодавства, або прийняті 
органами державної влади та місцевого 
самоврядування з перевищенням своїх 
повноважень

- впровадження державного 
регулювання цін у 
випадках, не передбачених 
законами

- суттєва зміна порядку здійснення 
певних господарських операцій, не 
передбачена законодавством

- незаконна заборона 
використання векселів при 
оформленні вантажів на митниці

- встановлення додаткових 
умов отримання дозвільних 
документів

- незаконне розширення переліку
документів, необхідних для 
отримання ліцензії
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Заборона 
підприємницької 
діяльності в 
певній галузі 
економіки чи 
створення 
суттєвих перепон 
для доступу на 
ринок

- введення документів дозвільного 
характеру, без отримання яких суб’єкт 
господарювання позбавляється права на 
здійснення певної діяльності

- введення дозволів на 
функціонування 
штемпельно-граверних 
майстерень

- обмеження чи заборона 
продажу певних товарів

- заборона продажу за межі своєї 
області (захист монопольного 
становища великих зернотрейдерів)

- незаконне створення 
монопольного положення на 
ринку чи значне обмеження 
конкуренції

- незаконне надання права на 
реалізацію арештованого нерухомого 
майна виключно одному 
підприємству

Ситуація на ринку формується під впливом дій не тільки окремих бізнес-
структур, а також під впливом рішень органів влади як центральних, так 
і місцевих, що проводять регуляторну політику.
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РОЗВИНЕННЯ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ 
ТА ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА

Перехід від індустріального суспільства до інформаційного, у якому 
головним ресурсом стає інформація обумовлює необхідність її захисту. 
У сучасних реаліях інформаційні системи значною мірою базуються на 
веб-технологіях та технологіях баз даних, які можуть забезпечити 
конфіденційність, цілісність та зручність використання даних в інформаційній 
системі, а також можуть ефективно захистити безпеку та надійність 
інформаційної системи.
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Процес діджиталізації національної економіки відображається у всіх 
секторах та сферах діяльності [1, с. 261]. Розвинення банківських послуг 
в умовах діджиталізації передбачає використання сучасних інформаційних 
технологій у всіх напрямках роботи: обслуговуванні клієнтів, здійсненні 
різноманітних банківських операцій, забезпеченні інформаційного захисту та 
безпеки, внутрішньобанківському управлінні тощо.

Для банківського сектору саме захист інформації є ключовим фактором 
конкурентоспроможності та надійності для клієнтів. У зв’язку з цим доцільно 
дослідити підрозділ інформаційної безпеки банку (на прикладі «Ukrsibbank», 
(табл. 1), що дозволить визначити відповідність чисельності працівників цього 
підрозділу до необхідного обсягу роботи та забезпечити у подальшому 
раціональне використання трудових ресурсів.

Таблиця 1
Штатна структура відділу захисту інформації мережі «Ukrsibbank»

у Одеській обл.
Кількість 

працівників 
штату, осіб

Посада
Функціональні

обов’язки

Рівень 
заробітної 
плати, грн

1 Тeam Lead

Контроль виконання процесів; проєктний 
менеджмент; адміністрування; контроль за 
дотриманням політики інтелектуальної 
власності компанії; забезпечення інформаційної
безпеки мережевий і серверної інфраструктури; 
підбір та адаптація працівників

від 29 000

6
Information 

security 
specialist

Здійснення оцінки та обробки інформаційних 
ризиків; ведення аналізу, тестування і пошук 
вразливостей в системах; розвиток Access 
Management, включаючи завдання автоматизації 
з використанням IDM

від 13 000

2
Back end 

розробник
Розробка і впровадження, контроль та 
оптимізація політик Інформаційної безпеки

від 9000

1
Оператор 

QA

Аналіз і розслідування інцидентів 
інформаційної безпеки; контроль за 
дотриманням вимог і консультування з питань 
інформаційної безпеки

від 7 000

10 Всього Від 15 0000

Таким чином, відповідно табл. 1.10 працівників, виконуючі відповідні 
функції, забезпечують інформаційну безпеку банку. Визначаючи, що зберігання 
інформації є одним з важливих аспектів економічної безпеки діяльності банку, 
необхідно відзначити, що зведення економічної безпеки тільки до захисту 
комерційної таємниці не враховує всього спектру впливу зовнішнього 
середовища як основного джерела небезпек для діяльності банку. У цьому 
зв’язку економічна безпека повинна розглядатися як можливість забезпечення 
його стійкості в різноманітних, у тому числі й у несприятливих умовах, що 
складаються в зовнішньому середовищі, незалежно від характеру їхвпливу на 
діяльність банку. 
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Окрім функціональних обов’язків та заробітної плати важливо врахувати 
витрати часу на виконання відповідних робіт для забезпечення інформаційної 
безпеки банку (табл. 2).

Таблиця 2
Оцінка тривалості виконання робіт різних спеціалістів

Назва / робота 

в годинах
Тeam Lead

Information 

security 

specialist

Back end 

розробник
Оператор QA

1. Структурна 

організація проєкту
30 7 60 -

2. Взаємодія 

з розробником
124 27 28 30

3. Програмна 

реалізація проєкту
5 12 120 15

Для розробки сайту з захищеною базою даних спеціаліст з інформаційної 
безпеки (відповідно з трудовитратами з табл. 2) отримує заробітну плату від 
13000 грн, яка є середньостатистичною у регіоні. Проте, важливого значення 
має кадрова політика та мотивація персоналу [2]. Основою мотивації персоналу 
в банківській та будь-якій іншій сфері, є можливість задоволення всіх рівнів 
потреб працівників. У зв’язку з цим у банках слід створити сприятливі для 
працівників умови. Так, серед факторів, які відображають комфорт праці 
спеціалістів з інформаційної безпеки можна відзначити: інтерес до роботи; 
командний підхід у роботі; конкурентоздатна заробітна плата; перспективи 
у кар’єрі; можливість професійного розвитку за рахунок банку (або іншої 
компанії) та можливість дистанційної роботи.

Розрахувати економічну ефективність захисту інформації банку не 
є можливим, тому розроблений набор аналізуючих інструментів доцільно 
розповсюджувати в межах OpenSource та ліцензії GPL. Але можна відзначити 
соціальний ефект:

- покращення якості розроблюваного програмного забезпечення, через 
допомогу в підборі максимально ефективного інструменту для розробки; 

- зближенні спільноти при тестуванні та додаванні нових завдань для 
рішення; 

- виявлення можливих проблем ще на етапі проєктування 
розроблюваного програмного продукту; 

- знаходження вузьких місць в технічних характеристиках обладнання, 
яке використовується для виконання програм. 

Отже, інформаційна безпека є дуже важливою складовою успішного 
функціонування сучасного банку та потребує залучення висококваліфікованих 
працівників. Розвинення банківських послуг в умовах діджиталізації 
неможливо без забезпечення високого рівня інформаційної безпеки.



69

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Кухарська Н. О., Забарна Е. М., Задорожнюк Н. О. Національна 

економіка: теорія, методологія та сучасні тенденції трансформації: монографія. 
Херсон: Олді-плюс, 2020. 288 с.

2. Щьокіна Є.Ю., Черна І.І. Кадрова політика як інструмент управління 
людськими ресурсами. Інфраструктура ринку, 2020. Вип. №43/2020. 
С. 343-346.

Захарова О. В., 
докт. екон.н., професор,

професор кафедри менеджменту 
та бізнес-адміністрування;

Худєєва К. К., 
студент

спеціальності 073 «Менеджмент»,
Черкаський державний технологічний університет,

м. Черкаси, Україна

ВИБІР МІЖ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯМ В УКРАЇНІ ТА ЄВРОПІ
На сьогоднішній день, багато українців зіткнулися з досить гострою 

проблемою працевлаштування в країні. Брак робочих місць в Україні був 
викликаний багатьма факторами, такими як економічна та соціальна криза, 
конкуренція на ринку праці через недостатню кількість робочих місць, анексія 
Криму, військові дії на частині території країни. До того ж 2020 р. додав ще 
один фактор негативного впливу – пандемію через COVID-19. Через це безліч 
суб’єктів господарювання були змушеними зменшити кількість своїх 
робітників або взагалі припинити своє існування. 

Майже 4 мільйони українців або 16 % працездатного населення країни 
стали постійними трудовими мігрантами, станом на лмпень 2020 року кількість 
мігрантів сягла майже 300 000 осіб [1]. Основними причинами їх вибору 
закордонної роботи стали вищий рівень оплати праці та наявні гідні робочі 
місця. Багато «заробітчан» їздить на тимчасові заробітки, але з 2014 р. все 
більше українців безповоротно покидають країну та виїжджають на постійне 
місце проживання до інших країн світу. Загалом за період з 2002 по 2017 рр. 
з України виїхало близько 6,3 мільйонів осіб [1].

Протягом 2014–2016 рр. через озброєне протистояння, відбулося
скорочення міграційного потоку до Російської Федерації – з 11 до 8 млн 
зменшилася кількість перетинів через україно-російський кордон. 
За аналогічний період зросла кількість перетинів україно-польського кордону 
з 14 до 20 млн [2].
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Дослідники визначають чотири хвилі руху в історії української еміграції, 
а саме [3]:

1. Перша хвиля розпочалася з останньої четверті 19 ст. і тривала до 
початку Першої світової війни. Ця еміграція була спричинена перенаселеністю 
українських земель на селі, а також економічними, соціальними, політичними 
проблемами та національним гнітом з боку австро-угорської імперії.

2. Друга хвиля припала на час між Першою та Другою світовими війнами 
в 20 ст. Спричинена хвиля соціально-економічними та політичними причинами. 
Українці, які підтримували Центральну Раду, Директорію, Гетьманат, покидали 
рідні землі.

3. Третя хвиля розпочалася після Другої світової війни. Головним 
чинником її виникнення були політичні мотиви. Більшою мірою це репатріанти 
з англійської, американської, французької окупаційних зон. Найбільше серед 
них було колишніх військових полонених. Істотну частину переміщених осіб 
становили люди, силоміць забрані на роботи до Німеччини.

4. Четверта хвиля набула «заробітчанського» окрасу почалася 
в 90-х рр. ХХ ст. та триває по сьогоднішній день. Головною причиною 
є незадовільне економічне становище нашої країни. Протягом цього періоду 
на роботу до Європи, Америки та Росії виїхало близько 7–8 млн осіб, 
та значна їх частина, ймовірно, вже не повернеться до України, рис. 1.

Рис.1. Працездатне населення, яке виїжджає на роботу за кордон

Водночас можна стверджувати, що на сьогоднішній день міграція 
є більше позитивним ніж негативним фактором для розвитку економіки 
України. Такий висновок зроблений на підставі того, що «заробітчани» 
спрямовують зароблені кошти до нашої країни, щоб підтримати свою родину 
і тим самим поповнюють державний бюджет. Однак, якщо протягом 
найближчого часу українські роботодавці не зможуть забезпечити вищий 
рівень оплати праці, не підвищиться якість державних послуг та не зросте 
рівень життя населення, кількість українців, що покидають рідні землі, буде 
зростати. 
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За кордон виїжджає працездатне населення, тобто ті що могли 
б ефективно працювати в своїй країні на її користь. Значну їх частину 
становить молодь віком 25–34 рр., тобто найбільш конкурентна та мобільна 
частина населення. До того ж зросла кількість студентів, які виїжджають на 
навчання за кордон. Нині кількість таких студентів становить близько 
85 тис. осіб, більшість з них виїжджає не за знаннями, а щоб просто знайти 
краще життя [4]. До того ж, не зважаючи на політичне та військове 
протистояння основним напрямом для міграції українців залишається Російська 
Федерація, хоча й кількість таких мігрантів зменшилась з 47,7 до 14,8 тис. осіб 
протягом останніх 6 років [5].

Вже сьогодні можна спрогнозувати, що в Україні міграція і надалі буде
лише набирати обертів, тому, що економічне становище країни не зможе 
забезпечити потрібну кількість та якість робочих місць. Тобто і надалі буде 
спостерігатися процес відтоку конкурентоздатних фахівців, тим самим 
скорочуючи людський капітал країни. Професіонали, які будують свій 
кар’єрний шлях за кордоном, могли б робити це в своїй країні, тис самим 
працювати їй на благо. Більшість українських мігрантів приймають рішення на 
користь міграції через те, що в рідній країні мало можливостей та перспектив 
для реалізації власних амбіцій, тому вони втілюють свої мрії в життя десь за 
кордоном [6]. Але разом з тим, якщо ніхто не буде рухати країну вперед, 
відновлення економіки країни не почнеться. Ми не зможемо повернути всіх 
«заробітчан» та налаштувати їх працювати тут, але є багато українців, які 
згодні працювати на благо своїй держави вже сьогодні. Держава має всебічно 
підтримувати їх.
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПОТЕНЦІАЛУ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ 
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Функціонування бюджетної системи Волинської області слугує певним 
важелем перерозподілу фінансових ресурсів, з метою направлення їх на 
конкретні сфери, фінансуючи таким чином видатки. За рахунок цього 
функціонує комунальна складова, а також здійснюються заходи щодо 
покращення життя регіону та його фінансово-економічного зростання. 

Проведемо оцінку сучасного стану та реальних можливостей розвитку 
бюджетів Волинської області за допомогою інструментарію SWOT-аналізу.

Сильні сторони бюджетів Волинської обл.:
– проведення місцевих виборів на усіх рівнях, що як наслідок має 

формування нових команд, що бажають здійснювати реформи на місцях;
– наявність нових програм розвитку новообраної місцевої влади;
– укрупнення районного поділу, що як наслідок має збільшення розміру 

бюджетів;
– наявність власних доходів місцевих бюджетів;
– завершення реформи децентралізації;
– розвиток конкуренції за рахунок спільних кордонів з Європейським 

Союзом та Білорусією;
– наявність реальної можливості створення нових робочих місць;
– можливість застосовувати інноваційні моделі місцевого управління 

та самоврядування;
Слабкі сторони:
– постійні зміни законодавства, зокрема в податковій сфері;
– негативний вплив карантинних обмежень внаслідок коронавірусної 

інфекції COVID-19.
– високий рівень корупційних ризиків та ситуацій конфлікту інтересів 

посадових осіб;
– залежність регіону від центральної влади внаслідок значного обсягу 

міжбюджетних трансфертів в структурі бюджетів;
– збереження залежності місцевої влади в прийнятті складних 

та глобальних рішень;
– низький рівень партнерства місцевої влади з представниками бізнесу;
– проблеми матеріально-технічного забезпечення комунальних установ 

та підприємств;
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– кадрові проблеми;
– складність процесу залучення кредитів під місцеві гарантії;
Можливості:
– створення спеціальних податкових режимів для окремих сфер;
– вдосконалення та спрощення регуляторної та дозвільної політики 

держави;
– залучення інвестицій;
– запровадження інноваційної діяльності в регіоні;
– взаємодія та співпраця у спільних проєктах із більш прогресивними 

регіонами (в тому числі і закордонними);
– зміна податкового законодавства для утворення незалежних місцевих 

бюджетів;
– залучення нових методів та інструментів управління бюджетною 

сферою регіону;
– громадська участь і контроль в освоєнні місцевих бюджетів;
– ефективне використання людського потенціалу;
– створення високого рівня довіри до місцевої влади.
Аналіз загроз фінансової безпеки Волинської області та її бюджетам 

здійснено в таблиці 1, шляхом поділу їх на мікроекономічна та 
макроекономічні.

Таблиця 1
Загрози фінансової безпеки регіонів

Макроекономічні Мікроекономічні
– збереження тенденції високого рівня 
безробіття;
– високий рівень інфляції та 
нестабільності національної валюти;
– збереження високого рівня тіньової 
економіки;
– неефективність проведеної реформи 
децентралізації;
– зменшення податкового потенціалу 
регіону;
– зменшення кількості економічно 
активного населення;
– несприятлива фінансово-кредитна 
політика та ситуація;
– ризик тотального локдауну внаслідок 
збільшення кількості захворюваності 
COVID-19;
– неефективність контрольно-
наглядових повноважень щодо 
використання бюджетів.

– збільшення кількості неплатників 
податків що є наслідком податкові 
заборгованості перед бюджетом;
– низький рівень 
конкурентоспроможності товарів та 
послуг, що вироблені (надані) в 
регіоні;
– неефективна кадрова політика щодо 
осіб, відповідальних за бюджетний 
процес;
– низький рівень місцевих інвестицій;
– перевага обсягу сировинної 
економіки над переробною;
– низьке стимулювання місцевої влади 
щодо залучення додаткових коштів до 
бюджетів;
– зростання рівня амортизації 
основних фондів місцевих 
підприємств;
– неефективне використання 
податкового потенціалу регіону;
– зростання рівня злочинності.
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Крім того, розглянемо категорії моделі PEST:
– політичні чинники;
– економічні чинники; 
– соціальні чинники;
– технологічні чинники.
Тож розглянемо особливості впливу кожної групи чинників на місцеві 

бюджети Волинської обл.
1. Політичні чинники:
– місцеві вибори можуть призвести до виникнення короткотривалого 

застою, внаслідок перерозподілу повноважень та ознайомлення із специфікою 
діяльності нової команди;

– державне регулювання на місцях сприятиме зниженню авторитету 
місцевої влади, а тому й її ефективності;

– постійні законодавчі зміни нівелюють діяльність на місцях, 
породжуючи неможливість побудови довготривалих стратегічних планів;

– збереження тенденції бюрократизації зменшуватиме ефективність 
використання бюджетних ресурсів;

– надмірний контроль центральних органів виконавчої влади може 
створити ситуацію тінізації доходів населення.

2. Економічні чинники:
– валовий регіональний продукт є прямим фактором впливу на обсяг 

доходів бюджетів області;
– динаміка офіційного курсу гривні безпосередньо впливає на обсяг 

прибутку експортонаправлених підприємств регіону, що в свою чергу входить 
до місцевих бюджетів;

– зайнятість населення здійснює подвійний вплив на місцеві бюджети: 
залежить обсяг доходів бюджету із податку на доходи фізичних осіб; залежить 
обсяг видатків щодо допомоги по безробіттю;

– заміна імпортними товарами місцевих негативно впливає на обсяг 
доходів місцевих бюджетів;

– легалізація тіньових потоків збільшує дохідну базу місцевих бюджетів;
– розкриття економічних можливостей регіону забезпечує фінансове 

наповнення місцевих бюджетів.
3. Соціальні чинники:
– демографічні зміни внаслідок відтоку кадрів закордон зменшує 

податкові надходження місцевих бюджетів;
– базові цінності місцевого населення формують структуру бюджету 

регіону;
– рівень життя населення характеризує рівень успішності місцевої влади 

у використанні бюджетів.
4. Технологічні чинники:
– створення якісно нових продуктів в регіоні значно впливає на 

збільшення дохідної частини місцевих бюджетів;
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– розвиток та залучення новітніх технологій сприяє спрощенню різних 
процесів, що як наслідок допомагає вирішити інші проблемні питання життя 
регіону;

– якісне технологічне оснащення місцевих підприємств робить продукцію 
конкурентоспроможною з аналогами (у тому числі й іноземними).

Розкриття потенціалу місцевих бюджетів Волинської обл. слід 
досліджувати крізь призму світової фінансової кризи, перебування економіки 
України в рецесії, наявності реальної загрози тотального локдауну та закриття 
кордонів через розповсюдження коронавірусної інфекції. Вищезазначені 
загрози відкидають глобальне збільшення фінансової стабільності регіону за 
рахунок інвестицій. 

Доходи місцевих бюджетів є надзвичайно важливою фінансово-
економічною категорією, що характеризується мінливістю у зв’язку із 
щорічним прийняттям нового бюджету та прямою пов’язаністю із фінансово-
економічною активністю населення та бізнесу. Значення доходів місцевих 
бюджетів напряму пов’язане із реалізацією державою своїх функцій, які 
постійно структуруються та оптимізуються.
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ТЕНДЕНЦІЇ ЗМІНИ ВАЛЮТНОГО КУРСУ В УКРАЇНІ 
ТА ЧИННИКИ, ЩО ВПЛИНУЛИ НА ЙОГО ЗМІНУ

Створення стабільного валютного ринку є однією із умов економічного 
розвитку країни. Валютний ринок України характеризується волатильністю 
національної валюти та низьким рівнем розвитку операцій з фінансовими 
інструментами, що перешкоджає ефективному проведенню
зовнішньоекономічних операцій суб'єктами господарювання та створює бар’єри 
для виходу підприємств на зовнішні ринки товарів і послуг, капітал.

http://www.finance.voladm.gov.ua/articles/id-493/
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Актуальність даного дослідження очевидна з огляду на сучасні умови 
трансформаційних змін в економічному, політичному та соціальному житті 
України.

У відкритих ринкових економіках вплив зміни курсу валют у фінансовій 
системі складають дуже значний дисбаланс валютного курсу, який існує 
в Україні. Економіка України викликає велику необхідність дослідити аспекти 
зміни валютного курсу та пов’язані з ними проблеми. 

Валютний курс як економічна категорія, є ціною грошової одиниці однієї 
країни, вираженою в грошових одиницях іншої країни. За умов досконалої 
конкуренції валютний курс формується під впливом попиту та пропозиції. 

Розглянемо основні фактори, що впливають на зміну валютного курсу:
- тіньова економіка дає досить негативний вплив на стан валютного 

ринку, її частка є досить високою у сьогоденні. Це впливає на зменшення 
великого обсягу ресурсів на валютному ринку, а також знижує ефективність 
застосовуваних НБУ монетарних й валютних регулятивних заходів;

- бюджетний дефіцит, який веде до ослаблення валютного курсу 
і нарощування боргів, а профіцит – до зростання валютного курсу; 

- важливим фактором, який чинить значний вплив на курс гривні 
є інфляція (дефляція). Чим вищий темп інфляції в країні, тим нижчий курс 
її валют. Інфляційне знецінення грошей у країні викликає зниження купівельної 
спроможності і тенденцію до падіння їх курсу до валют країн, де темп інфляції 
нижчий;

- значний вплив на валютний курс має обсяг ВВП (ринкова вартість усіх 
послуг і товарів, зроблених у країні). Існує прямо пропорційне співвідношення 
між ВВП і валютним курсом: збільшення ВВП призводить до збільшення 
попиту на гривню, а це, безумовно, зумовлює підвищення курсу національної 
одиниці;

- темпи зміни грошової маси, які пов’язані зі зміною обмінного курсу. 
Зростання грошової маси, і готівкової, і безготівкової призводить до зниження 
курсу національної валюти, і навпаки;

- досить значний вплив на валютний курс і економіку країни дають 
золотовалютні резерви (офіційні валютні резерви). Для підтримки валютного 
курсу центральні банки повинні мати достатню кількість офіційних валютних 
резервів. 

Проаналізуємо, які саме чинники вплинули на валютний ринок України 
за останні роки. 2016 р. розпочався тим, що НБУ здійснював усі можливі 
заходи для підтримки валютного курсу в Україні та забезпечення цінової 
стабільності. Важливими кроком було рішення про прийняття «Стратегії 
валютних інтервенцій на 2016–2020 роки», в якій йдеться про основні правила 
проведення операцій в умовах режиму інфляційного таргетування на 
міжбанківському валютному ринку. Введення збалансованої політики 
валютних інтервенцій вплинуло на зниження середньої місячної волатильності 
обмінного курсу гривні до долара США від 28,7 % у 2015р. до 6,2 % у 2016 р. 
Через посилення девальваційного тиску в останні місяці року загалом за 2016 р. 
гривня послабилася на 13 % до долара США [1].
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До середини 2017 р. НБУ знизив ставку до менш, ніж 13 %. Оскільки 
інфляційний тиск наростав, і центральний банк був стурбований невиконанням 
цільового рівня інфляції, процентна ставка була знову підвищена. Іншими 
словами, тиск на центральний банк на зниження ставок може дати зворотний 
ефект. У 2017 р. змінилися певні тенденції на валютному ринку України. Це 
спричинило посилення девальваційного тиску на гривню. Середньозважений 
валютний курс за 2017 р. послабився і становив 2 659,66 грн за 100 дол США. У
свою чергу, НБУ виходив на ринок із валютними інтервенціями для 
згладжування функціонування ринку під час його розбалансування під впливом 
ситуативних факторів. Номінальний ефективний курс обміну гривні(НЕОК) 
протягом 2017 р. був майже незмінним, оскільки разом зі зміцненням гривні до 
долара США посилювалися також більшість валют інших країн. Але через 
більшу інфляцію в Україні порівняно з іншими країнами, реальний ефективний 
курс гривні збільшився. Отже, протягом 2016–2017 рр. ситуація щодо курсу 
залишалась стабільною, коливання курсу не мали великої амплітуди.

У 2018 р. тенденції зміни офіційного курсу гривні продовжувала вражати 
економістів та постійних учасників валютного ринку. Спершу було 
«зруйновано» зміцнення гривні у період весна-літо 2018 р., а осіння девальвація 
почалася на значно раніше, ніж це було зазвичай. Якщо говорити про 
кінець року, то у 2018 не відбулося очікуваного просідання курсу національної 
валюти [2]. 

У 2019 р. перед початком виборів президента населення почало масово 
скуповувати валюту. Цей факт трохи вплинув на гривню та її курс. У березні 
2019 р. курс знизився до 27 грн за долар США. Досить позитивним фактором 
після виборів було надходження від покупців державних облігацій та 
з аграрного сектору, що досить таки укріпило гривню. Такі тенденції 
продовжилися і у 2019-му. Через збільшення кількості іноземних покупців, що 
скупили вітчизняні облігації внутрішньої позики (ОВДП) більше ніж на 4 млрд
дол, гривня стала міцнішою набагато сильніше, ніж це очікувалося –
і в результаті вона стала світовою рекордсменкою. За даними міжнародної 
агенції «Bloomberg» гривня очолила список валют, що найбільше зміцнились 
до долара через ревальвацію української валюти на 19 % на початку року. На 
поч. 2019 гривня була за курсом 27 за долар, а у кінці року за курсом 24. 
Зміцнення гривні дало нам змогу погасити зовнішній борг близько 5 млрд дол.

На початку березня 2020 р. курс гривні до долара становив 24,5 грн. Але 
протягом місяця гривня обвалилася до 28 грн за дол. Причиною було введення 
карантинних заходів та панічних настроїв серед населення.

- Квітень–травень. Початок квітня – гривня стабільно зростала. Кінець 
травня - гривня дещо просіла через те, що країна оплачувала зовнішній борг.

- Червень. У червні гривня знову зміцнилася.
- Липень. У липні гривня падала через невизначеність влади та 

із незалежністю НБУ, зміною голови НБУ.
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- Серпень. За рахунок експорту сільськогосподарської продукції у серпні 
гривня зміцнилася.

- Вересень. Осінь розпочалася із девальвації гривні. Гривня динамічно 
опускалася кожного тижня через досить слабке втручання НБУ у дані процеси.

Через поширення пандемії Covid-19 на території України та у світі 
в 2020 р. і проблем, які він спричиняє на світовому ринку, гривня веде себе 
досить нестабільно.

Таким чином, стабілізація валютного курсу є вкрай важливим завданням 
для забезпечення перспектив розвитку економіки. Для України із відкритою та 
нестабільною економікою потрібно ефективне функціонування валютного 
ринку, щоб забезпечити економічне зростання, чим покращити якість життя 
населення. Важливим фактором у вирішенні даного питання відіграє режим 
валютного курсу. У нинішніх умовах вільно плаваючий валютний курс 
призведе до економічної нестабільності, фіксований курс дозволить виграти 
час, необхідний для реформування економіки. Тому для стабілізації валютного
курсу необхідно застосування фіксованого режиму або плаваючого режиму 
валютного курсу, але скоригованого державою. Мистецтво оптимальної 
політики полягає в тому, щоб збалансувати ці ризики, щоб відсоткові ставки 
були достатньо високими для періоду, достатньо довгим для плавного переходу 
до середовища з низькою інфляцією, настільки необхідного для сталого 
економічного розвитку України. Це вимагає терплячого та продуманого 
вироблення політики не лише для центрального банку, але й для уряду. 

На сьогоднішній день розвиток економіки України є досить проблемним 
питанням, оскільки склалась досить нестабільна ситуація на валютному ринку. 
Тому основним завданням є зміцнення національної валюти, що впливає не 
лише на розвиток країни, але й на добробут кожного громадянина. 
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ОСОБЛИВОСТІ СЕРЕДОВИЩА ФУНКЦІОНУВАННЯ 
АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ В УМОВАХ СТАЛОГО 

ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
Проблематика розробки стратегії розвитку підприємств, галузей 

і територіальних утворень актуалізується в умовах мінливості та 
невизначеності зовнішнього середовища та активізації міжнародних 
інтеграційних процесів. В системі міжнародної спеціалізації національної 
економіки агарному бізнесу належить стратегічно важлива роль, що визначає 
позиції національної економічної системі на міжнародному аграрному ринку.

Розвиток і стабільне функціонування аграрного сектору має величезне 
стратегічне значення для української економіки. Пріоритетність стабільного 
розвитку аграрної галузі проявляється у багатьох аспектах, серед яких 
основними є продовольча безпека держави, міжнародні конкурентні позиції 
України в умовах зростаючої глобалізації, економічна диверсифікація 
економіки та забезпечення зайнятості населення, створення експортного 
потенціалу сировини і продовольства. Зокрема, питома вага аграрного сектору 
у загальному обсязі валового внутрішнього продукту України станом на кінець 
2019 р. склала 17,5 %. Чисельність сільського населення країни становить 
12965,7 тис. осіб, або 30,9 % від сукупної чисельності населення. За даними 
Держкомстату в аграрному виробництві зайнято 3010,4 тис. осіб, що складає 
18,9 % від загальної кількості зайнятого населення в економіці країни [4].

Аграрна галузь як складна, системоутворювальна ланка національної 
економіки поєднує сукупність галузей, що забезпечують виробництво, 
переробку, зберігання й доведення до кінцевого споживача продукції, 
виробленої із сільськогосподарської сировини.

Аграрна галузь України володіє потужним потенціалом розвитку за 
рахунок забезпеченості сільськогосподарськими земельними угіддями та 
високої родючості ґрунтів, що є підґрунтям для розширення її експортних 
можливостей та потенціалу на міжнародних ринках. Проте, потребує залучення 
інвестицій. Результати вивчення науково-статистичних матеріалів вказують, що 
інвестиційна підтримка на 1 га ріллі в Україні складає близько 42 дол США. 
в той самий час в Польщі даний показник становить 101 дол США, Білорусі –
236, Росії – орієнтовно 64 дол США [3, с. 14].

Кожна область України спеціалізується на визначених видах 
сільськогосподарської продукції, що пов’язано з природно-кліматичними 
умовами територіального розміщення. Вивчення регіонального розміщення 
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аграрної галузі свідчить, що до лідерів-виробників продукції рослинництва 
входять Вінницька, Полтавська, Київська, Сумська та Черкаська області. 
Важливо, що за рівнем інвестиційної активності та ефективністю ведення 
сільськогосподарського бізнесу найвищий рейтинг серед регіонів України 
мають Вінницька, Київська та Черкаська обл. [3, с. 14–15].

Можна виокремити наступні чинники розвитку аграрної галузі України, 
що визначають розвиток та функціонування регіональної структури агарної 
галузі.

Система чинників включає: природно-ресурсні, економічні, соціально-
демографічні, науково-технічні, інфраструктурні чинники ендогенного та 
екзогенного впливу

Формування інфраструктури аграрного сектора відбувається під впливом 
внутрішніх (ендогенних) та зовнішніх (екзогенних) чинників. До чинників 
внутрішнього характеру відносимо: незбалансованість структури виробництва 
аграрної продукції, недостатній облік споживчого попиту, низька ефективність 
виробництва, слабка система стимулювання виробників до підвищення 
конкурентоспроможності, нерозвиненість спеціалізованих каналів отримання 
стратегічної і оперативної ринкової інформації та низька ефективність 
експортної структури підприємств агропромислового сектору, в якій 
переважають товари з низьким ступенем переробки [1].

До переліку зовнішніх чинників відносять: 
- чинники нормативного спрямування, які виражаються у слабкому рівні 

гармонізації національного законодавства з міжнародним;
- економічні фактори, обумовлені відсутністю відповідних умов для 

виходу на міжнародний ринок і залучення інвестицій в аграрний сектор;
- екологічні, що викликані недотриманням, а в ряді випадків і певним 

ігноруванням агровиробникам природоохоронних вимог ведення 
сільськогосподарської діяльності та збереження довкілля;

- соціально-культурні, пов’язані з розвитком суспільства і ментальними 
особливостями української нації [1].

Збалансований та ефективний розвиток складових аграрної галузі певного 
регіону базується на гармонійному поєднанні технологічних, економічних, 
соціально-демографічних, екологічних та організаційних факторів. 
Конструктивні зміни в одному з них вимагають відповідної перебудови 
загальної структури аграрного сектору регіону. Відповідно, механізм 
функціонування аграрної галузі окремого регіону потрібно слід розглядати як 
цілісну, динамічну систему, яка забезпечує можливість моделювання 
міжгалузевих взаємозв’язків та пропорцій [5].

Ключовим у системі забезпечення ефективного розвитку аграрного 
виробництва на регіональному рівні виступає нівелювання дії і деструктивного 
впливу групи ендогенних чинників, що в кінцевому результаті дозволяє 
обмежити або виключити ймовірність виникнення та негативного впливу 
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факторів екзогенного спрямування. Вивчення результатів роботи аграрної 
галузі вказує на необхідність активізації стратегічних пріоритетів державної 
структурної політики сталого розвитку аграрного сектору економіки з метою 
збереження та відтворення агроекономічного потенціалу. Забезпечення 
ефективного розвитку аграрної галузі потребує організаційно-правового та 
фінансово-економічного механізму державної підтримки аграрної галузі через 
комплекс цільовий програм щодо розвитку аграрного сектора сьогодні в Україні.

Сталий розвитку аграрної галузі ґрунтується на балансі економічних, 
соціальних, екологічних, інноваційно-інвестиційних та підсистеми 
зовнішньоекономічних складових. Відповідно потребує розроблення система 
індикаторів сталого розвитку аграрної галузі у регіональному вимірі та шляхів 
її інтегрування у загальнодержавну систему показників.
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ВПРОВАДЖЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ АСПЕКТІВ 
В ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРИВАБЛИВІСТЬ УКРАЇНИ

Міжнародна конкуренція, світовий поділ праці, інтеграційні процеси 
спонукають держави, які ще вчора стояли осторонь світових тенденцій та не 
відчували динаміку економічних процесів, активно долучатися до 
зовнішньоекономічної конкуренції, приймати виклики глобалізації, 
адаптуватися до жорстких вимог світового ринку. Як наслідок, виникає потреба 
правильного методичного визначення інвестиційного потенціалу як країни 
вцілому, так і регіону в часності, забезпечення залучення інвестицій, створення 
цілісної системи формування механізмів інноваційного розвитку територій. 

Аналіз фінансової привабливості дозволяє виявити ланки країни, які 
заважають отриманню достатньої кількості інвестицій для її розвитку, а також 
шляхи для вирішення цієї проблеми. Інвестиційний маркетинг та фінансова 
привабливість регіона показують не тільки здатність його на ведення 
безпреривної діяльності, але й до його розширення. Процес інтенсифікаціїї 
залучення іноземних інвестицій в економіку України та її регіонів нині 
розглядається як один із шляхів виходу з ситуації, яка склалася та обумовлена 
світовою фінансово-економічною кризою, що має вплив на економічні, 
політичні та соціокультурні аспекти, падінням курсу гривні, невелику 
купівельну спроможність більшої частини населення нашої країни. 

Інвестиції в концепції інвестиційного маркетингу розглядаються як 
основа господарської діяльності як держави в цілому, так і окремо взятої 
організації. 

Інвестиційний маркетинг ставить на меті вибір пріоритетних напрямків 
вкладення коштів у отримання інформації, необхідної для маркетингового 
обґрунтування корпоративних рішень, а також для визначення рішень по 
створенню і доведенню споживчої цінності пропозиції і заходів до цільових 
споживачів. Надаючи споживачам вищу цінність в порівнянні з конкурентами, 
маркетологи домагаються реалізації основної мети маркетингу, яка полягає
у формуванні, утриманні та розширенні ринку компанії [1]. Цілі інвестиційного 
маркетингу – збереження та зростання капіталу, забезпечення стабільного 
потоку доходів, мінімізування податкового тягару та ринкових ризиків.
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Цілі інвестиційного маркетингу – збереження та зростання капіталу, 
забезпечення стабільного потоку доходів, мінімізування податкового тягару та 
ринкових ризиків.

Інвестиційна привабливість підприємства є складною багаторівневою 
характеристикою. Це економічна категорія, що характеризується комплексом 
фінансово-економічних, соціальних, інформаційних, техніко-організаційних та 
інших показників, на основі яких можна прийняти об'єктивне рішення про 
доцільність вкладання коштів у певне підприємство (інвестиційний об'єкт).

Методи оцінки будь-якого інвестиційного портфеля можна розділити на 
три основні групи: статистичний підхід, метод експертних оцінок та 
рейтинговий підхід.

Існує три основні групи факторів, які впливають на інвестиційну 
привабливість не залежно від методу оцінки цієї привабливості:

1) ті, що впливають на рівень інвестиційного потенціалу регіонів;
2) які визначають рівень некомерційних інвестиційних ризиків;
3) які впливають на інвестиційну активність.

Не зважаючи на наявний інвестиційний потенціал Україну наразі не може 
конкурувати на світовій арені з провідними країнами з точки зору обсягу 
інвестицій у них. Негативними факторами для ведення бізнесу в Україні 
експерти визначають (в порядку зменшення): корупцію, політичну 
нестабільність, інфляцію, бюрократизм, ускладнений доступ до фінансів, часту 
зміну урядів, високі податкові ставки, складність податкового законодавства, 
регулювання валютного ринку, невідповідну якість інфраструктури, 
обмежувальне регулювання ринку праці, недостатню здатність до інновацій, 
злочинність та крадіжки, погану етику робочої сили, низьку якість охорони 
здоров’я та недостатню освіченість працівників.

Згідно з оцінкою Всесвітнього економічного форуму, що міститься 
в «Глобальному звіті про конкурентноспроможність (The Global 
Competitiveness Report) 2019», Україна посіла 85-те місце зі 141, опинившись 
нижче у списку, ніж Ямайка, Тринідад і Тобаго, Домініканська Республіка. 
Згідно з дослідженнями Індексу глобальної конкурентоспроможності, Україна 
погіршила свої позиції у 7 з 12 основних показників на 2017 р. [2]. Згідно 
з іншим дослідженням щодо умов ведення бізнесу в Україні, які впливають на 
глобальну конкурентноспроможність країни, яке проводилося Світовим банком 
і Міжнародною фінансовою корпорацією «Doing Business» в 2020 році, рейтинг 
України піднявся на 7 позицій та наразі сягає 64 місце з 190 країн [3]. Ще 
одним показником інвестиційного клімату є їндекс інвестиційної привабливості 
від Європейської бізнес асоціацією (ЄБА) та юридичної фірми «Василь Кicіль 
і Партнери» [4]. За його результатами рейтинг Україна у другій половині 
2020 р. знизився до 2,40 балів з 5-ти можливих, через що 78 % з опитаних 
керівників міжнародних та українських компаній, які є членами цієї 
Європейської бізнес асоціації, назвали інвестиційний клімат в Україні 
несприятливим.
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Серед причин, які перешкоджають істотного збільшення припливу 
іноземних інвестицій в економіку України, іноземні компанії називають кризу 
у фінансово-економічній системі України (98 %), відсутність ефективної моделі 
інвестиційних стимулів (97 %), політичну нестабільність (95 %), відсутність 
реальних державних гарантій захисту іноземних інвестицій і прав власності 
(92 %). Слід зазначити значне збільшення ролі фактора корумпованості 
законодавчої, виконавчої та судової влади.

Низький рівень інфраструктури, що характерний для більшості регіонів 
України значним чином гальмує інвестиційні процеси. З іншого боку, сама 
інфраструктура може стати об’єктом іноземних інвестицій. Оскільки такий 
напрям інвестицій має тривалий термін окупності, він характеризуватиметься 
переважно довготерміновою перспективою.

Аналіз дозволяє зробити висновок, що в цілому спостерігається 
нестабільна динаміка залучення інвестицій регіонами України, що, безперечно, 
пов'язано нестабільністю економічного зростання в більшості регіонів, 
хаотичним використанням окремих елементів маркетингу, асоціюванням 
маркетингу лише з рекламою, необгрунтованим застосуванням західних 
методик, орієнтацією на короткострокову перспективу, відсутністю програм 
лояльності для клієнтів, нерозвинутим сектором обслуговування, відсутністю
гнучкості та ін. [5]. 

Основним завданням активізації інвестиційної діяльності має стати 
стимулювання національних інвесторів здійснювати інвестиції; концентрація 
грошових потоків на пріоритетних напрямах розвитку економіки; акумуляція 
достатнього обсягу фінансових ресурсів у провідних банках країни; 
забезпечення доступності кредитів для позичальників шляхом зниження їх 
вартості тощо. 

У зв’язку з цим пропонується у роботі визначити групи факторів, що 
формують інвестиційну привабливість країни та їх характер впливу, також 
пропонується застосування або впровадження методик ведення маркетингової 
політики підприємств зарубіжних розвинутих країн, приєднання нових молодих 
спеціалістів у цій сфері з творчим потенціалом та свіжими ідеями, глибокого 
вивчення потреб населення, сприяння розширенню дослідницьких робіт, 
посилення контролю за всією діяльністю і взагалі, як говорять, йти «в ногу 
з часом». Для покращення інвестиційної привабливості України також 
пропонується здійснити заходи щодо покращення податкового клімату та 
реформування системи податкових стимулів шляхом модернізації виробничих 
фондів та впровадження новітніх технологій, збільшення інвестицій 
в інноваційні проєкти та підтримки малого бізнесу.

Одним із стратегічним напрямком покращення інвестиційної 
привабливості має стати система національної освіти, система вдосконалення 
бази знань всередині підприємств, захист інтелектуальної власності, а також 
комплекс соціокультурних, політичних та економічних умов, що зумовлюють 
«конкурентоспроможний рівень життя» всередині країни.
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Отже, формування міцного та ефективного іміджу Украіни на світовій 
арені за допомогою маркетингових важелів позитивно вплине на 
її привабливість для іноземних інвесторів. Бо наразі наша країна має 
незадовольняючий стан інвестиційної привабливості. Це зумовлено багатьма 
факторами і діями, що підривають і так хитке становище країни на світовому 
ринку та перед іноземними інвесторами. І всі зусилля потрібно направити на 
покращення нашого іміджу на світовій арені.
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ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ СВІТОВИХ ФІНАНСОВИХ КРИЗ 
ТА ЇХ НАСЛІДКИ ДЛЯ УКРАЇНИ 

Постійний динамічний розвиток міжнародних економічних відносин та
подальша фінансова глобалізація сприяють поширенню періодів світової
фінансової нестабільності та виникненню світових фінансових криз, що
обумовлює необхідність їх постійного моніторингу, системного вивчення та
аналізу.

Кризи одні з досить поширених та водночас загадкових явищ у світі.
Вони виникають на будь-яких рівнях та у різних площинах функціонування.
У Великому тлумачному словнику сучасної української мови фінансову кризу
визначають як «глибокий розлад фінансової системи держави» [1]. Однак,
кожна фінансова криза – унікальна. Кожна має власну форму: різні масштаби,
задіяні суб’єкти, каталізатори, періоди протікання. Тому неможливо описати
фінансову кризу з точки зору зміни лише одного індикатору, наприклад,
стрімкого зростання інфляції або різкого зниження ціни акції певної компанії.

www.weforum.org
www.doingbusiness.org
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Фінансова криза – це багатовимірне явище, що може комбіновано мати різні
прояви: істотні зміни цін на активи і обсягів кредитів; серйозні перебої
у фінансовому посередництві і наданні зовнішнього фінансування різним
суб'єктам економіки; великомасштабні балансові проблеми (фірм, домашніх
господарств, фінансових посередників і суверенних осіб); масштабна державна
підтримка (у вигляді підтримки ліквідності і рекапіталізації) [2].

Кожен прояв має різну інтенсивність у залежності від державної
політики, здоров’я фінансової системи, ринкової кон’юнктури тощо. Разом
з цим, у всіх кризах можна виділити схожі елементи: підвищення рівня
банкротств суб’єктів господарювання, волатильності ринків, спад економічної
активності, збільшення рівня безробіття. Також усі кризи об’єднує, по-перше, їх
неминучість (вони притаманні усім процесам у природі), по-друге, складність
передбачення, по-третє, помилка допущена при управлінні ними може
коштувати дорого.

Для розуміння природи фінансових криз, потрібно знати, що призвело до
їх утворення. Я. М. Міркін вважає, що фінансові кризи можуть бути викликані
внутрішніми причинами (національні економічні цикли (вторинні по
відношенню до глобальних), надмірна концентрація окремих ризиків,
політичний ризик) та зовнішніми впливами (цикли світової економіки,
фінансові інфекції, спекулятивні атаки) [3]. На думку І. О. Тивончук,
П. І. Стецюк, О. І. Тивончук, чинники, що викликають фінансові кризи
формуються як у реальному секторі економіки, так і у грошово-кредитній
системі. У випадку реальної економіки це: «поява нових технологій, нових
продуктів, структурні диспропорції, неефективне використання ресурсів»,
а грошово-кредитної системи – «нестабільність банківської системи країн,
наростання частки сумнівних кредитів, посилення інфляції, завищений
валютний курс, високі темпи девальвації валюти, зростання дефіциту
державного бюджету і державного боргу, дефіциту платіжного балансу,
доларизація економіки, наростання кількості високоризикованих цінних
паперів». Окрім цього науковці виділяють міжнародні чинники та суб’єктивні
(наприклад, помилки у політиці державних службовців) [4]. Ф. Мішкін до
причин фінансових криз відносить зростання відсоткових ставок, збільшення
невизначеності, вплив ринку активів на баланси підприємств та банківські
паніки. Ф. Мішкін входить до когорти вчених, серед яких Дж. М. Кейнс,
Ч. Кіндлебергер, Дж. Акерлоф та Р. Шиллер, які вбачали, що однією з причин
виникнення криз є ірраціональна поведінка суб’єктів господарювання,
наприклад, раптове зняття грошових коштів з банківських рахунків, паніка
на фондовому ринку тощо [2]. Таким чином, кожен науковець, або їх група,
виділяє власні причини виникнення фінансових криз, що пов’язано
знову ж таки з унікальністю кожної кризи та різними поглядами на неї.

У вітчизняній літературі існує ряд робіт присвячених глобальним
причинам виникнення фінансових криз. Основною проблемою науковці
вважають нестійкість нового світового господарського порядку, що утворився
після скасування золотого стандарту. Звідси вони виділяють наступні причини
фінансових криз: асиметрія економічного розвитку різних учасників
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глобального ринку, поглиблення відриву фінансової сфери світової економіки
від її реального сектору, відсутність наддержавних органів регулювання
глобальних фінансових потоків, швидка інтеграція менш розвинених країн до
глобальної фінансової системи. Також деякі з вчених виділяють діяльність
транснаціональних корпорацій (ТНК) та банків (ТНБ), як одного з факторів
виникнення світових фінансових криз. Дані аспекти функціонування світового
господарства посилюють ланцюговий ефект і криза може легко передаватись
іншим країнам. Дещо іншою є думка Сибирки Л. А., яка вважає, що світові
фінансові кризи є, насправді, інституційними так як їх причиною виступає
«вичерпання традиційними інститутами можливостей підтримувати траєкторію
кумулятивного розвитку за умов загострення існуючих фінансових дисбалансів
та появи нових викликів» [5]. Отож, причини фінансових криз можуть бути
різними, у залежності від характеристик системи, де вона утворилась. Однак,
для світових фінансових криз науковці виділяють один ряд причин, що їх
характеризують.

Не менш важливими для розуміння природи фінансової кризи є їх
наслідки. Вони можуть бути як незначними, так і катастрофічними для
економічної системи та добробуту населення. У залежності від ступеня
накопичених ризиків, дій державних службовців та інших факторів можна
спостерігати різну інтенсивність та масштаб фінансових криз. Вони можуть
вражати не тільки фінансову систему, але й переходити на реальний сектор
економіки та інші країни. Так, наприклад, фондова криза 1987 р. практично не
вплинула на реальну економіку. Світова фінансово-економічна криза 2008 р.
навпаки сильно вразила як фінансову систему, так і реальний сектор. Причому
криза розповсюдилась на інші країни.

Міркін Я. М. на основі дослідження криз, визначив наступні наслідки для
економіки: зменшення реального ВВП, падіння витрат суб'єктів домашніх
господарств та скорочення інвестицій в основний капітал. Більш широко
науковець представив наслідки фінансових криз для фінансової системи:
значний відтік іноземного капіталу з країни/країн епіцентру кризи, сильна
девальвація національної валюти по відношенню до твердих валют,
неконтрольована інфляція (десятки, подекуди, сотні відсотків у рік),
скорочення ринкової капіталізації публічних компаній та ринкової вартості
облігацій. Також економіст виділив наслідки кризи у сфері державних фінансів:
падіння доходів та витрат бюджету, виникнення дефіциту бюджету, зростання
державного боргу та його вартості і збільшення ймовірності дефолту [6].
Більшість визначених наслідків Ковальова В. В. співзвучні з тим, що окреслив
Я. В. Міркін, однак є й такі, що не згадувались останнім: стагнація
економічного розвитку, соціально-політична напруга та нереалізовані
можливості [7].

Дослідження зарубіжних економістів демонструють досить схожі
висновки щодо наслідків фінансових криз. Рейнхарт К і Рогофф К. виділяють
три основні моменти, що характеризують наслідки фінансових криз: глибокі та
тривалі колапси на ринках активів, глибоке зниження виробництва і збільшення
рівня безробіття та різке зростання державного боргу [8].
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Отже, ступінь впливу на фінансовий сектор може коливатись
у залежності від виду кризи, що мала місце. Разом з тим, фінансова криза
справляє негативний вплив на різні елементи фінансової системи, що
проявляється у банкрутствах підприємств, збільшенні кількості безробітних
та сповільнює соціально-економічний розвиток населення.

Щодо України, то за останній період її вразили три кризи: фінансово-
економічна криза 2008 р., політична криза 2014–2015 рр. та коронакриза
2020 р., яка все ще триває. Для виходу зі становища, що склалося
в українській економіці, рекомендовано: усунути ризики, пов'язані
з коронавірусною хворобою COVID-19; виконати умови, висунуті МВФ для
продовження виплати коштів, затверджених програмою stand by; продовжити
залучення коштів до бюджету шляхом випуску державних облігацій; провести
необхідні структурні реформи, у першу чергу у сфері подолання корупції
та судової системи; послабити регуляторний, фіскальний тиск на МСБ
та впровадити кредитні канікули, а ще узгодити дії влади щодо обмежувальних
карантинних заходів з підприємствами; збільшити доступ підприємств до
фінансування шляхом зменшення вартості грошових ресурсів.

Ці та інші чинники суттєво вплинуть на стабілізацію української 
економіки та допоможуть стати на шлях процвітання добробуту суспільства.
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ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД ЕКОЛОГІЧНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ 
ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

«Зелений університет» ‒ це вищий навчальний заклад, який впроваджує 
заходи, спрямовані на захист навколишнього середовища, а саме: розвиток 
екологічної інфраструктури, економію водних та енергетичних ресурсів, 
сортування відходів, формування екологічних звичок та моделей оведінки [1.с. 75].
По суті, «зелений» університет – це модель зеленої економіки на базі вищого 
навчального закладу, яка включає освітні, поведінкові, технічні й управлінські 
інновації екологічного спрямування. Кожна із перерахованих складових 
концепції «зеленого» університету є важливою компонентою сталого розвитку 
навчального закладу і вимагає системного підходу та стратегічного планування, 
одночасно будучи частиною загальної стратегії розвитку «зеленого» 
університету [1, с. 109].

На сьогодні низка закордонних університетів світу вже має успішний 
досвід впровадження концепції «зеленого» університету у свою діяльність. 
Ефективність її впровадження оцінюється в рамках рейтингу UI GreenMetric 
World University Rankings [2], який враховує такі критерії як інфраструктура та 
площі зелених насаджень на території університету, показники споживання та 
економії енергії, раціонального використання природних ресурсів, зберігання 
і перероблення відходів, використання екологічно чистих транспортних засобів, 
проведення навчальних курсів з екологічної проблематики, реалізація 
дослідницьких проєктів з питань сталого розвитку тощо.

Лідерами з впровадження цінностей сталого розвитку, відповідно до 
рейтингу UI GreenMetric World University Rankings, у 2020 р. стали
університети Нідерландів, Великобританії та США (табл.1.1) [3].

Таблиця 1.1
Топ-5 «зелених» університетів світу у 2020 р. [3]

Номер у 
рейтингу

Назва університету Країна
Загальна 

кількість балів
1 Університет Вагенінгена Нідерланди 9 150
2 Оксфордський університет Великобританія 8 875
3 Університет Ноттінгема Великобританія 8 775

4 Ноттінгемський Трентський 
університет

Великобританія 8 725

5 Університет Каліфорнії в Девісі США 8 725
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Вагенінгенский університет уже два роки поспіль займає 1-е місце 
в рейтингу «зелених» університетів світу. Це університет з відмінними 
показниками сталого розвитку. Університет реалізує різні проєкти у сфері 
енергетики, утилізації сміття тощо, спрямованих на зниження негативного 
впливу на довкілля та стримування процесів зміни клімату планети [3].

Університет щорічно оцінює свій внесок у зниження викидів діоксиду 
вуглецю. У період з 2010 до 2019 р. Вагенінгенский університет скоротив 
сумарний обсяг викидів вдвічі. Таких показників вдалося досягнути, перш за 
все, шляхом реалізації проєктів відновлювальної енергетики. Так, у 2019 р.
100 % спожитої в університеті енергії, було вироблено з альтернативних 
джерел енергії [4].

Оксфордський університет займає друге місце в рейтингу. Стратегія 
екологічної стійкості Оксфордського університету спрямована на досягнення 
нульового значення викидів діоксиду вуглецю до 2035 року. Університет 
запровадив низку енергозберігаючих заходів, які сприяють не тільки 
заощадженню енергії, а й істотно економлять фінансові ресурси [4].

Ноттінгемський університет – ще один відомий «зелений» навчальний 
заклад, який активно пропагує принципи сталого розвитку та всіляко 
прищеплює своїм студентам інтерес до екології. Щомісяця в університеті 
проходять змагання між студентськими житловими резиденціями «Student 
Switch Off». Резиденція, студенти якої заощаджують найбільше енергії та 
приділяють найбільше увагу переробці сміття, виграє призи та запас морозива 
«Ben & Jerry». В університеті також діє кампанія «WasteNott», спрямована на 
скорочення використання одноразового пластикового посуду. Згідно 
з опитуваннями, вже 94 % студентів Ноттінгемського університету готові 
перейти на постійне використання багаторазового скляного посуду. Кампусні 
кафетерії пропонують знижку на напої тим студентам, які приходять зі своїми 
склянками [5].

Державний університет Каліфорнії в Девісі широко відомий своєю 
прихильністю до сталого розвитку і має платинову відзнаку в рамках системи 
«STARS», що оцінює рівень сталого розвитку в закладах вищої освіти США. 
Кампуси університету сертифіковані за стандартом «LEED», обладнані 
енергефективними технологіями, точками зарядки електромобілів тощо. 
У 2020 р. Університет Каліфорнії в Девісі знизив викиди парникових газів до 
рівня 1990 р., тобто скоротив їх на 50 %. На майбутнє університет має більш 
амбітні цілі, а саме досягти нульових показників викидів парникових газів та 
скоротити споживання питної води на 20 % до 2022 р. Варто зазначити, що 
заклад приділяє значну увагу не лише облаштуванню кампусів, а й підбору 
навчальних програм. Університет пропонує студентам низку освітніх 
дисциплін, пов’язаних зі сталим розвитком і охороною навколишнього 
природного середовища [5].

Таким чином, провідні «зелені» університети впроваджують широкий 
спектр стратегій сталого розвитку і є прикладом центрів «зеленого» розвитку 
й драйверами екологічно стійкого зростання у свої країнах.
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ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ЛОКАЛЬНОЇ СТРУКТУРНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ 
ПОЛІТИКИ МІСТ-ПРОМИСЛОВИХ ЦЕНТРІВ

Базисом для досягнення нової якості економічного зростання на засадах 
інноваційної моделі розвитку, пов’язаної зі активізацією інформаційно-
комунікативного середовища, наукових знань, запровадженням прогресивних 
технологій є структурна трансформація економіки. Поряд із цим аспектом, 
структурна трансформація має й інший – пов’язаний із соціальним проявом, що 
знаходить відображення у взаємозв’язку структури економіки зі зростанням 
добробуту населення, підвищенням рівня та якості його життя. Зазначене 
актуалізує пошуки механізмів та інструментів для формування 
диверсифікованої локальної структурної економічної політики.

Емпіричний аналіз секторальної та просторової трансформації структури 
економіки міст обласного значення Західного регіону України, здійснений 
авторами у попередніх дослідженнях [1], дозволив виокремити в регіоні міста –

http://greenmetric.ui.ac.id/overall-rankings-2020/
http://surl.li/jjmr.
https://cutt.ly/ojU8nZL/
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типові промислові центри, а саме: Новий Розділ, Володимир-Волинський, 
Нововолинськ, Бурштин. Зазначені міста упродовж останніх десяти років 
зберегли свою монофункціональність, що у довгостроковій перспективі може 
підвищити вразливість економіки регіону як до внутрішніх так і зовнішніх 
викликів та впливів, стати перешкодою збалансованому економічному 
розвитку.

Для міст-типових промислових центрів, на наш погляд, основними 
стратегічними цілями розвитку економіки мають бути: а) інноваційно 
орієнтований вектор структурних зрушень, тобто переорієнтація на 
переважання в економіці високотехнологічних сфер промислової діяльності; 
б) сервісизація економічної діяльності, що загалом відповідає 
постіндустріальному етапу розвитку держави.

До чинників подальшого інноваційного розвитку міст-типових 
промислових центрів належить ефективне функціонування інноваційної 
інфраструктури та інфраструктури підтримки бізнесу, тобто мережі 
кластерів та індустріальних (промислових) парків, як структур, спроможних 
перетворювати ідеї в науково-технічні розробки і сприяти у впровадженні 
останніх у виробництво. Однак, зазначені об’єкти у Західному регіоні України 
розміщені нерівномірно. Переважна їх частина знаходиться в обласних центрах. 
Станом на 01.01.2021 р. до Реєстру індустріальних (промислових) парків 
України [2] по визначених нами містах-типових промислових центрах внесено 
два індустріальні парки: «Новороздільський індустріальний парк» (м. Новий 
Розділ, Львівська обл.) та «Нововолинськ» (м. Нововолинськ, Волинська обл.). 
Однак, за даними Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства України [3], станом на поч. травня 2020 р. реальні роботи 
з будівництва та/або облаштування здійснювалися лише на території
Новороздільського індустріального парку. А кошти на облаштування 
індустріального парку «Нововолинськ»2, ініціатором створення якого 
є Нововолинська міська рада, з державного та місцевого бюджетів, а також 
з інших джерел не виділялися [3]. Разом з тим, до Державного фонду 
регіонального розвитку станом на 01.02.2020 р. [4] у категорії «Індустріальні та 
інноваційні парки» не подано жодного нового проєкту для фінансування 
розвитку відповідної інфраструктури. Відтак, доцільно:

а) на національному рівні: 
1) у п. 4 Завдань за напрямом «Протидія кризам на територіях 

з особливими проблемами розвитку (сільські території у несприятливих 
умовах, малі монофункціональні міста, прикордонні території у несприятливих 
умовах)» Стратегічної цілі I «Формування згуртованої держави в соціальному, 
гуманітарному, економічному, екологічному, безпековому та просторовому 
вимірах» Державної стратегії регіонального розвитку на 2021–2027 рр.

2 Функціональне призначення індустріального парку «Нововолинськ»: машинобудування; 
приладобудування; матеріально-технічне постачання і збут (логістика); легка промисловість 
(текстильна, швейна, шкіряно-взуттєва, шкіряно-галантерейна); сільськогосподарська промисловість 
(теплиці); ІТ-кластер (аутсорсинг).
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передбачити не лише «…сприяння формуванню таких об’єктів інфраструктури 
розвитку підприємництва, як бізнес-центри, бізнес-інкубатори, інноваційні та 
консалтингові центри, венчурні фонди» [5], а й сприяння формуванню об’єктів 
інноваційної інфраструктури;

2) в умовах існування в Україні суттєвих бюджетних обмежень та не 
узгодженості з пріоритетами інноваційного розвитку (левова частка бюджетних 
асигнувань надається низько- і середньотехнологічним виробництвам, що не 
сприяє прогресивним структурним змінами) прямого державного фінансування 
інноваційної діяльності промислових підприємств доповнити [6]:

2.1) ст. 17 Закону України «Про інноваційну діяльність» іншими 
непрямими методами фінансової підтримки інноваційних промислових 
підприємств, як от: 1) пільгове оподаткування прибутку, зокрема, шляхом 
податкового вирахування (знижки), що зменшує базу оподаткування до 
нарахування податку та збору; 2) квотування;

2.2) Закон України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності 
в Україні» шляхом передбачення у ньому (відповідно до положення п. 3 ст. 6
Закону) надання державних гарантій банкам, що здійснюють кредитування 
інноваційної діяльності промислових підприємств. 

б) на локальному рівні:
1) розробити та затвердити Програму інноваційного розвитку

конкретного міста-типового промислового центру або Програму інноваційного 
розвитку відповідної області, де було б передбачено механізми та інструменти 
модернізації промисловості зазначених міст на інноваційних засадах;

2) розробити та затвердити Стратегію розвитку промисловості 
з зазначенням механізмів та інструментів модернізації галузі на інноваційних 
засадах. Зазначимо, сьогодні міста користуються здебільшого Програмами 
соціально-економічного розвитку, які носять загальний та короткостроковий 
характер (як правило, розробляються на два роки). Натомість довго- чи 
принаймні середньострокове планування розвитку практично відсутнє;

3) сприяти активізації міжмуніципального співробітництва в контексті 
забезпечення сталого розвитку промисловості.

Разом з тим, актуальним вбачається перехід до так званої смарт-
економіки, тобто орієнтація на комплексну модернізацію та інноваційний 
розвиток на основі технологій нового покоління. Першим кроком на цьому 
шляху, на наш погляд, має стати розроблення та затвердження стратегій 
розвитку міст на засадах смарт-спеціалізації, що загалом є можливим, 
враховуючи положення ст. 16 Закону України «Про засади державної 
регіональної політики» [7]. З огляду на те, що смарт-спеціалізація передбачає 
аргументоване визначення окремих стратегічних цілей та завдань щодо 
розвитку видів економічної діяльності, які мають інноваційний потенціал 
з урахуванням конкурентних переваг території/регіону, зазначений захід 
сприятиме трансформації секторів економіки міст в більш ефективні.
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БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ В УПРАВЛІННІ 
СТАЛИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА

На сьогоднішній день нестабільність факторів зовнішнього середовища 
вимагає від підприємств детального прогнозування своєї стратегічної та 
поточної діяльності, врахування загроз, можливостей подальшого розвитку та 
досягнення поставлених цілей, які зазначені в «Стратегії сталого розвитку 
України на період до 2030 року» [1]. Сучасні умови господарювання вимагають 
від менеджменту будь-якої організації вміння приймати обґрунтовані 
управлінські рішення. Важливим елементом стратегічного планування, який 
вирішальною мірою може передбачати реакцію підприємства на вимоги 
зовнішнього середовища та підтримувати його відповідну поведінку на ринку, 

http://ird.gov.ua/irdp/p20200033.pdf.
https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=45629531-ea5f-4a91-
https://www.me.gov.ua/Documents/Download?id=efe98259-1cb9-
http://dfrr.minregion.gov.ua/Projects-list.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-%D0%BF#Text.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156-19.
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є бізнес-планування, яке можна розглядати як дієвий інструмент сучасного 
менеджменту, завдяки якому підприємства можуть визначити мету і завдання 
свого функціонування, розробляти систему заходів щодо поліпшення 
результатів діяльності або запобігання небажаним явищам.

Під бізнес-плануванням розуміють процес визначення цілей та шляхів їх 
досягнення шляхом розробки стратегії та програми дій, які будуть 
реалізовуватись у майбутньому при певних умовах. Зміст та процедура 
виконання цих робіт прописується в бізнес-плані, в якому обґрунтовуються 
проблеми підприємства, можливості їх вирішення через втілення в життя 
певних заходів та їх ефективність [2].

Бізнес-планування слід розглядати як механізм сталого розвитку для 
впровадження управлінських функцій з метою побудови підприємства, що має 
чітку стратегію управління та розвитку, а це, в свою ергу, вимагає чіткі та тісно 
пов’язані стратегічне та оперативне планування. 

Бізнес-планування реалізує в собі елементи стратегічного та оперативного
планування, тобто включає в себе і формування цілей та векторів сталого 
розвитку, а також їх конкретну покрокову реалізацію. 

Бізнес-план, з одного боку, це аналітичний документ, з іншої – засіб 
реклами, інформація у ньому має бути чітко зібраною та структурованою, 
повною, при цьому стислою і конкретною. Варто рахувати і те, що інвестори, 
при прийнятті рішення, мають безліч варіантів, тому бізнес-план має бути 
підготований таким чином, щоб зацікавити, привернути увагу і переконати 
і своїй актуальності, а також має відповідати всім нормам і відповідати вимогам 
даних інвестиційних компаній.

Бізнес-план охоплює три основні області управлінських рішень:
1) управління поточною діяльністю та розвитком підприємства: 

сучасна технологія бізнес-планування дозоляє використовувати бізнес-план 
безпосередньо для управління поточною діяльністю та розвитком малого 
і середнього бізнесу. Ефективне управління на даних рівнях забезпечується 
шляхом розробки управлінського бізнес-плану, що поєднує стратегічне 
та оперативне планування.

Провідним завданням такого бізнес-плану, загалом, є виявлення та 
ідентифікація головних цілей функціонування підприємства, фірми, організації, 
а також шляхів та ресурсів для їх досягнення. В цілому, управлінський бізнес-
план включає в себе перелік конкретних дій для менеджерів, описують ключові 
функціональні завдання підрозділі та шляхи досягнення ними цілей. В даному 
випадку бізнес-план варто розглядати як інструмент для делегування обов’язків 
та рівня відповідальності, що дозволяють керівній ланці точніше визначати та 
оцінювати внесок кожного з менеджері в досягнення цілей;

2) управління змінами на підприємстві: гнучкий та швидкий розвиток 
підприємства можливий лише за наявності спеціального механізму управління 
змінами, де провідною частиною є розробка бізнес-плану проєктів. Даний тип 
планування може бути як складовою загальної системи бізнес-планування 
підприємства, фірми, організації, так і самостійним документом, спрямованим 
на реалізацію інвестиційної політики підприємства. 
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3) разові рішення окремих аспектів управління: під час управління 
бізнесом виникають питання та проблеми, для вирішення яких необхідний 
спеціально підготований бізнес-план. Таких задач досить багато, зокрема, -
прийняття рішень щодо покупки чи продажу частини бізнесу, великих 
комерційних проєктів, залучення до роботи провідних фахівців галузі та інші. 

У сучасній управлінській теорії виокремлюють кілька функцій бізнес-
планування, зокрема можна виділити 4 основних. 

Перша функція – надання можливості використання бізнес-плану для 
розробки загальної концепції розвитку підприємства, фірми, організації. 

Друга – функція планування, що надає можливість оцінки та контролю 
процесу розвитку основної діяльності підприємства, фірми, організації. 

Третя функція пов’язана з залученням грошових потоків (позики, 
інвестиції, кредити). Для ефективного залучення грошових засобів, необхідно 
скласти продуманий бізнес-план, щоб переконати кредиторів у своїй надійності 
та надати гарантії повернення позикових коштів. 

Четверта функція пов’язана безпосередньо з залученням та налагодженням
партнерських зв’язків, які можуть надати у користування капітальні чи 
технологічні вкладення. 

Підприємства, що працюють умовах нестабільного ринку, при розробці 
бізнес-плану, систематично спираються на розробку нових продуктів, перехід 
на нові покоління виробів, освоєння новітніх технологій виробництва. Якщо 
підприємство не має достатніх потужностей для масштабування виробництва, 
то її бізнес-план буде спрямований на пошук нових партнерських зв’язків для 
додаткових потужностей, залучення інвестицій для створення виробничих 
ліній, чи розробку можливості передачі виготовлення певних процесів 
партнерам. Такий бізнес-план буде також містити технічні та технологічні 
вимоги майбутнього виробництва, деталізацію логістичних зв’язків.

Бізнес-план поєднує у собі макроекономічний аналіз стану ринку 
в цілому та внутрішні дослідження на підприємстві, фірмі, організації. Як 
правило, бізнес-плануванням кожна фірма чи організація займається 
самостійно, та не є виключенням залучення сторонніх фахівців для складання 
оптимізованого документу. Окрім безпосереднього автора ідеї, до розробки 
бізнес-плану також долучаються фахівці з фінансових, статистичних, 
юридичних питань, що знають особливості відповідного ринку, наявність нових 
норм та можливостей реалізації. Вони оцінюють перспективи, нюанси та 
приховані можливості даної ідеї. Бізнес-план є одним з найвизначніших 
документів, що визначає загальну стратегію функціонування підприємства, 
фірми, організації та базується на загальній концепції розвитку фірми, при 
цьому він більш детально розглядає економічний та фінансовий аспекти 
стратегії, розглядає техніко-економічні шляхи реалізації конкретних заходів. 

Бізнес-план оцінює ситуацію як всередині так і зовні фірми щодо сталого 
розвитку. Саме за допомогою бізнес-плану керівна ланка приймає управлінські 
рішення та рішення щодо поділу прибутку (накопичення, дивіденди). Бізнес-
план також використовується при обґрунтуванні рішень щодо модернізації та 
розвитку організаційно-виробничої структури фірми, централізації чи 
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децентралізації управління та розподілення відповідальності. Варто відзначити 
також, що складання бізнес-плану також допомагає координувати діяльність 
фірм-партнерів, чітко створювати спільні плани щодо розвитку, кооперування 
та співпраці в роботі над виготовлення одного продукту чи його елементів.

Як випливає з вищесказаного, план є, як правило, ще й об’єктивною 
оцінкою діяльності підприємства, фірми, організації, а також необхідний 
елементом при прийнятті важливих управлінських рішень. Відповідати таким 
завданням може лише систематичний документ, що включає в себе розрахунки, 
техніко-економічні обґрунтування, аналіз ряду економічних показників, аналіз 
та опис чітких дій, що спрямовані на реалізацію головної мети будь-якої 
діяльності – максимізація прибутку. Надзвичайно важливим, з точки зору 
повноти охоплення інформації, є структура бізнес-плану та його послідовність. 
У цілому, даний плановий документ має досить однотипний вигляд, 
розрізняючись лише послідовністю розділів, залежно від важливості того чи 
іншого. 

Оптимізований бізнес-план, перш за все, допомагає ефективно зростати 
фірмі, завойовувати свою частку на ринкові, де вона діє, ефективно залучати 
інвестиції та позики, ефективно планувати свій розвиток і розробляти нові 
продукти своєї діяльності. 

Грамотне складання бізнес-плану, на сьогоднішній момент, є одним 
з найважливіших чинників успіху будь-якого підприємства незалежно від 
галузі. У зв’язку з цим, потреба у висококваліфікованих фахівцях, які 
займаються розробкою даного документа, сильно зростає та це спонукає 
студентів творчо, але, в той же час відповідально, проявляти себе, розвиває їх 
компетенцію і навички в різних областях діяльності [3, с. 142]

Реалізація стратегії ґрунтується на широких інвестиційних програмах, 
складених як ціла система взаємопов’язаних технічних, організаційних та 
економічних змін на певний період. Бізнес-план охоплює одну з частин 
інвестиційної програми, термін реалізації якої, як правило, обмежений кількома 
роками, що дозволяє дати достатньо чітку економічну оцінку наміченим цілям 
сталого розвитку.
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МАТРИЦІ ВІДПОВІДНОСТІ ЕКОЛОГІЧНИХ ПОДАТКОВИХ 
ІНСТРУМЕНТІВ УМОВАМ НАЦІОНАЛЬНОЇ СПЕЦИФІКИ 

ТА ПРІОРИТЕТАМ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 
У світовій практиці свою результативність довели екологічні податки 

пан’європейської системи, а саме: енергетичні податки [3]; транспортні податки
[4]; податки на забруднення [2; 5]; ресурсні податки [6]. 

З урахуванням національної специфіки природокористування в Україні, 
відбір переліку екологічних податків повинен ґрунтуватися на наступних 
засадах: 

1. Детеріоризація екологічного стану, що проявляється у першу чергу 
через високий рівень забруднення навколишнього середовища.

2. Імпортозалежність, зокрема значна залежність від імпорту 
енергоносіїв.

3. Великий попит на природоруйнівні товари, а саме: на нові автомобілі 
як пересувні джерела забруднення довкілля.

4. Потужний природо-ресурсний потенціал, що обумовлює високу 
природоємність національного виробництва.

Функціональна матриця відповідності екологічних податкових 
інструментів умовам національної специфіки та пріоритетам національної 
безпеки наводиться в Таблиці 1. Оцінка відповідностей ґрунтується на 
експертній думці автора та провадиться за бальною шкалою від 1 до 4. 
Найнижчий бал відображає низьку кореляцію національних особливостей 
природокористування з пріоритетами національної безпеки, і навпаки. Так, 
наприклад, залежність від імпорту енергетичних носіїв найбільш щільно 
корелює з економічною безпекою, тому даному кореляту привласнюється 
найвищий бал 4. Екологічна безпека у першу чергу узалежнюється від якості 
довкілля, отже оцінка 4 бали виставляється у квадранті «екологічна безпека –
детеріоризація екологічного стану». Шляхом підсумовування балів за 
кожним стовпчиком (домінантою) отримуємо результативний показник, 
що відображає міру взаємодії з компонентами національної безпеки. Додатково 
відзначимо, що кожна домінанта національного природокористування 
узгоджується з відповідними податковими інструментами екологічного 
спрямування (табл. 1).
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Таблиця 1 
Бальна оцінка відповідності екологічних податків особливостям 
національного природокористування та національної безпеки 

(запропоновано авторами)

Національна 
безпека

Домінанти національного природокористування в Україні

Детеріоризація 
екологічного 

стану

Імпортозалежність
(залежність від 

імпорту 
енергоносіїв)

Попит на 
природоруйнівні 

товари

Потужний 
природо-

ресурсний 
потенціал 

Економічна 
безпека

1 4 3 2

Екологічна 
безпека

4 3 2 1

Соціальна 
безпека

4 1 3 2

Енергетична 
безпека

1 4 3 2

Сума балів 10 12 11 7
Екологічні податкові інструменти

Податки на 
забруднення

Енергетичні 
податки

Транспортні 
податки

Ресурсні 
податки

Як видно з табл. 1, найвищу загрозу для національної безпеки становить 
імпортозалежність (12 балів), а тому пріоритетним податковим інструментом 
врегулювання ситуації повинні виступити енергетичні податки. Отже, у вищій 
мірі специфіці природокористування в Україні та особливостям її національної 
безпеки відповідають саме енергетичні податки. Попит на природоруйнівні 
товари, а саме нові автомобілі, також є загрозливим (11 балів), 
проте транспортні податки на даному етапі розвитку не призведуть до 
скорочення попиту на авто, оскільки користування ними в Україні можна 
охарактеризувати як статусне споживання. Погіршення стану якості довкілля 
є суттєвим чинником загрози національній безпеці (10 балів), тому податки 
на забруднення повинні ретельно справлятися з емітентів. Як було встановлено, 
природоємність виробництва чинить усереднений вплив на безпеку 
держави (7 балів).

Додатково побудуємо матрицю відповідності екологічних податків 
критеріям фіскальної та екоатрибутивної ефективності (рис. 1) з урахуванням 
результатів дослідження О. Веклич [1]. 
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Рис. 1. Матриця відповідності екологічних податків критеріям фіскальної 
та екоатрибутивної ефективності: запропоновано автором для України 

(запропоновано авторами)
Як видно з рис. 1, у сукупному податковому портфелі України, 

сформованого за нормативними класифікаційними вимогами Євростату, 
енергетичні податки володіють максимальним потенціалом дохідності 
та найвищою екоатрибутивною ефективністю. Окрім суто фіскальної функції 
енергетичні податки володіють характером цільового фінансування витрат 
щодо захисту та охорони навколишнього середовища. Податки на забруднення 
будуть виконувати швидше екоатрибутивну функцію в Україні, а ресурсні –
фіскальну – через потужний запас природних ресурсів.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР 

У КОНТЕКСТІ ЇХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Підприємства постійно зіштовхуються з різними загрозами та факторами, 

що безпосередньо впливають на їх економічну безпеку та здатні порушити 
їх ефективне функціонування, привести до економічної кризи.

«Поняття «економічна безпека» пройшло чимало переосмислень у зв’язку 
зі зміною умов зовнішнього середовища і з урахуванням факторів, які 
зумовлюють процеси управління. Вперше поняття «економічна безпека» 
почало застосовуватися на Заході у зв’язку зі зростанням проблеми 
обмеженості ресурсів та розпадом колоніальної системи» [1].

Нині в економічній літературі зустрічаються різні підходи до визначення 
поняття «економічна безпека підприємства», які в загальному зводяться 
до такого: 

1) «економічна безпека підприємства – це стан захищеності його 
інформаційних ресурсів та комерційної таємниці;

2) економічна безпека підприємства – це стан його захищеності від 
негативних впливів зовнішнього середовища;

3) економічна безпека підприємства – це стан його захищеності від 
негативних впливів і змін зовнішнього та внутрішнього середовища;

4) економічна безпека підприємства – це стан його захищеності від 
негативних впливів і змін зовнішнього та внутрішнього середовища при 
найефективнішому використанні корпоративних ресурсів;

5) економічна безпека підприємства – це стан підприємства, при якому 
імовірність небажаних змін будь-яких параметрів підприємства невелика» [2].

Отже, головним завданням економічної безпеки являється розробка 
найпродуктивнішої роботи операційної системи, яка дозволить економічно 
використовувати ресурси, забезпечити певний рівень трудового життя 
персоналу та якості господарських процесів підприємства.

Фінансова безпека є одним з найважливіших видів економічної безпеки, 
оскільки від врахування всіх її особливостей залежить й загальна економічна 
безпека підприємства. Для досягнення фінансової безпеки на підприємстві 
необхідно розробити механізм її забезпечення. Для розгляду даного механізму 
визначимо сутність поняття «фінансова безпека підприємства».
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Ю. В. Лаврова визначає сутність фінансової безпеки підприємства 
як «наявність такого його фінансового стану, який характеризується: 
збалансованістю і якістю фінансових інструментів, технологій і послуг; 
стійкістю до загроз; здатністю підприємства забезпечувати реалізацію 
фінансових інтересів, а також місії і завдань достатніми обсягами фінансових 
ресурсів; а також спрямованістю на ефективний і сталий розвиток» [3, с. 127].

Тому, на думку вчених, механізм фінансової безпеки підприємства 
дозволяє: 

«1) забезпечити фінансову стійкість, платоспроможність, ліквідність 
та достатню фінансову незалежність підприємства у довгостроковому періоді; 

2) забезпечувати оптимальне залучення та ефективне використання 
фінансових ресурсів підприємства;

3) ідентифікувати зовнішні і внутрішні небезпеки та загрози фінансовому 
стану підприємства та розробляти заходи для їх вчасного усунення;

4) самостійно розробляти та впроваджувати фінансову стратегію;
5) забезпечувати достатню фінансову незалежність підприємства;
6) забезпечувати достатню гнучкість при ухваленні фінансових рішень;
7) забезпечувати захищеність фінансових інтересів власників 

підприємства» [3, с. 127].
Механізм забезпечення фінансової безпеки підприємства можна 

розглядати як систему організаційних, фінансових та правових засобів впливу, 
які мають на меті своєчасне виявлення, попередження, нейтралізацію 
та ліквідацію загроз фінансовій безпеці підприємства.

Аналіз та оцінка рівня фінансово-економічної безпеки є основою для 
пошуку шляхів її забезпечення на підприємстві. Аналіз здійснюється за 
допомогою показників оцінки фінансового стану підприємства, а також 
показників рівня фінансової безпеки.

«Фінансовий стан підприємства – це економічна категорія, що відбиває 
стан капіталу в процесі його кругообігу і спроможність суб’єкта 
господарювання до саморозвитку на фіксований момент часу» [4].

Оскільки фінансовий стан підприємства характеризується рівнем 
фінансової стійкості, структурою джерел фінансування, здатністю погашати 
свої зобов’язання, рівнем рентабельності й оборотності капіталу, тому для 
оцінки фінансового стану підприємства використовують такі групи показників:

1) рентабельності;
2) ділової активності;
3) фінансової стійкості;
4) платоспроможності (ліквідності);
5) майнового стану.
Одним зі способів зміцнення фінансового стану підприємства 

й забезпечення його фінансової безпеки є кваліфіковане управління 
дебіторської заборгованістю. Проблема ліквідності дебіторської заборгованості 
стає ключовою майже на кожному підприємстві. У ній виділяють декілька 
проблем: оптимальний обсяг, оборотність, якість дебіторської заборгованості. 
Досвід реформування підприємства показує, що заходи щодо повернення 
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дебіторської заборгованості входять у групу найбільш діючих мір підвищення 
ефективності за рахунок внутрішніх резервів підприємства та можуть швидко 
принести позитивний результат. Як результат, повернення заборгованості 
в стислий термін – реальна можливість поповнення дефіцитних оборотних 
коштів.

На нашу думку, для посилення фінансово-економічної безпеки 
підприємству також потрібно:

1) поліпшити правову захищеність усіх сфер діяльності;
2) забезпечувати надійність персоналу;
3) надійно захищати інформацію, що використовується підприємством;
4) здійснювати правильну дивідендну політику;
5) підвищувати фінансову стійкість та незалежність.
Отже, в нинішній час багато підприємств незалежно від розміру їх 

обороту та прибутковості зіштовхуються із загрозами, що негативно впливають 
на рівень їх фінансово-економічної безпеки. Тому для забезпечення власної 
безпеки, підприємства мають захищатися від зовнішніх і внутрішніх загроз, при 
цьому ефективно використовувати залучені ресурси та постійно забезпечувати 
покращення фінансово-економічних показників своєї діяльності.
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ 
СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Одним із критеріїв ефективної роботи підприємства є структура його 

капіталу, від того настільки вона є оптимальною залежить подальший розвиток 
суб’єкта господарювання, його економічне зростання, конкурентоспроможність 
та можливість досягнення фінансової рівноваги. Загалом, під оптимальною 
структурою капіталу можна розуміти: «співвідношення між статтями активів 
та пасивів балансу, яке дозволить визначати та забезпечити необхідний розмір 
та частку існуючих джерел фінансування з урахуванням критеріїв та методів 
фінансування» [1, с. 301]. Основними методами визначення оптимальної 
структури капіталу, які є найбільш поширеними є метод максимізації рівня 
фінансової рентабельності, метод мінімізації фінансових ризиків і метод 
мінімізації вартості капіталу [1; 2; 3]. Усі методи оптимізації структури 
капіталу зводяться до того, що необхідно збільшувати власний капітал 
у структурі джерел фінансування або підвищувати рентабельність 
використання позикових коштів, що дозволить досягнути оптимального 
співвідношення між власними і позиковими коштами.

Зокрема, для виявлення основних проблемних аспектів забезпечення 
оптимальної структури капіталу промислових підприємств Волинської обл., 
досліджено основні фінансово-економічні показники діяльності промислових 
підприємств Волині (табл. 1). Згідно до даних табл. 1, можна свідчити про те, 
що операційна діяльність підприємства є рентабельною і фінансовий результат
до оподаткування протягом 2015–2019 рр. мав додатне значення, що говорить 
про ефективне використання капіталу, незважаючи на високу частку позикових 
коштів у його структурі. У 2019 р. частка позикового капіталу у структурі 
джерел фінансування промислових підприємств Волині становила 64,3 %.

Таблиця 1
Динаміка фінансово-економічних показників розвитку промислових 

підприємств Волинської обл.*
Показник

2015
рік

2016
рік

2017
рік

2018
рік

2019
рік

Обсяг реалізації 
промислової продукції, 
тис. грн

19425759,3 23378320,5 29214702,4 33423174,2 34410926,8

Прибуток (збиток) від 
операційної діяльності, 
тис. грн

1370692,7 1174571,0 1755935,5 1580847,8 1520678,7
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Прибуток (збиток) до 
оподаткування, тис. грн

298651,6 607714,8 819565,4 1987720,4 2452274,8

Рентабельність 
операційної діяльності, %

6,4 4,5 5,4 7,1 3,8

Власний капітал, тис. грн 5165031,7 6187065 6858335,5 10331678,8 13511279,8

Позиковий капітал, тис. 
грн

13528619,7 14350486 18847953,6 20997765,9 24329113,5

Баланс, тис. грн 18693651,4 20537551 25706289,1 31329444,7 37840393,3

Оборотні активи, тис. грн 9462061 10943765 14853602,1 16692866,5 18501452,5

Необоротні активи, тис. 
грн

9231590,4 9593786,4 10852687 14636578,2 19338940,8

Коефіцієнт фінансової 
незалежності промислових 
підприємств регіону

0,276 0,301 0,267 0,330 0,357

Коефіцієнт фінансового 
ризику

2,619 2,319 2,748 2,032 1,801

Коефіцієнт фінансової 
залежності

0,724 0,699 0,733 0,670 0,643

*Розраховано автором за джерелом [1]

Загалом, коефіцієнт фінансової незалежності показує, що у структурі 
капіталу промислових підприємств Волині, у 2015 р. власним коштам належало 
27,6 %, у 2016 р. – 30,1 %, у 2017 р. – 26,7 %, у 2018 р. – 33,0 %, а у 2019 р. –
35,7 %. Варто свідчити, про збільшення частки власних коштів 
в джерелах фінансування промислових підприємств Волині в динаміці, однак 
коефіцієнт фінансового ризику є ще досить високим і свідчить про високий 
рівень ризику втрати платоспроможності та фінансової стійкості. Окрім цього, 
в результаті аналізу виявлено, що зменшується частка оборотних активів 
в загальному обсязі капіталу промислових підприємств, а відповідно, зростає 
частка необоротних активів. Це свідчить про те, що знижується частка активів, 
які здатні швидко обертатись, а відповідно уповільнюється оборотність власних 
і позикових коштів, що може призвести до зниження рентабельності та 
погіршення ефективності діяльності підприємств. Зокрема, у 2019 р. частка 
оборотних активів промислових підприємств Волині у загальному обсязі 
капіталу становила 48,9 %, а частка необоротних активів – 51,1 %.

У цілому, проведене дослідження показує, що основними проблемами 
промислових підприємств Волині, які визначають їх неспроможність 
забезпечувати оптимальну структуру капіталу є: значна частка позикового 
капіталу в джерелах формування майна; висока частка банківських кредитів у 
структурі позикового капіталу; значні фінансові витрати; низький рівень 
рентабельності операційної діяльності; високі витрати на збут; наявність 
витрат, пов’язаних із псуванням продукції; незначний обсяг абсолютно 
ліквідних активів; значний обсяг клієнтської дебіторської заборгованості; 
низька частка майна в грошовій формі; нераціональна система розподілу 
джерел фінансування між різними активами. 
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Зважаючи на вище зазначене, можна свідчити, що реалізації будь-яких 
заходів в контексті забезпечення оптимальної структури капіталу промислових 
підприємств, не може повністю вирішити наявних проблем, оскільки існує 
низка загроз зовнішнього середовища. Основними загрозами зовнішнього 
середовища в напрямку забезпечення оптимальної структури капіталу 
промислових підприємств є: нестабільний валютний курс; високі ставки на 
кредитному ринку; постійні зміни у податковому законодавстві; відсутність 
розроблених державних програм у сфері кредитування промислових 
підприємств; висока конкуренція на ринку в результаті наявності аналогів 
імпортної продукції; інфляція.

Систематизуючи результати аналітичного дослідження, виявлено, що 
основними напрямами забезпечення оптимальної структури капіталу 
промислових підприємств є: збільшення чистого прибутку, що забезпечить ріст 
власного капіталу та зменшить потребу у кредитах; зменшення обсягу кредитів 
з високими відсотковими ставками; зменшення частки неліквідних та низько 
оборотних активів; зниження розміру дебіторської заборгованості та усунення 
випадків її непогашення; забезпечення обсягу власних коштів в обороті.
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АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ ОСНОВЕ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Современное состояние украинской экономики, развитие и усиление 
рыночных способов хозяйствования дают основания для пересмотра сущности 
и методов антикризисного менеджмента на промышленных предприятиях. 

В условиях системного кризиса в нашей стране в начале ХХІ в. под 
антикризисным управлением понималась система мер, способствующих 
выведению предприятий, учреждений, кредитных организаций из состояния 
кризиса, крайней формой которого является банкротство [1; 2; 4; 5; 14; 15]. 
Такое определение является традиционным во многих научных исследованиях. 
Вместе с тем, такой подход, на наш взгляд, в большей мере характерен для 
стран с переходной экономикой. Однако, как свидетельствуют результаты 
проведенных нами исследований и имеющихся публикаций [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 
9; 10; 11; 12; 13; 13; 14; 15] по мере стабилизации экономической 
и политической среды и изучения опыта других стран выяснилось, что кризис 
и банкротство промышленных предприятий присущи не только странам 
с переходной экономикой. Сделанный нами вывод подтверждает статистика 
кризисов и банкротств в развитых странах. К примеру, в США в 2019 г.
количество банкротств средних и крупных предприятий составило 213 тыс., 
или 4,5 % от общего их количества. В Японии, по данным на 2018 г., 
практически каждое третье предприятий подпадает под процедуру банкротства 
в течение 2 лет с момента создания. 

Таким образом, антикризисное управление остается актуальным даже 
в рыночных условиях хозяйствования. Несмотря на некоторое снижение 
количества банкротств в Украине в 2016–20019 гг. (на наш взгляд, это 
в основном это связано с изменением законодательства), доля убыточных 
предприятий в 2019 года составила 28,4 % [3; 6; 7]. Средний срок жизни малого 
предприятия в Украине – 4–5 лет [8; 9]. Причинами таких кризисных явлений, 
наряду с несбалансированностью внутренних связей, часто являются 
неожиданные изменения условий внешней среды, которые промышленное 
предприятие игнорирует или не успевает к ним должным образом 
подготовиться или адаптироваться. Изменения в настоящее время стали 
неузнаваемыми, то есть не имеющими аналогов в прошлом, и в целом носят 
характер стратегических неожиданностей, которые невозможно учесть 
в единой стратегии. 
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По этой причине планирование процессов стабилизации производственно-
коммерческой деятельности промышленного предприятия на долгосрочную 
и среднесрочную перспективу становится все более сложным: следование 
разработанной стратегии в изменившихся условиях может привести 
предприятие к кризису и банкротству, для разработки же новых стратегических 
планов недостаточно времени. 

Одной из задач стратегического антикризисного управления становится 
обеспечение выживаемости предприятия в нестабильной внешней среде. 
Исследование внешней среды, прогнозирование тенденций развития 
и изменения ее ключевых параметров является одной из функций обеспечения 
стабильности производственной системы предприятия. На украинских 
предприятиях этой функцией, как и устойчивостью работы в целом, зачастую 
пренебрегают, предпочитая поддерживать производственную концепцию 
бизнеса и полагая, что изменения среды слабо влияют на их деятельность 
[8; 10; 11]. Поскольку основой деятельности предприятия является 
его имущество и технологии, которые сложно быстро адаптировать 
к изменяющимся условиям внешней среды, то полностью интегрировать 
концепцию стабильности в деятельность промышленного предприятия как 
системы невозможно. Развитие элементов устойчивого управления в условиях 
быстрых и непредсказуемых изменений внешней среды становится основной 
задачей при обеспечении сохранения устойчивости и стабильности развития 
промышленных предприятий в долгосрочном периоде. 

Методы антикризисного управления получили широкое развитие 
в украинской науке и практике, однако методы устойчивости в стратегическом 
антикризисном управлении исследованы недостаточно. Большинство авторов 
ограничивается применением стандартного анализа среды и разработкой 
единой концепции устойчивого развития в рамках миссии предприятия, а при 
наступлении кризисной ситуации – поиском путей совершенствования 
продукта, который приходится проводить в сжатые сроки и в условиях 
ограниченности ресурсов. 

Как нам представляется, методы устойчивости в стратегическом 
антикризисном управлении промышленного предприятия могут быть сведены 
к следующим методическим положениям.

Научно-практический подход до оценки и качественного уровня 
устойчивым управлением производственно-коммерческой деятельностью 
промышленного предприятия должен включать в себя следующие виды 
деятельности предприятия:

- экономическая, которая в полной мере охватывает производственно-
технологическую, инвестиционную, организационно-управленческую 
деятельность промышленного предприятия;

- социальная - которая до органионно-кадровой составляющей добавляет 
экономико-энергетическое обеспечение и экологическую защищенность 
персонала предприятия; 
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- экологическая – характеризует действия промышленного предприятия 
по видам охраны окружающей среды и поведения с опасными для здоровья 
человека отходами; 

- энергетическая – показывает степень обеспеченности предприятия 
первичными источниками энергии и водными ресурсами, а также показателями 
использования вторичных источников энергии и системы оборотного 
водоснабжения. 

Определенной сложностью при практической реализации 
вышеперечисленных предложений является неопределенность выбора 
критических условий среды. Чаще всего данные условия выбираются 
интуитивно и с учетом прошлого опыта, который может быть неприменим в 
условиях нестабильности. Кроме того, при составлении сценария обеспечения 
устойчивого развития промышленного предприятия рассматривается влияние 
результатов производственно-коммерческой деятельности и их влияние на 
стратегию устойчивого развития предприятия. Промышленное предприятие 
является сложной системой, включающей в себя множество элементов, 
функций и процессов. Стратегия, как и предприятие – сложное явление, 
и влияние на нее любого события может быть неоднозначным.
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КРИТИКА НЕАКТУАЛЬНОЇ РИНКОВОЇ ФІЛОСОФІЇ
ТА ДОВГОСТРОКОВІ ПЕРСПЕКТИВИ «НОВОГО ПРОСВІТНИЦТВА» 

(ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЮВІЛЕЙНОЇ ДОПОВІДІ 
РИМСЬКОГО КЛУБУ 2018 РОКУ)

У другій главі під назвою «Не чіпляйтеся за застарілу філософію» 
доповіді Римського клубу «Come on! Капіталізм, недалекоглядність, населення 
і руйнування планети» [1], підготовленої Е. фон Вайцзекером та А. Війкманом 
у співпраці з 34 членами клубу до 50-ї річниці його заснування у 2018 р., 
основний заклик стосується прийняття та вироблення правил, які б вплинули на 
скорочення короткотермінових утилітарних звичок наявної економічної 
парадигми, і це, за словами Папи Римського, Всесвітньої ради церков, 
Ісламського фонду екології та природоохоронних наук і вченого Д. Кортена, 
потребує перенесення вирішення цієї проблеми у моральну та духовну 
площину, формулювання нових економічних наративів у ХХІ ст. 
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Після перемоги в результаті 40-ї ідеологічної війни демократичної 
ринкової економіки над соціалістичною, відсутність суперника зробила 
переможця зухвалим згідно базового принципу конкуренції у ринковій теорії, а 
після 1989 р. виник новий менталітет світового рівня – радикальна ринкова
філософія [1, с. 82–83], зумовлена глобалізаційними тенденціями. Останні 
породили новий тип конкуренції між системами (капіталізму та комунізму), 
визначений мобільністю факторів виробництва та капіталу. Ця філософія 
передбачала лібералізацію, дерегуляцію та приватизацію, що призвело до 
добровільного послаблення національного суверенітету, появи неспроможних 
держав (failed states) та кризи демократії. 

Як тільки відбулася тотальна інверсія влади від держави до 
транснаціональних корпорацій, капіталізм набув надмірної самовпевненості. 
У його основі, на думку А. Вікмана та Й. Рокстрьома, знаходиться логіка 
жадібності, нетерплячості та недалекоглядності, яка породила численні 
фінансові колапси та соціальні негаразди, проблему безробіття, нерівності, 
бідності, а також призвела до знищення природи [2].

Автори поряд із твердженням про все ще домінуюче становище доктрини 
вільного ринку у світі та контроль більшої частини глобальної економіки 
транснаціональними фінансистами, виділяють «філософські помилки» ринкової 
доктрини, пов’язані з концепцією «невидимої руки» Адама Сміта (ідея, що 
ринки за своєю природою перевершують державну владу у спроможності 
винайти оптимальний шлях розвитку), вченням Девіда Рікардо про мобільність 
капіталу та порівняльні й абсолютні переваги, а також з хибним тлумаченням 
доктрини Чарльза Дарвіна у тому ключі, що чим жорсткіша конкуренція, тим 
це краще для безперервного прогресу. Аналізуючи ці помилки, вони приходять 
до висновку, що, по-перше, блага невидимої руки вимагають ефективного 
функціонування потужної правової системи, незалежної від впливу могутніх 
учасників ринку; по-друге, теорія порівняльної переваги не може механічно 
бути застосована до торгівлі капіталом, сила якого є небезпечно асиметричною; 
по-третє, конкуренція – це локалізований феномен, а захист місцевих 
спеціалізацій та культур від безмежної влади глобальних гравців лише 
сприятиме диверсифікації, інновації та еволюції [1, с. 98].

Задля кращого розуміння цих «філософських помилок» доктрини автори 
вважають, що необхідно заглибитися у філософію пізнання та в епістемологію 
людського існування та природи. З їх допомогою виявляємо не просто 
легковажність і неактуальність філософії редукціонізму (звичка відмежовувати 
інформацію від контексту), а й її смертельну небезпеку (наводиться приклад 
запильників як жертв редукціонізму), оскільки вона «не підходить не лише для 
вивчення живих систем, а й для подолання трагедій руйнівного соціально-
економічного розвитку у “повному світі”» [1, с. 104]. Серед інших прикладів 
обмежень редукціонізму автори доповіді називають поточну нездатність 
оцінити ширші наслідки технологічної революції, особливо, це помітно завдяки 
книгам «Людина розумна» та «Людина божественна» Юваля Харарі, який пише 
про штучний інтелект і роботизацію як різновид шлюбу людини і машини. 
А також розрив між нашими знаннями, освітньою системою та соціальною 
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реальністю, в якій ми живемо. «Люди залишили спроби розглядати реальність 
як єдине ціле та перейшли до розділення цієї реальності на дрібні фрагменти –
і це основне джерело проблем, з якими нам довелося зіткнутися. Розділення 
між економікою та екологією, яке тривало майже два століття – яскравий 
приклад загальної проблеми [1, с. 106–107]. 

Нестача толерантності й балансу призводить до виникнення потреби 
у новому типі Просвітництва, «Просвітництво 2.0», яке має відкинути 
європоцентризм і увібрати відомі традиції інших цивілізацій (приміром, 
традиції індіанців хопі у Північній Америці або більшості азійських країн), 
в яких існує стійке відчуття балансу раціональним мисленням і серцем, 
емоціями. Потрібна філософія не виключення, а балансу, в основі якої 
знаходиться комплементарність і мудрість синергій між протилежностями, що 
є пропедевтикою до нового Просвітництва. І є важливі теми, де, на думку 
авторів, переоцінка балансу конче необхідна: люди-природа, далекоглядність-
короткозорість, швидкість-стабільність, приватне-публічне, жінки-чоловіки, 
рівність-винагорода за досягнення, держава-релігія. Саме на засадах філософії 
балансу мають вибудовуватися нові економічні наративи у ХХІ ст., пов’язані 
з регенеративною економікою та урбанізацією, децентралізацією джерел 
енергії, реформуванням економічної структури та фінансового сектору, 
циркуляційною економікою, «доброякісними» інвестиціями тощо. 
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РОЗВИТОК БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ 
У СИСТЕМІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Сталий розвиток у державі залежить від активної участі кожної людини 
в усіх процесах, що відбуваються в сучасному житті суспільства. Основним 
завданням суспільства є забезпечення сталого розвитку держави в умовах 
сучасних глобальних викликів, які вимагають самореалізації індивідів 
і соціальних груп, націй і держав та людства в цілому а також їх взаємодії, що 
впливатиме на фундаментальні перетворення в усіх сферах суспільного життя. 
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Саме глобальні виклики впливають на взаємовідносини між державами, на 
економічний, соціальний та культурний розвиток, на місце держави у світовому 
та європейському ринках а також на конкурентні переваги держави у світі. 

Безготівкова економіка є однією з глобальних тенденцій, та одним 
з пріоритетів сталого розвитку, як розвинених, так і країн, що розвиваються. 
Безготівкові платежі як складова частина цифрової економіки не тільки 
дозволяють розкрити економічний потенціал, але також змінюють повсякденне 
життя, роблячи його простішим, зручнішим і безпечнішим. Ми підтримуємо 
думку Furst H., щодо розвитку безготівкової економіки, яка є «невідворотним 
процесом для усіх суб’єктів міжнародних економічних відносин» [1]. 

Саме безготівкова економіка є одним із драйверів розвитку сучасних 
інноваційних технологій, які дозволяють державам, бізнесу та суспільству 
отримувати переваги щодо зростання ефективності та прозорості економіки, 
оптимізації виробничих витрат і поліпшення якості життя громадян. «Одним із 
пріоритетів для Національного банку на сьогодні є запровадження проєкту 
Cashless economy, за якого сфера вжитку безготівкових розрахунків 
розшириться і максимально інтегрується у повсякденне життя кожного 
українця» [2].

Безготівкові розрахунки сприяють розвитку не тільки технологій 
але й фінансовій інклюзії (однаковим можливостям доступу та використання 
фінансових послуг), що є не менш вагомим за ріст ВВП, стабільності і стійкості 
банківських установ та зменшення корупції, що вказує на важливість 
дослідження розвитку карткових платежів.

Високий рівень тіньової економіки передусім завдає збитки державному 
бюджету, адже виникає його дефіцит. За розрахунками Мінекономіки, рівень 
тіньової економіки в Україні у 2019 р. становив 28 % від ВВП. Згідно 
з державною стратегією розвитку фінансового сектору до 2025 року, його 
планують зменшити до 20 %. Як зазначають експерти: там де велика частка 
готівки в обороті країни, там і великий об’єм тіньових операцій, і навпаки –
чим більший розвиток безготівкових розрахунків, тим менше можливостей для 
безконтрольної діяльності [3].

Завдяки платіжній інфраструктурі та інноваційних способів оплати за 
товари та послуги в Україні спостерігається зростання безготівкових 
розрахунків. На 1 січня 2020 р. українськими банками було емітовано 
68,9 млн платіжних карток, що є на 9,51 млн шт. більше за випуск у 2018 р. 
Активні платіжні картки становлять 62 % (42,2 млн штук ). У розрізі платіжних 
систем найбільша часка кількості активних карток належить MasterCard –
68,5 % (47,2 млн шт.), VISA – 30,5 % (21 млн шт.), НПС «ПРОСТІР» – 1 % 
(0,6 млн шт., рис. 1).

Якщо на 01.01.2019 року кожна 9 (дев’ята) активна платіжна картка була 
безконтактною, то на 01.01.2020 року вже кожна 5 (п’ята), що говорить про 
значне їх зростання – більше ніж у два рази (з 3946 тис. шт. до 8600 тис. шт.). 
Також активного поширення набирають токенізовані картки для безконтактних 
платежів за допомогою смартфонів та NFC-пристроїв, яких на кінець 2019 року 
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становило 2,5 млн шт. Сервіси токенізації надають можливість 
використовувати реквізити платіжних карток для безконтактних розрахунків, 
а також зручність та безпеку.

Рис. 1. Динаміка платіжних карток в Україні, тис шт.
Примітка. Побудовано на основі даних джерела [4]

Внаслідок розвитку технологій та прагнень покращити і полегшити
процес грошового обігу призвели до нових видів електронного платежу
(смарт-картки, інтернет-ресурси, біткойни, мобільні додатки та інше).

Пандемія та карантин у 2020 р. однозначно пришвидшили зростання 
безготівкових розрахунків. Але аналізуючи 2002–2019 рр. можемо сказати, що 
ринок платіжних карток показав стабільне зростання як кількості, так 
і обсягів безготівкових розрахунків. У 2014 р. кількість безготівкових 
розрахунків (56 %) почали переважати над операціями з отримання готівки 
(44 %). На 01.01.2020 року кількість здійснених операцій становили 5,1 млрд. 
Кількість безготівкових операцій становила 4,2 млрд (82 % від усіх операцій), 
отримання готівки 890 млн (18 %), що говорить про перевагу у держателів 
платіжних карток здійснювати безготівкові операції за товари та послуги за 
допомогою платіжних карток а не отримувати готівку і нею розраховуватись.

Обсяг безготівкових операцій використовуючи платіжні картки на 
01.01.2020 р., показує позитивну динаміку збільшення частки безготівкових 
платежів що досягла 50 % та зменшення отримання готівки що теж становить 
50 %. За останні 5 років сума операцій безготівкових розрахунків картками 
зросла на 25 %, а частка суми операцій отримання готівки з використанням 
платіжних карток зменшення на 25 %, що показує прагнення України не 
відставати від світової тенденції щодо розвитку безготівкових розрахунків.

Потенціал розвитку безготівкових розрахунків в Україні ще є значним 
і згідно статистики та тенденції останніх років свідчать про значні темпи 
приросту як кількості, так і обсягу операцій з використанням безготівкових 
розрахунків, які є сьогодні зручними, швидкими та безпечними.
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Сталий розвиток економіки в Україні має бути основним завданням 
в умовах глобальних викликів для забезпечення суспільного блага та 
фундаментальних перетворень у всіх сферах суспільного життя. 
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ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК І «ПІДРИВНІ» ТЕХНОЛОГІЇ
Міжнародний досвід застосування «підривних» технологій у цифровій 

економіці провідних країн світу беззастережно засвідчує настання серйозних 
наслідків для економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності як на 
макро- так і на макрорівнях. Нині цифрова економіка має потужний потенціал, 
який дає можливість великим компаніям і провідним країнам бути лідерами за 
основними показниками розвитку і, значною мірою, завдяки новітнім 
«підривним» технологіям. Саме вони фундаментально впливають на ринкову 
ситуацію і визначають зміст і напрямок розвитку економічних відносин. 
Найбільш поширеними технологіями є «Інтернет речей», штучний інтелект, 
квантові обчислення, цифрові двійники, блокчейн-технології. Останні, до речі,
є одними із небагатьох успішних прикладів застосування підривних технологій 
в Україні. За багатьма показниками цифровізації економіки Україна не досягає 
рівня країн-лідерів. Потреба у прискоренні темпів цифровізації української 
економіки посилює необхідність дослідження зазначених інновацій і розробки 
засобів протидії негативним впливам. Дискусійним й дуже актуальним 
залишається питання можливості, темпів впровадження й ризиків «підривних» 
технологій у межах цифровізації української економіки, для якої використання 
останніх може перетворитися на концептуальну ініціативу й механізм 
руйнування засад олігархономіки за умови внесення відповідних змін 
у законодавстві.
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Якісною особливістю ринкових відносин у сучасних умовах є їх детермінація
процесами цифровізації та цифрової трансформації, які домінують майже у всіх 
сферах життя. Новий тип інформаційно-телекомунікаційних технологій, вплив 
яких нині є тотальним, знаходиться в основі діджиталізації економіки, яка 
постає найважливішою умовою інклюзивного сталого економічного розвитку 
будь-якої країни у третьому тисячолітті. Під цифровою економікою необхідно 
розуміти таку форму економічної активності, яка виникає завдяки неймовірній 
кількості мережевої взаємодії людей, підприємств, пристроїв, даних і процесів, 
де ключову роль відіграє гіперзв’язок, тобто взаємопов'язаність людей, 
організацій та машин, яка розвивається шаленими темпами завдяки інтернету, 
мобільним технологіям й «Інтернету речей» .

Нові технології та цифрові платформи дають змогу компаніям 
і населенню знижувати трансакційні витрати взаємодії у все більших 
масштабах, налагодити більш тісний контакт з державними структурами 
і господарюючими суб’єктами. Взагалі поняття «цифровізація» позначає як 
нову стадію розвитку управління виробництвом товарів, так і саме 
виробництво, що здійснюється на основі «наскрізного» застосування сучасних 
інформаційно-комунікаційних технологій, через що цифрова економіка 
ефективно функціонує на ринках з великою кількістю учасників й високим 
рівнем проникнення послуг, пов’язаних із цими технологіями. У цьому ключі 
важливим є питання розвитку процесів діджиталізації економіки у контексті 
інтегративних утворень та специфіки низки її «підривних» технологій, більше 
відомих під назвою «підривні інновації». Розглянемо деякі прояви 
використання підривних технологій у міжнародній сфері і прогнозуємо 
потенційні ризики і перспективи втілення подібних інновацій в Україні.

Ринкова економіка існує за рахунок комбінації підтримуючих 
та підривних технологій, де останні створюють нові ринки для інноваційного 
продукту і визначають нові напрямки розвитку, а підтримуючі технології 
приходять їм на допомогу для якісного покращення продукту і розширення 
новоствореної платформи. Таке використання зазначених технологій визначає 
цикли розвитку галузі. Підривні інновації під час освоєння нового ринку 
забезпечують розрив зі вже сформованими до цього площадками й перехід 
на новий виток. Завдання «підривних» технологій полягає у створенні нового 
ринку, вільного від конкуренції з високою нормою прибутку, натомість 
підтримуючі стимулюють прогрес всередині цього витка спіралі, 
удосконалюючи вже наявні продукти та технології. 

Згідно доповіді Всесвітнього банку інтернету речей [1], уряди й компанії 
в усьому світі активно використовують підключення до інтернету для 
вирішення глобальних проблем розвитку, а також питань у сфері охорони 
навколишнього середовища, міського транспорту, включаючи безпеку 
дорожнього руху, та енергозбереження. «Інтернет речей» свідчить про 
абсолютно новий етап у розвитку промисловості країн-лідерів, оскільки 
штучний інтелект, бездротове підключення, дешеві датчики поєднуються 
з аналітикою даних для трансформації виробництва, видобування, енергетики 
та транспорту. «Інтернет речей» сприяє оптимізації робочих процесів, 
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відстеженню й аналізу стану обладнання, здійсненню прогнозованого 
обслуговування, інтерпретації великих обсягів даних й прийняттю рішень 
у реальному часі [2]. Найбільш відомий приклад із застосуванням даної 
технології – управління транспортом й автошляхами у Дубаї, де у 2014 р. 
відповідним відомством було висунуло 29 ініціатив у сфері розумного 
транспорту («розумні» автобусні зупинки, інтелектуальна система паркування 
тощо) [3].

Застосування блокчейну, як різновиду технології розподіленого реєстру 
(distributed ledger technology), активно впливає на трансформацію галузі, зміну 
конфігурації фінансових процесів й появу нових ринків. Поряд з іншими 
технологіями розподіленого реєстру, блокчейн дозволяє знижувати витрати 
у глобальному процесі формування вартості. Це зрозумів уряд того ж Дубаї, 
коли оголосив курс на розробку комплексної стратегії впровадження блокчейн-
технологій у державному управлінні, а Естонія замахнулася на досить 
масштабний проєкт, пов’язаний із захистом цілісності даних й інформаційною 
безпекою. У 2016 р. Естонський фонд електронної охорони здоров’я запустив 
проєкт з використанням блокчейн-технологій, спрямований на формування 
додаткового рівня безпеки та цілісності записів про стан здоров'я пацієнтів [4].

Ще однією сферою, де активно застосовується блокчейн, є земельні 
реєстри (кадастри). Лише за кілька останніх років були реалізовані пілотні 
проєкти в Дубаї (ERES / ConsenSys), Грузії (Bitfury), Гані (BenBen) та Швеції 
(Chromaway). І взагалі, якщо говорити про державне управління та бізнес, то 
цей вид «підривних» технологій є справжнім викликом традиційним підходам, 
адже не потребує допомоги центрального органу у питаннях посвідчення особи, 
сертифікації, видачі прав на землю, зберігання медичної документації, 
голосування тощо. Попри це, якщо ми хочемо, щоб рішення на основі 
блокчейну працювало ефективно, то без допомоги регулюючих й директивних 
органів не обійтися. Саме вони мають створити відповідні умови для безпеки 
приватних блокчейн-рішень. Крім того, потрібно сформувати достатній 
потенціал для забезпечення розуміння переваг й недоліків блокчейну, 
управління зберіганням даних й вирішення питань права власності та 
юридичного визнання транзакцій, котрі здійснюються із застосуванням 
блокчейн-технологій.

В Україні ситуація могла б бути набагато кращою й оптимістичнішою, 
ніж вона є по факту, хоча позитивна динаміка має місце. На початку 2018 р. 
було прийнято Концепцію розвитку цифрової економіки та суспільства України 
на 2018–2020 рр., яка виявилася концептуалізацію на державному рівні 
попередніх напрацювань українського уряду разом спільно з Hi-Teck Offce 
Ukraine та експертами ринку. Йдеться про реалізацію форсованого сценарію 
цифровізації України, що передбачає розвиток цифрової інфраструктури, 
цифровізацію реального сектору, зокрема, через сприяння розвитку 
інфраструктури «Індустрія 4.0», а також базових сфер життєдіяльності, 
розвиток «смарт-фабрики» та створення «цифрового робочого місця», розвиток 
STEM-освіти, запровадження eHealth та е-безпеки, концепції «розумні міста», 
розвиток цифрової грамотності населення.
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Час вже перейти від схвалення «Цифрового порядку денного України 
2020» до аналізу результатів. По-перше, почати використовувати інформаційні 
технології для створення інфраструктури, заснованої на мобільному Інтернеті
та в якості інструменту тотального поширення на території України 
оптоволоконного зв’язку. По-друге, удосконалити нормативну базу, особливо 
звернути увагу на прийняття нормативних актів щодо цифрових фінансових 
активів, угод, укладених в електронно-цифровій формі, про електронні гарантії 
і цифрові застави, електронні трудові книжки, електронні засоби довіри, про 
децентралізовані реєстри посвідчення прав тощо. По-третє, почати створювати 
цифрові платформи, які обслуговують операції з оцифрованими даними, 
а також постійний електронний профіль для громадян та т. зв. «цифрове шосе», 
що забезпечує розвиток та однаковий рух усієї сукупності зібраних даних для 
їхнього використання. У цьому ключі передбачається інтеграція інформації 
з 5 000 сайтів різноманітних урядових установ для створення єдиної «державної 
вітрини» на єдиному порталі та формування єдиної геоінфраструктури для 
цифрової взаємодії в рамках України, сусідніх країн, країн ЄС. Головне 
призначення таких платформ не стільки у цифровізації існуючих процесів, 
скільки у тому, щоб поставити принципово нові завдання, вирішення яких 
неможливе без новітніх «підривних» технологій. По-четверте, підготовка 
та перепідготовка відповідних кадрів із метою формування базових 
кваліфікацій та окремих компетенцій, які відповідають потребам цифрової 
економіки. По-п’яте, забезпечення інформаційної безпеки, що передбачає 
створення надійних й ефективних систем захисту даних, формуванні механізмів 
регулювання та визначенні правил доступу до даних, у тому числі і особистим, 
а також пред'явлення регламентованих вимог до машин, обладнання 
та процесів.
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УМОВИ МІЖНАРОДНО-ТУРИСТИЧНОГО 
ПОЗИЦІОНУВАННЯ РЕГІОНУ

Позиціонування регіону на ринку туристичних послуг розглядається 
не тільки з точки зору наявності туристично-рекреаційних та інших активів, 
їхнього збалансованого використання, передумов та факторів розвитку 
туристично-рекреаційної діяльності, а й через конкретні кроки маркетингової 
політики регіону та держави.

Уперше концепція позиціонування була запропонована Дж. Траутом 
і Е. Райсом [4] та опублікована у книзі «Позиціонування. Битва за 
впізнаваність». На їхню думку позиціонування – це створення для товару 
певної позиції серед конкуруючих товарів, своєрідної ніші, яка знайшла 
б віддзеркалення в ієрархії цінностей, сформованій у свідомості потенційного 
покупця.

Зауважимо, що позиціонування, особливо регіону, є поняття відносне, 
оскільки виходить з неоднорідності регіональної складової, великої кількості 
підприємств, торгових марок, брендів тощо.

Позиціонування як поняття здебільшого трактують з точки зору 
маркетингу, як от позиціонування товару чи бренду. Проте, дивлячись на регіон 
з туристичною спеціалізацією, яким є, зокрема, Карпатський регіон України, 
з певною позитивною історією туристичного господарювання, зі сформованими 
територіальними брендами, з потенційними можливостями інноваційної 
діяльності (продуктові, ресурсні, технологічні, маркетингові тощо інновації) 
тощо, варто розглядати його (регіон) як територіальний товар, що потребує 
формування позитивного стереотипу, думки про нього у міжнародного 
споживача. Тому, за аналогією з позиціонуванням бренду, можна провести 
перелік деяких стратегій позиціонування регіону на ринку національних та 
міжнародних туристичних послуг.

Правильне позиціонування регіонального бренду дозволяє:
- сформувати у актуального та потенційного споживача чітке та 

зрозуміле сприйняття регіону, його територіальних частин;
- створити потрібні асоціації і тригери, щоб потенційний споживач, 

відвідувач, турист вчасно згадував про територію та все, що з нею пов’язано;
- говорити з актуальними та потенційними споживачами про його 

проблеми зрозумілою для нього мовою;
- доносити та інформатизовувати основні ідеї та цінності бренду, які 

поділяють споживачі;
- встановлювати міцний контакт і довіру зі споживачем;
- відокремити свою пропозицію від аналогічних, використовуючи різні 

способи (ціна, якість, зовнішні та внутрішні характеристики, стратегія 
просування).
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Позиціонування – це структурно та логічно вибудуваний стратегічний 
процес, який складається з декількох етапів. Залежно від типу регіонального чи 
локального продукту, поточної ситуації в ринковому сегменті, позиції регіонів-
конкурентів, сусідів, транзитних регіонів і можливостей компаній, можна 
вибрати відповідну стратегію туристичного позиціонування.

Види стратегій позиціонування регіонального бренду (за [2]). Тут ми 
детальніше зупинимося на певних стратегіях, котрі мають першочерговий 
стосунок до регіонального туристичного позиціонування.

1. Позиціонування за споживачем. 
Стратегія актуальна туристичних продуктів різного таксономічного 

рангу.
2. Конкурентне позиціонування. 
На будь-якому ринку є лідер. Якщо планується отримати його частку 

споживачів і переманити їх до себе, потрібно чітко показати, в чому регіон 
кращий конкурента і протиставити його йому. Виявити найслабше місце 
конкурента, які потреби покупців не задоволені (якість, сервіс, доступність 
тощо) і показати, що регіон в цих умовах кращий або подає себе з нової для 
цього ринку позиції. Для Карпатського регіону України саме ця стратегія 
є найбільш прийнятною, оскільки цьому посприяло ряд позитивних та, на жаль, 
негативних чинників. Серед негативних чинників виділяємо переорієнтування 
туристичних потоків зі сходу та півдня України внаслідок анексії Криму Росією 
на Захід України, унаслідок чого зросли внутрішні і міжнародні туристичні 
потоки у цей регіон. Серед позитивних чинників називаємо вигідне географічне 
розташування у прикордонні з Євросоюзом, багатство ресурсів, здатних 
задовільнити будь-якого споживача.

3. Позиціонування категорії.
Важливо подати регіон у якості лідера в конкретній товарній 

(туристично-продуктовій, ресурсній) категорії, можливо навіть серед уже 
існуючих продуктів. Приклад – «Дорога сиру та вина», екотуристичний 
продукт тощо.

4. Позиціонування за вигодою.
Лише відносно сильніші регіони (території, дестинації) запам’ятовуються 

за критерієм вигоди (зручність, ціна, сервіс, транспортна доступність, система 
гостинності, традиції та історія). Тому стратегія більше підходить для 
виведення конкретної групи товарів, для низькоконкурентного середовища або 
формування нового ринку.

5. Цінове позиціонування.
Споживачі розглядають товари з точки зору раціонального та емоційного 

сприйняття (співвідношення «ціна-якість»), при цьому їхня залученість у вибір 
може бути високою і низькою. Карпатський регіон України на міжнародному 
туристичному ринку вигідно відрізняється ціною на аналогічні послуги, 
наприклад у Німеччині, Австрії, Швейцарії, про що свідчить зростаючий 
інтерес з боку резидентів європейських країн на продукт активного 
та пізнавального туризму.
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6. Позиціонування за атрибутом.
Для цієї стратегії потрібно виділити ексклюзивну рису, персонажа 

і особливі властивості товару, абстрагуючись від конкурентів. Це 
найпоширеніша на сьогодні стратегія, і одна з найбільш ефективних для нових 
брендів.

7. Позиціонування за престижем.
Разом з продуктом, споживач може купити престиж, розкіш і особливе 

ставлення, і готовий за це платити. Будь-яка категорія товарів може перебувати
в люксовому сегменті, у тім числі турпродукт. 

Стратегія позиціонування мусить залишатися незмінною протягом 
тривалого часу, оскільки швидка і часта її зміна не дає можливості обраним 
відмінним характеристикам та атрибутам закріпитися у свідомості (пам’яті) 
споживачів, а отже, позиціонування, як таке, просто не відбудеться [3].

Суть туристичного позиціонування трактуємо як систему стаціонарних 
(статичних) та динамічних показників ресурсного, інфраструктурного, 
туристсько-потокового, економічного характеру а також маркетингову політику 
регіону, направлену на формування образу, іміджу, бренду та просування 
туристично-рекреаційного продукту різних ієрархічних рівнів на 
національному та міжнародному ринку послуг.

Послідовність процесу туристичного позиціонування регіону можна 
представити такою логічною схемою (рис.1).

Рис. 1. Послідовність процесу туристичного позиціонування регіону 
(побудовано автором).

Мета перспективного розвитку Карпатського регіону України полягає 
в тому, щоб на основі оптимального використання природних благ, 
матеріально-технічних, трудових і інтелектуальних ресурсів, природного, 
економічного, наукового і технічного потенціалу, а також його історичних 
і географічних особливостей створити ефективну туристично-рекреаційну 
конкурентну систему, яка забезпечить матеріальний добробут населення 
і екологічну безпеку Карпатського регіону [1]. Для розвитку Карпатського 
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регіону пріоритетним, на наш погляд, є його позиціонування як туристичного 
регіону екологічного спрямування сімейного, активного відпочинку, 
заснованого на засадах сталого розвитку.

Загалом, чинники успіху маркетингу регіону через формування його 
міжнародного позиціонування зводяться до: привабливості, багатовекторності 
інформаційної політики, цінності місцевих жителів, колективній праці 
та соціальному партнерстві у процесах маркетингу, динамічності 
та поліфункціональності маркетингової стратегії.
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КОНТРОЛІНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ 
АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Циклічний розвиток підприємств супроводжується періодичним 
виникненням криз, що може бути викликано як суб’єктивно-об’єктивними 
причинами, так і самою природою існування підприємства як соціально-
економічної системи. Сучасні економічні умови характеризується 
нестабільністю, а часом і непередбачуваністю розвитку, тому важливість 
вивчення аспектів антикризового управління набуває пріоритетного значення. 
Таким чином, актуальність вивчення проблем антикризового управління 
останніми роками не тільки не знижується, а й має тенденцію до зростання, 
особливо для вітчизняних підприємств.

Під час настання та прояву кризових явищ наявні інструменти досягнення 
цілей стають неадекватними і неефективними, що зумовлено агресивністю 
середовища діяльності підприємства та ускладнює процес запобігання або 
подолання періоду непередбачуваності його існування у економічному 
середовищі. Менеджмент підприємства значно обмежений у часі на прийняття 
рішень, багаторазово збільшується відповідальність за кожну підприємницьку 

https://marketer.ua/ua/strategy-brand-positioning/.


123

дію, робота проводиться в умовах лімітованих грошових і людських ресурсів. 
Все це, безумовно, вимагає особливого підходу до процесу управління. Наявні 
розробки у галузі антикризового управління дозволяють зробити висновки про 
значний потенціал щодо впровадження сучасних методів та інструментів 
менеджменту, зокрема, контролінгу, який в антикризовому управлінні має 
важливе значення у попередженні кризових становищ або у забезпеченні 
готовності до його настання.

Контролінг як інструмент антикризового управління [1, с. 58] забезпечує 
менеджмент підприємства інформаційно-аналітичною базою, необхідною для 
успішного функціонування організаційної системи у довгостроковій 
перспективі. Контролінг дає можливість використовувати керівництву 
підприємства найбільш сучасні інструменти менеджменту набагато раніше 
основних конкурентів, оскільки ґрунтується на принципі: «Зроби сьогодні все 
те, про що інші на наступний день почнуть тільки думати». Основною метою 
контролінгу в системі антикризового управління є орієнтація управлінського 
процесу на стійкий і стабільний розвиток підприємства. Тому основним 
завданням контролінгу в системі антикризового управління є підготовка 
і поточна актуалізація інформаційної бази для виконання ним функцій 
управління.

Модель антикризового управління на основі контролінгу наведена на рис. 1.

Рис. 1. Функціональна модель антикризового управління підприємством 
на основі контролінгу
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Антикризове управління вимагає застосування спеціальних методик, 
і в той же час може базуватися на класичних елементах, що забезпечують 
процес управління, до яких можна віднести: координація, організація, 
планування, контроль, регулювання.

З огляду на специфіку антикризового управління, в дану модель 
вводиться блок «Контролінг», який забезпечує функцію координації при 
виконанні даного процесу, а також структурної одиниці, яка приймає 
коригуючі рішення.

Важливим під час впровадження контролінгу є вивчення зарубіжного 
досвіду. З цією метою фахівці збирають і систематизують інформацію про 
особливості застосування системи контролінгу на підприємствах різних країн 
світу. Проведені дослідження дозволили встановити, що використання 
контролінгу залежить від низки факторів [2, с. 19]: функцій і методів 
контролінгу; галузевої приналежності і сфери діяльності підприємства; виду 
контролінгу.

Контролінг як інструмент антикризового управління підприємством
повинен забезпечити вирішення таких завдань: розробка та підтримка 
дієздатності системи раннього попередження та реагування; моніторинг 
фінансового стану та оцінка ризиків дефолту; планування, моніторинг та 
контроль за реалізацією антикризових заходів; прогнозна оцінка ефективності 
окремих санаційних заходів і антикризової концепції в цілому; оцінка причин 
можливих відхилень показників плану санації як за фінансовими показниками, 
так і за часом; оцінка ризиків фінансування і їх облік в процесі калькулювання 
витрат.

Взаємоузгодження координуючої і попереджувальної функцій 
контролінгу повною мірою сприятиме реалізації дій щодо запобігання, 
передбачення і розпізнавання кризових ситуацій в системі антикризового 
управління. Аналізуючи цілі і завдання контролінгу ми можемо говорити про 
функції контролінгу в антикризовому управлінні як: сигналізатора про 
фінансове становище підприємства: стійке, стабільне, передкризове, кризове; 
засіб виявлення різних аспектів закономірностей функціонування і розвитку 
підприємства на основі вивчення і спостереження за основними етапами 
життєвого циклу підприємства; процедура виявлення і побудови причинно-
наслідкових зв’язків поліпшення або погіршення фінансових і нефінансових 
показників; ситуаційного позиціонування, що дозволяє узагальнити досвід 
управлінської поведінки; формування механізму раннього діагностування, 
необхідного для своєчасного розпізнавання значущих змін і розробки 
відповідних заходів; формування комунікаційних мереж і створення умов для 
успішного функціонування комунікацій.

Процес формування системи контролінгу в антикризовому управлінні 
складається з п’яти етапів:

1. Прийняття рішення щодо впровадження контролінгу. Початком 
побудови системи контролінгу є прояв перших ознак нестійкого фінансового 
стану, а саме: погіршення коефіцієнтів платоспроможності, фінансової 
стійкості та ділової активності.
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2. Діагностика наявних елементів контролінгу та систематизація та 
систематизація вимог щодо реалізації системи контролінгу. Після прийняття 
рішення про впровадження системи контролінгу необхідно провести аналіз 
наявних на підприємстві компонентів контролінгу: систем обліку, планування, 
контролю та інформаційного забезпечення.

3. На основі результатів проведеного аналізу фінансового стану, якості 
управління та наявних елементів контролінгу систематизуються основні 
проблеми та вимоги до постановки системи контролінгу, а також фактори, що 
обмежують реалізацію заходів контролінгу.

4. Розробка та впровадження організаційно-методичної моделі 
контролінгу, яка дозволяє визначити зміст контролінгу, взаємозв’язок його 
елементів і принципи їх функціонування. На даному етапі відбувається 
формування системи антикризового контролінгу за наступними напрямками: 
функціональне побудова, елементна побудова, методична побудова, структурна 
побудова, організаційна побудова, комунікаційна побудова.

5. Вибір способу автоматизації контролінгу, тобто необхідно вирішити чи 
використовувати існуючу інформаційну систему або доцільно придбати нову.

До основних переваг використання контролінгу як інструменту 
антикризового управління відносять:

 формування інтегрованої системи інформаційно-аналітичного та 
методичного забезпечення керівництва в процесі прийняття управлінських 
рішень;

 створення нової ключової концепції, в основі якої лежить образ 
мислення керівництва, орієнтований на антикризове управління;

 можливість вибору і реалізації нових методів, способів і інструментів 
здатних попереджати, передбачити і долати кризові ситуації.

У період кризи контролінг на підприємстві повинен концентруватися не 
тільки на підтримці керівництва в процесі планування, реалізації та контролю 
виконання проєктів санації і реструктуризації підприємства, але й на 
координації та інформаційному забезпеченні поточної фінансово-господарської 
діяльності. Окремі ланки системи антикризового управління на основі 
контролінгу будуються, виходячи з функціональних потреб антикризового 
менеджменту. Беручи до уваги природу і цілі контролінгу як інструменту 
антикризового управління підприємством, його об’єктом повинен стати процес 
прийняття фінансових рішень в умовах фінансової кризи.

Таким чином, ефективно функціонуюча система антикризового 
управління на основі контролінгу повинна завчасно виявляти і ідентифікувати 
причини і симптоми фінансової кризи з метою своєчасної їх нейтралізації. Для 
успішного виконання зазначених завдань на підприємствах повинна бути 
розроблена ефективна концепція антикризового управління на основі 
контролінгу.
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ТІНІЗАЦІЯ СФЕРИ ПОСЛУГ УКРАЇНИ: ТРЕНДИ ТА ОСОБЛИВОСТІ
Тінізація економічної діяльності проблема з якою стикаються усі країни, 

відмінності полягають лише у обсягах та особливостях її прояву. Рівень та 
обсяги тінізації можуть суттєво відрізнятися за видами економічної діяльності. 
Специфіка формування та функціонування сфери послуг (послуги не 
накопичуються, не транспортуються, не існують окремо від виробника) 
створює ширші можливості для їх реалізації у тіньовому секторі. До основних 
світових трендів, що поглиблюють рівень тіні в економіці загалом і сфері 
послуг, зокрема, відносять [1, с. 30]:

1. Збільшення частки третинного сектору економіки, що збільшує 
можливості для переходу до неформальності для невеликих підприємств 
у сфері торгівлі, громадського харчування, туризму, ділових та особистих 
послуг.

2. Довгостроковий тренд старіння населення породжує підвищений попит 
на домашніх працівників по догляду за особами похилого віку, які є групою 
з найвищою схильністю до неформальної зайнятості. 

3. Зростання економічної активності жінок та їх масовий вихід на ринок 
праці. Зацікавленість жінок у поєднанні зайнятості з виконанням сімейних 
обов’язків формує попит з їх боку на різні види гнучких і нестандартних 
робочих місць, які внаслідок відсутності законодавчого регулювання часто 
виявляються неформальними. 

4. Поява інформаційно-комп’ютерних технологій, що знижує пов’язані 
з нею трансакційні витрати (зокрема, витрати пошуку потенційних продавців 
і покупців) і полегшує вихід із зони “видимості” для держави.

http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2018_25_14.
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5. Активізація міжнародної міграції, що призвела до масового припливу 
мігрантів у розвинуті країни (легальних і нелегальних), переважна частина яких 
концентрується на неформальних робочих місцях.

Перебуваючи під впливом глобальних трендів та враховуючи національні 
особливості в тіньовій економіці України сформувалися певні тенденції, 
зокрема: 

1. Широкомасштабність та динамічність. Частка тіньового сектору 
у відношенні до ВВП у розвинутих країнах офіційно оцінюється 5–15 %, то 
в Україні його значення перевищує 30–40 % (за різними оцінками).

2. Особлива структура тіньової економіки. В Україні в тіньовому секторі 
працює здебільшого звичайна підприємницька діяльність. Український бізнес 
переважно побудований на комбінуванні легальних і «тіньових» трансакційних 
витрат, що формує превалювання «сірого» ринку. Мало хто платить податки 
повністю або не платить їх зовсім. У більшості випадків сплата податків 
поєднується з витратами зі зменшення їх величини (покупка лояльності 
податкового інспектора, оплата послуг бухгалтера з ведення “подвійної 
бухгалтерії”, витрати на забезпечення конфіденційності інформації, винагорода 
розробників схем скорочення податкової бази тощо) [1, с. 62]. 

Якщо, глобальний рівень тінізації світової економіки поступово 
знижується (темп росту 87,4 % за період 2011–2020 рр.), то в Україні натомість 
залишається досить високим, відтак наша держава посідає 26 місце серед 
28 країн світу за рівнем тіні (рис. 1). 

За оцінками міжнародної асоціації аудиторів АССА рівень тінізації 
економіки України становить більше 45 % (топ факторами, що сприяють 
високому рівню тінізації були бюрократія, ВВП на душу населення, політична 
нестабільність). Відповідно до розрахунків Міністерства економічного 
розвитку та торгівлі обсяг тіньової економіки України за останні 7 років 
знаходиться у діапазоні у 29–38 % ВВП. 

Тенденції тінізації економіки за останні роки вказують на деяку 
стабілізацію та зниження обсягів реалізованої продукції та послуг поза 
легальною економікою, однак криза COVID-2019 стимулювала зростання рівня 
тіні в окремих секторах послуг (відбулося зменшення ділової та інвестиційної 
активності, зростання збитковості підприємств, а запровадження карантинних 
заходів сформувало секторальні особливості динаміки тіньової економіки).
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Рис. 1. Рівень тінізації економіки країн світу, % від ВВП*
*Джерело: складено за даними [2].

Одним із наслідків розвитку тіньової економіки стає криміналізація 
суспільства та економічної діяльності, що проявляється у збільшенні кількості 
економічних злочинів, широкомасштабному розвитку організованої 
злочинності, що веде до втрати державою своїх регулювальних, контрольних та 
інших соціально важливих функцій. Так, згідно з даними Генеральної 
прокурати України [3] найвища частка облікованих кримінальних 
правопорушень у 2019 р. від загальної кількості облікованих кримінальних 
правопорушень за видами економічної діяльності зафіксована у секторі 
державного управління та оборони 22,6 %, таке зростання зумовлено 
активізацією антикорупційної діяльності у секторі державного управління, 
а також юстиції та правосуддя, водночас частка правопорушень, що 
стосувались хабарництва становила 11,6 % від загальної кількості у даному 
секторі, найвищу частку склали правопорушення, щодо службової недбалості 
(69,6 %), злочини проти власності (12 %). Частка облікованих кримінальних 
правопорушень від загальної їх кількості у секторі торгівлі склала 20,5 %, 
найбільшу частку у структурі облікованих кримінальних правопорушень 
займають злочини проти власності (87,8 %; у структурі злочинів проти 
власності найбільш поширеними видами злочинів є крадіжки та шахрайство). 
Найвища частка злочинів проти власності зафіксована у секторі оптової та 
роздрібної торгівлі, що має тенденцію до подальшого зростання, яка зумовлена 
специфікою здійснення діяльності у даному секторі (висока частка крадіжок), 
разом з тим, за дослідженнями проєкту SHADOW H2020 [4] рівень тінізації 
сектору (у 2018 р.) склав 50,2 % у роздрібній та 43,6 % у оптовій торгівлі, 
вищим за цей показник рівень тінізації був лише у будівництві (51,8 %). 
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Функціонування потужного тіньового сектора економіки забезпечується 
високим рівнем корупції, яка водночас, є передумовою та наслідком тіньового 
сектора. Так, за Індексом сприйняття корупції у 2018 р. [5] Україна 
із результатом у 32 бали (зі 100 можливих) опинилася на 120 місці серед 
180 країн світу (у 2013 р. ІСК становив 25 балів із 100, Україна посідала 144 
місце серед 177 держав). Як зазначають Трансперенсі Інтернешнл Україна 
«прогрес останніх років був забезпечений головним чином реформами, які були 
започатковані ще в 2014 р. Проте одним з головних факторів стримування 
антикорупційного поступу досі залишається брак політичної волі». У 2019 р. 
Україна опустилася на 126 місце (серед 180 країн, набравши 30 балів зі 100) 
серед найбільших мінусів став ризик зіткнення людей або компаній в країні 
з хабарництвом чи іншими корупційними практиками ведення бізнесу, від 
отримання великих контрактів до повсякденної роботи [6].

Тінізація сфери послуг здійснює деструктивний вплив на розвиток 
економіки. Рівень тінізації економіки України є досить високим та має 
негативну тенденцію до зростання, що характерно для країн з перехідним 
типом економіки. Зважаючи на специфіку тінізації сфери послуг, формування 
програми та розробка заходів із детінізації повинна враховувати регіонально-
секторальну специфіку функціонування секторів послуг.
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МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ЗАПРОВАДЖЕННЯ 
СМАРТ-СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ

Кінець першого десятиріччя ХХІ ст. ознаменувався появою нового 
інструменту у сучасному портфелі регіонального менеджменту – розумної 
спеціалізації або смарт-спеціалізації. Сам термін «смарт-спеціалізація» з’явився 
та змістовно сформувався десь на протязі 2005–2007 рр. та перша його 
документально закріплена згадка у науковому середовищі була нами знайдена 
у 2007 р. в праці Д. Форей (D. Foray) та Б. Ван Арк (B. Van Ark), яку було 
присвячено механізмам прискореного залучення інновацій та новітніх розробок 
до економіки країн Європи [1]. Формування ж методологічних основ смарт-
спеціалізації відбувалося дослідним шляхом на території розвинутих країн 
Європи та світу протягом кількох наступних років. При цьому кожна країна 
обрала свій шлях реалізації даного інструменту і зіткнулася з тими чи іншими 
складностями, залежно від потужності впливу яких отримала або не отримала 
бажаний результат. Вивчення, переосмислення та систематизація досвіду 
кожної країни та території (як позитивного, так і негативного) має сформувати 
узагальнення бачення меж та особливостей використання смарт-спеціалізації, 
дотримання яких Україною має мінімізувати ризик невиконання поставлених 
цілей щодо оздоровлення та досягнення конкурентоспроможності економіки. 

Розглянемо досвід смарт-спеціалізації на прикладі одного регіону Бельгії 
– Фламандський регіон або Фландрія. В якості смарт-спеціалізації регіону було 
обрано два абсолютно різних види економічної діяльності – нанотехнології для 
здоров’я (і для медицини) та досягнення конкурентоспроможного хімічного 
сектору економіки регіону. 

Вибір в якості смарт-спеціалізації першого виду економічної діяльності 
було здійснено фахівцями на основі досліджень міжнародних ринків, що 
дозволило визнати «нанотехнології для здоров’я» як сферу діяльності, що 
розвивається найбільшими темпами та яка здатна кардинальним чином змінити 
та суттєво підвищити якість життя людини. Для реалізації смарт-спеціалізації 
у межах кластеру було об’єднано зусилля та потенційні можливості двох видів 
економічної діяльності регіону – ІТ-сфери та фармацевтики, що мало дозволити 
ефективно розв’язувати нагальні соціальні проблеми регіону [2, с. 61]. Сферу ІТ 
у кластері представив міжнародний центр IMEC (Interuniversity Microelectronics 
Centre), що на світовому рівні розробляє технологічні платформи цифрових 
технологій та наноелектроніки для регіонального, європейського та глобального 
рівнів, інтегруючи як життєвий цикл технологій, так і безпосередніх учасників 
створення додаткової вартості в різних областях діяльності людини [3]. Сфера 
медицини та фармацевтики була представленою всесвітньо відомим Інститутом 
досліджень та розробок в області біотехнологій VIB, структура якого 
складалася з восьми тематичних науково-дослідних центрів, вбудованих 
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в діяльність п’яти університетів Фландрії – Ghent University, KU Leuven, 
University of Antwerp, Vrije Universiteit Brussel and Hasselt University [4]. До 
проєкту також було залучено клінічну інфраструктуру регіону, яку 
представлено однією з найбільших лікарень Європи, розташованою у м. Левен, 
та трьома потужними університетськими лікарнями регіону. 
У основу функціонування кластера було покладено досягнення трьох амбітних 
цілей: підвищення рівня здоров’я населення регіону і країни; створення 
економічних переваг для економіки регіону через запровадження 
конкурентоспроможного виробництва та завоювання Фландрією міжнародного 
ринку в сфері нанотехнологій для здоров’я. 

Проте у повній мірі досягти проголошених цілей смарт-спеціалізації 
бельгійському регіону не вдалося. Однією з причин невдачі можна вважати той 
факт, що розпочаті ініціативи не мали безпосередньої підтримки та ефективної 
координації від керівництва регіону та галузі, що поступово призвело до 
розбалансування інтересів стейкхолдерів, скорочення масштабів наукових 
досліджень та у кінцевому рахунку – до згортання проєкту. Проте пізніше 
з’явилася надія на його продовження, так як три кластерні організації у сфері 
охорони здоров’я та біотехнологій Фландрії, а саме DSPValley, Pharma.be 
та FlandersBio взяли на себе зобов’язання по продовженню науково-дослідних 
робіт, що були свого часу розпочаті IMEC [2, с. 64]. Успіх цього проєкту 
значною мірою буде визначатися зміною ролі Уряду Фландрії у координації, 
стимулюванні та організаційному супроводі науково-дослідних робіт 
та виробничої діяльності у обраній сфері смарт-спеціалізації регіону.

Другим видом діяльності, який було покладено в основу смарт-
спеціалізації Фламандського регіону, стала кластерна ініціатива FISCH 
(Flanders Innovation Hub for Sustainable Chemistry) – інноваційно-
підприємницька платформа, діяльність якої було спрямовано на докорінну 
інноваційну перебудову та відновлення функціонування фламандських 
підприємств хімічної промисловості [2, с. 66]. Ядром розвитку цього виду 
діяльності стало співробітництво Essencia Flanders (многопрофільна бізнес-
федерація медико-біологічних та хімічних компаній Фландрії), VITO 
(the Flemish Institute for Technological Research – незалежна дослідницька 
організація в області чистих технологій та сталого розвитку) та державного 
дослідного інституту навколишнього середовища, енергії та матеріалів, 
розташованого у Фландрії. Хімічний кластер Фландрії є найбільшим у Європі 
і у 2011 р. його оборот становив 40 млрд євро, що вдвічі перевищувало 
середньоєвропейський показник [2, с. 66]. При цьому галузь постійно 
збільшувала свій потенціал та ефективність діяльності через значні обсяги 
інвестиції у модернізацію та розширення виробничих потужностей й залучення 
інноваційних технологій. Так, у 2011 р. до хімічної та медико-біологічної сфери 
регіону було спрямовано інвестиції обсягом 1,5 млрд євро на проведення 
НДДКР [2, с. 66]. Створення даного кластеру підтримав і Уряд Фландрії 
завдяки чому FISCH отримав статус «полюс компетентності» з відповідним 
бюджетом фінансування на інтелектуальний розвиток персоналу та проведення 
спеціальних наукових досліджень у галузі на світовому рівні. 
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Водночас в цілому даний проєкт також не дозволив вийти регіону на 
очікуваний рівень конкурентоспроможності через те, що на практиці відбулася 
невідповідність між досить високою інноваційно-технологічною й виробничою 
потужністю хімічного кластеру регіону, яка вже на момент входження Фландрії 
до процедур смарт-спеціалізації мала провідний для Європи рівень розвитку, 
і наявною посередньою науковою базою регіону, яка за оцінками фахівців 
та за об’єктивними показниками була нижчою за середній рівень по країні 
та Європі [2, с. 66]. Отже, потужна виробнича складова хімічної галузі не мала 
відповідної стартової наукової площадки для перспективного інноваційного 
ривка, для якого не вистачало фундаментальних, прикладних та експериментальних
розробок, які б мали у безперервному режимі виконуватися на високому 
науковому рівні і тим самим збільшувати економічний та техніко-
технологічний потенціал хімічної галузі Фландрії. Виходом з ситуації стало 
проведення більшості наукових досліджень на науково-виробничій базі 
безпосередніх учасників Essencia Flanders із залученням до прийняття 
ефективних управлінських рішень фахівців з інших регіонів країни та світу. 

Нагромаджений позитивний та не дуже досвід у сфері реалізації проєктів 
смарт-спеціалізації Фландрії у 2012 р. було покладено в основу нової програми 
комплексного розвитку регіону FMP (The Flanders’ Materials Programme), 
ініціатива створення якого належить OVAM – Державній Агенції по відходам 
Фландрії [5]. Метою програми стала побудова на території Фландрії економіки 
максимально замкненого циклу для досягнення регіоном сталого економічного 
зростання, підвищення рівня конкурентоспроможності та досягнення вимог 
і умов соціальної стабільності. З цією метою планувалося замінити всі 
технології виробництва та кардинальним чином змінити погляди суспільства на 
відходи ресурсів, що є особливо актуальним в умовах наявного гострого 
ресурсного дефіциту в Бельгії та Європі та суттєвих коливань цін на 
імпортовані ресурси. За базову сферу проєкту на першому етапі прийнято 
найбільш матеріалоємні види економічної діяльності – будівництво, 
біоекономіка, хімія та пластмаси, сільське господарство, із умовою поширення 
позитивного досвіду на інші сфери регіональної та національної економіки 
у майбутньому. 

Програма FMP будувалася на поєднанні та взаємодії виробництва, 
наукових установ, влади та екологічних організацій та була заснована на 
реалізації 45 проєктів, що базувалися на інноваціях, інвестиціях, екологічному 
дизайні, застосуванні новітніх матеріалів і технологій, впровадженні 
ефективних методів управління [5]. Перешкодами до стовідсоткової реалізації 
цілей програми стали обмежені обсяги фінансування, збільшена вартість та не 
конкурентоспроможність на ринку перероблених ресурсів через високу додану 
вартість, недостатність знань і навичок для реалізації проєктів та відсутність на 
регіональному ринку праці достатнього числа висококваліфікованих фахівців. 

Узагальнення проаналізованого досвіду у сфері реалізації процедур 
смарт-спеціалізації Фламандського регіону Бельгії дозволило зробити 
організаційні висновки та сформулювати вимоги, орієнтація на які регіонами 
України в своїй діяльності дозволить мінімізувати ризики соціально-
економічної невдачі при запровадженні смарт-спеціалізації та досягти 
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поставлених нею цілей для всіх стейкхолдерів. Такими вимогами є: досягнення 
узгодженості діяльності всіх учасників завдяки дієвої координації процесу 
регіональною владою, наявність потужної освітньої та наукової бази, здатних 
забезпечити висококваліфікованими та інноваційно активними фахівцями.
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ШЕРІНГОВА ЕКОНОМІКА ЯК СКЛАДОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Шерінгова економіка» (економіка спільного використання, економіка 

участі) є порівняно новим феноменом, який активно розвивається у багатьох 
країнах світу в останнє десятиліття. Головною відмінною рисою цієї економіки 
є бізнес-діяльність, заснована на технологіях, що дозволяє ділитися активами, 
фінансами або навичками.

Термін «шерінгова економіка» став активно використовувався завдяки 
Л. Лесигу, автору книги «Remix: Making Art and Commerce Thrive in the Hybrid 
Economy» (2008) [1]. У ній він зазначав, що з поширенням інтернету 
користувачі надають перевагу спілкуванню онлайн, а фінансові транзакції все 
більше ґрунтуються на взаємній довірі, змінюючи поняття вартості товару та 
власності на нього. Відбуваються процеси конверсії товарів у послуги, за яких 
замість придбання товару люди воліють купувати лише послуги, що він надає, 
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отримувати товар у тимчасове використання. Це одночасно спрощує 
й ускладнює економічні операції, дозволяючи отримати додаткові соціальні, 
економічні, екологічні вигоди.

За оцінкою PwC обсяг економіки спільного споживання до 2025 р. зросте 
у більш ніж 20 разів і досягне 335 млрд дол проти 15 млрд дол у 2015 р. Цьому 
сприятиме подальший розвиток сервісів, що були створені в останні роки: 
пошук машин з водієм (Uber, Lyft, Bla-bla-bla car), короткочасна оренда 
автомобілів (каршерінг), спільне використання автотранспорту (карпулінг), 
спільне фінансування проєктів (краудфандінг), короткочасна оренда квартир 
для ділових поїздок і подорожей (Airbnb), співоренда офісів (коворкінг) та ін. [2].

Поширення світом інтернету стирає кордони між країнами, виробниками 
і споживачами товарів та послуг в них. Світ стає тіснішим, і завдяки 
різноманітним онлайн сервісам та інтернет-платформам споживачі можуть 
напряму зв’язуватися з виробниками, тим самим зменшуючи ціну товару або 
послуги за рахунок відсутності посередників, персоналізувати продукцію, що 
замовляється. У свою чергу виробники стають ближче до своїх покупців, краще 
розуміють і враховують споживчі потреби, а отже, створюють більш якісну 
продукцію, пропонують особливі послуги.

Шерінгова економіка відкриває нові можливості для вирішення 
як локальних, так і глобальних проблем. Зокрема, завдяки її застосуванню 
можна вирішити проблему голоду в країнах світу, що розвиваються, шляхом 
передачі їжі, яку викидають на смітник у розвинених державах. За рахунок 
безкоштовної або за символічну плату передачі речей, які вже стали 
не потрібними своїм господарям, але з успіхом можуть отримати друге життя 
з іншими власниками, можна суттєво знизити обсяги утворюваних відходів 
у всьому світі. Приклади таких проєктів вже існують, але обмежуються поки 
що здебільшого локальними масштабами [3]. 

Економіка спільного використання уможливлює доступ багатьох людей 
до користування речами, які є недоступними для придбання через їх високу 
вартість. Так, сервіс підбору попутників при дальній поїздці на автомобілі 
дозволяє заощадити гроші всім учасникам процесу. Для постачальників послуг 
це цілком логічний і дієвий спосіб розширення платоспроможного попиту. 
З іншого боку, за умови дефіциту певного товару шерінгова економіка також 
може прийти на допомогу шляхом знаходження власників товару, готових 
надати у його у тимчасове користування тим, хто цього потребує [3].

Поряд з позитивними рисами економіки спільного використання, є і певні 
проблеми, пов’язані з її розвитком. Насамперед, це питання забезпечення 
безпеки учасників шерінгових процесів, адже, як зазначалося вище, основою 
даної економіки є довірливі відносини між покупцем і постачальником. Другий 
важливий аспект – якість пропонованих товарів і послуг та шляхи її контролю. 
Третє питання – оптимізація логістичних операцій з доставки товарів і послуг 
замовникам. Крім цього, виникає безліч питань щодо оподаткування такої 
бізнес-діяльності, оптимізації використання наявних ресурсів, захисту 
авторського права, сумлінної конкуренції та ін. У табл. 1 нами систематизовано 
основні переваги і недоліки шерінгової економіки.
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Таблиця 1
Основні переваги та недоліки шерінгової економіки 

(складено авторами)
Переваги Недоліки

Низькі бар’єри для входу на ринок або їх 
відсутність

Можливість застосування 
шахрайських схем

Доступність для споживачів товарів і послуг 
навіть за умови їх дефіциту або ж високої ціни

Складність контролю якості 
пропонованих товарів і послуг

Можливість позбутися зайвих речей та дати їм 
друге життя, скорочуючи обсяги утворюваних 
відходів

Збільшення кількості операцій з 
постачання замовлених товарів і 
послуг, що може створювати 
додаткове навантаження на довкілля

Можливість активно розвивати бізнес будь-якого 
масштабу

Складність оподаткування шерінгових 
операцій

Можливість доступу до глобальних мереж 
постачальників та покупців товарів і послуг

Загроза несумлінної конкуренції 

Можливість розширення благодійної діяльності, 
переведення її на глобальний рівень

Можливі високі трансакційні витрати 
на товари і послуги

Створення нових робочих місць, розвиток 
самозайнятості, фрилансеру

Проблеми із захистом авторського 
права

Більш раціональне використання ресурсів, 
зниження обсягів забруднення довкілля
Зменшення цін на товари і послуги за рахунок 
посилення конкуренції, підвищення їх якості
Персоналізація товарів і послуг

Виходячи з табл. 1, переваг у шерінгової економіки набагато більше, ніж 
недоліків. Подолання останніх можливе за умови вживання адекватних 
регуляторних заходів. Так, сумлінність продавця та якість його продукції 
і послуг на он-лайн платформах можна перевірити за системою рейтингів та 
відгуків користувачів. Розроблення і гармонізація національних законодавчих 
баз щодо регулювання правових відносин у сфері шерінгової економіки, 
оподаткування такої бізнес-діяльності, особливостей зайнятості, захисту 
авторських прав, конкурентних засад тощо дозволять уникнути багатьох 
проблем та послаблять бар’єри для розвитку цього сектору економіки. 
Подальший розвиток інтернет-мереж, онлайн додатків спрощуватиме 
спілкування продавця та покупця, заощаджуватиме час на пошук товарів 
і послуг, сприятиме залученню більшої кількості населення та підприємств 
до шерінгової економіки. 

Головною перевагою економіки спільного використання є задіяння 
великої кількості наявних, але не застосовуваних раніше ресурсів. Вона 
спроможна пом’якшувати і навіть запобігати кризам перевиробництва, 
що є характерними для сучасної глобальної економіки. Позитивною є її роль 
і за інших економічних криз. Забезпечуючи більш раціональне використання 
ресурсів, шерінгова економіка вирішує проблему гармонізації економічного 
зростання і якості довкілля, що сприяє сталому розвитку.
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Важливим драйвером розбудови економіки спільного використання 
є скорочення життєвих циклів багатьох товарів і послуг. Сьогодні ми є свідками 
швидкої зміни технологій виробництва, за яких, наприклад, кожні три місяці 
маємо нові моделі мобільних телефонів, планшетів, комп’ютерів тощо. 
У зв’язку з цим, придбання товарів (тим більше дороговартісних) поступово 
втрачає сенс; актуалізуються питання коротко- чи довгострокової їх оренди, які 
якраз і можуть бути вирішені за рахунок поширення шерінгової економіки [3]. 
Тому варто змінювати суспільні моделі виробництва і споживання вже зараз, 
адекватно оцінюючи і прогнозуючи соціальні, економічні, політичні 
та екологічні наслідки спільного використання ресурсів.

Публікація підготовлена у рамках виконання проєкту «Фундаментальні
основи фазового переходу до адитивної економіки: від проривних технологій до
інституційної соціологізації рішень», що фінансується за рахунок видатків
загального фонду державного бюджету
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виконавчої влади. Ефективність управлінських рішень багато в чому залежить 
від особливостей процесу їх формування. Динамічність зовнішнього 
середовища вимагає від державних організацій постійного пошуку нових 
технологій для формування управлінських рішень. 
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Комплекс досліджень, реалізація результатів з яких залежить від 
підвищення ефективності громадського управління, включає в себе рішення 
широкого спектра конкретних наукових і практичних завдань. Однак наявні 
можливості щодо забезпечення сталого розвитку України та її регіонів, 
підвищення якості життя людей усвідомлені досить, що вимагає певного 
переформатування системи державного управління, при якому необхідно 
використовувати нові підходи в формуванні технологій управлінських рішень 
виконавчої влади. [1, с. 19].

Агропромисловий комплекс формує більше половини фонду споживання 
населення і залишається реально чи не єдиною галуззю, яка беззмінно багато 
років забезпечує позитивне зовнішньоторгівельне сальдо. 

На жаль, стан агропромислового комплексу України у січні-серпні 
2020 року є не дуже втішним. Так, збільшення обсягів сільськогосподарської 
продукції відбулося тільки у 4 областях. І Кіровоградська до їх складу не 
входить. А от збільшення обсягів промислової продукції за цей же період 
відбулося у 8 областях, у т. ч. і Кіровоградській обл. [2, с. 62].

Агропромисловий комплекс Кіровоградського регіону формують 
суб’єкти сільського господарства, зокрема 3 229 сільськогосподарських 
підприємств різних форм власності та господарювання, 2 550 фермерських 
господарств та 125,9 тис. особистих селянських господарств. У галузі працює 
більше двадцяти тис. осіб. Крім того, в області сильно розвинена харчова 
промисловість. У місті Кропивницькому та області успішно працюють 
262 суб’єкти господарювання харчової промисловості, на яких працюють 10 тис. 
осіб (четверта частина усіх працюючих у промисловості області) [2, с. 422].

У січні-вересні 2020 р. індекс продукції рослинництва порівняно 
з відповідним періодом 2019 р. становив 70,1 %, у т. ч. у підприємствах –
67,6 %, господарствах населення – 75,4 %. На 1 жовтня п. р. господарствами 
усіх категорій культури зернові та зернобобові викошено й обмолочено на 
площі 584,5 тис. га, що складає 67,9 % площ, посіяних під урожай 2020 р.
(торік – 72,5 % таких площ). Із зібраної площі одержано 1963,8 тис.т зерна 
(у початково оприбуткованій масі), що на 31,4 % менше, ніж на початок 
вересня 2019 р.

Обласна програма розвитку агропромислового комплексу 
Кіровоградської обл. на 2018–2023 рр. спрямована на виконання: Державної 
стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої 
постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року № 385; 
Стратегії розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року, 
затвердженої рішенням обласної ради від 27 січня 2015 року № 716; Плану 
заходів на 2018–2020 рр. із реалізації Стратегії-2020, затвердженого рішенням 
обласної ради від 10 березня 2017 року № 238; щорічних Програм економічного 
і соціального розвитку Кіровоградської обл.

Однією з причин складної ситуації в агропромисловому комплексі 
є низька ефективність управління ним як на державному, так і регіональному та 
мікрогосподарському рівнях, відсутність раціонально побудованої системи 
управління.
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Наприклад, у 2020 році через несприятливі погодні умови, дефіцит 
вологи взимку та наслідки карантинних обмежень відбулося зменшення 
виробництва зернових у порівнянні з 2019 роком. Зауважимо, що при цьому 
частина товарної продукції аграрних підприємств споживається в процесі 
виробництва іншими галузями, насамперед, головними. 

Зауважимо, що низькі ціни змушують господарства відмовлятися, 
наприклад, від цукрових буряків, замінюючи її менш витратними і більше 
рентабельними соєю, кукурудзою та соняшником. Підкреслимо, що прийняття 
ефективних управлінських рішень є важливою рисою успішного керівника. Так, 
основним інструментом і критерієм, провідним інтелектуальним засобом 
і продуктом управління є самостійно прийняте в індивідуальній або спільній 
формі управлінське рішення.

Наприклад, рішення про те, яку культуру вирощувати в прийдешньому 
році, впливає на результати ведення господарської діяльності. Так, наприклад, 
кількість рослинницької продукції, одержуваної з одиниці площі, тобто 
урожайність, проаналізована нами на рисунку, свідчить про те, 
в Кіровоградській області в 2019 р. була висока урожайність зернових та 
зернобобових (50,4 центнери з одного гектара), а в Україні в середньому –
трохи менше, 49,1. Тобто зернові та зернобобові вирощувати в області 
вигідніше, ніж в інших регіонах.

Кіровоградська область поряд з іншими областями спеціалізується на 
рослинництві, а саме: на вирощуванні зернових та олійних культур. Це 
пояснюється найвищою рентабельністю виробництва саме цієї продукції.

Певна річ, тваринництво розглядається як стратегічно важлива галузь 
у загальній структурі сільськогосподарського виробництва, При успішному 
розвитку галузі значна кількість сільських мешканців має робочі місця, 
зменшуються соціальні проблеми села. Завдяки широкому використанню 
пасовищ зберігаються природні ландшафти, позитивно впливаючи на загальний 
екологічний стан області. Основним напрямом розвитку галузі є суттєве 
збільшення обсягів виробництва всіх видів тваринницької продукції, особливо 
молока, яловичини, свинини, м’яса птахів. Додатковим резервом економічної 
ефективності галузі має бути підвищення якості вироблених продуктів та їх 
екологічна безпечність.

Можна виділити три стратегічні напрями прийняття управлінських 
рішень щодо ресурсно-технологічного оновлення агропромислового комплексу 
Кіровоградського регіону:

- створення і застосування технологій і біоресурсів, що сприяють 
здешевленню вироблюваної агропромислової продукції;

- розробка та впровадження технологій і біоресурсів, які дають 
можливість істотно підвищити якість продуктів харчування та аграрної 
сировини [3, с. 276] ;

- створення та широкомасштабне використання технологій і основних 
біологічних засобів виробництва, що забезпечують випуск екологічно чистого 
продовольства й екологічну сільськогосподарську діяльність, переробку 
продукції землеробства та тваринництва. [4, с.15–30].
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Аналіз функціонування агропромислового комплексу Кіровоградської 
області оказує, що в регіоні потрібна підтримка АПК з боку держави в таких 
напрямках, як технічна і технологічна модернізація, меліорація земель, 
інноваційний розвиток, наукове та інформаційне обслуговування АПК, 
ветеринарія, підтримка виробників і переробників сільськогосподарської 
продукції, розвиток оптово-розподільних центрів та інфраструктури системи 
соціального харчування, сталий розвиток сільських територій.

Але все ж таки головним напрямком державного регулювання аграрного 
сектору повинна бути відчутна державна фінансова підтримка, яка має 
відображатися у бюджеті країни. 

Окремою стратегією розвитку та поштовхом до подальших прийнять 
рішень в АПК Кіровоградської області може бути визнаний зелений туризм. 
Цей напрямок є актуальним. Як відомо, карантин через COVID-19 поставив 
перед більшістю країн світу необхідність закриття кордонів для туристів. 
Відтак, поштовх для розвитку отримав «зелений» туризм – садиби та хати 
у віддалених селах. Також набрав обертів гастро- туризм – різноманітні 
екоферми, сироварні, винні погреби

У теоретичному аспекті для удосконалення управління агропромисловим 
розвитком Кіровоградської області постає нагальна необхідність забезпечити 
її новим науковим інструментарієм, що підходить до потреб ринкового 
виробництва і вимог екологічного раціонального природокористування. 
На сьогоднішній день роль агропромислового розвитку регіону є неоціненною. 
Агропромисловий комплекс наразі є генератором і провідником розвитку 
сільського господарства регіону

Агропромисловий комплекс слід розглядати, як складну інтегровану 
соціально-економічну систему взаємопов’язаних галузей з приводу 
виробництва, розподілу, обміну та споживання сільськогосподарської 
продукції, яким притаманні специфічні особливі функціональні ознаки.
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ФОРМУВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНИХ ДЕСТИНАЦІЙ 
РЕГІОНУ НА ОСНОВІ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

У сучасний період високої турбулентності умов господарювання 
концепція економіки сталого розвитку відіграє дуже вагому роль. Сфера 
туризму є однією з пріоритетних сфер національної економіки України. Згідно 
із світовими тенденціями екосистемний підхід як «стратегія інтегрованого 
управління земельними, водними та живими ресурсами, яка сприяє збереженню 
та сталому використанню справедливим способом» [1] набула все більшого 
практичного застосування в туристичній сфері. У резолюції Генеральної 
Асамблеї ООН «Сприяння розвитку сталого туризму, включаючи екотуризм, 
задля викорінення бідності та захисту довкілля» від 20 грудня 2018 р.
(A / RES / 73/245) [2] зазначається, що сталий туризм, включаючи екотуризм, 
є багатоплановим видом діяльності і може сприяти реалізації трьох 
компонентів сталого розвитку (економічному, соціальному та екологічному) 
і досягненню цілей в галузі сталого розвитку. Разом з тим, туристичні
дестинації, щоб відповідати принципам сталого туризму повинні: 
продемонструвати стале управління дестинацією, максимізувати соціальні та 
економічні вигоди для приймаючої громади та мінімізувати негативний вплив, 
максимізувати вигоди громадам, відвідувачам та культурній спадщині при 
мінімальному впливі, а також максимізувати вигоди для навколишнього 
середовища та мінімізувати негативні наслідки [3].

Культурна спадщина є невід’ємною складовою сталого розвитку 
туристичної сфери регіону. У світі туризм культурної спадщини відомий 
як heritage tourism. Концепція культурної спадщини продовжує розвиватися 
з її швидко мінливим політичним, економічним та соціально-культурним 
середовищем. Особливо в умовах пандемії COVID-19 різко зріс попит на 
внутрішній туризм у країнах і, відповідно, дестинації з унікальною культурною 
спадщиною. За таких умов внутрішній туризм слугує драйвером збереження та 
відновлення туристичної сфери. 

Як показують дослідження [4], одним з найбільш успішних прикладів 
реалізації принципів сталого розвитку та туризму культурної спадщини стала 
модель екомузеїв, розроблена Джорджем Анрі Рів’єром та Хьюгом де Варіне 
і вперше реалізована навколо французьких міст Ле Крезо і Монсо-ле-Міне 
у 1971 р. Основними принципами цієї моделі є [4; 5]: 1) сенс і дух місця – через 
цілісний підхід до ресурсів спадщини в їхньому середовищі; 2) залучення 
громад – участь громадськості та «демократизація» процесів; 3) збереження 
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природи та традицій як музею. На сьогоднішній день кількість екомузеїв у світі 
перевищує понад 600 із значною локацією (2/3 від загальної кількості) 
в європейських країнах [6]. Більше того, з часом виникли цілі мережі екомузеїв: 
національна мережа FEMS (Франція), яка працює з 1989 року у всьому 
франкомовному світі, включаючи Бельгію та Канаду; JECOMS (Японія) діє 
з 1995 року; національна мережа Mondi Locali (Італія) працює з 2007 року; 
ABREMC (Бразилія) діє з 2007 року та ін. [7]. Основними джерелами доходу 
екомузеїв у світі зазвичай є різноманітні національні та міжнародні програми, 
проєкти, гранти, дохід від продажі магазинів, фінансування організацій, тощо. 

Найбільш відомими екомузеями у світі стали: канадський Kalyna Country, 
група китайських екомузеїв, ініційованих китайсько-норвезьким проєктом 
співпраці, японські Asahi-machi (Yamagata) і Hirano-cho (Osaka), італійські 
the Ecomuseo de Canapa, Carmagnola in Piemonte [8]. В Україні модель екомузеїв 
знаходиться на початковій стадії становлення. Є поодинокі випадки таких 
музеїв у первинному вигляді (Криворізький екомузей «Оберіг»), натомість 
більше тих, хто близький до цієї концепції, проте ще не повністю їй відповідає 
(Громадський просвітньо-розважальний комплекс «Зерноленд», Національний 
історико-етнографічний заповідник «Переяслав» та ін.). 

Водночас необхідно відзначити, що доволі часто можна зустріти 
приклади, коли задекларована назва екомузею не відповідає суті концепції цієї 
моделі і з часом вони перетворюються або на парки розваг, або ж просто 
залишаються музеями. Найбільш дисципліновані у цьому питанні країни 
Сходу, насамперед Японія, в яких сформована особлива філософія щодо 
відносин людини і природи. Окрім того, до основних проблем функціонування 
екомузеїв можна віднести недостатню участь громад, їх пасивність 
та нерозуміння переваг цієї моделі для них та їхньої території; неврегулювана 
нормативно-правова база діяльності екомузеїв; низький рівень професійності 
менеджменту екомузеїв тощо.

Таким чином, імплементація кращих практик розвитку концепції 
екомузеїв сприятиме формуванню сталого розвитку туристичних дестинацій 
в регіонах на основі культурної спадщини, що, своєю чергою, пришвидшить 
відновлення туристичної сфери країни загалом.
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ОЦІНЮВАННЯ ПОВНОЇ ВАРТОСТІ ВИРОБНИЦТВА АТОМНОЇ 
ЕНЕРГІЇ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ «ЗЕЛЕНОЇ» ЕНЕРГЕТИКИ
Після аварії 2011 р. на атомній електростанції (АЕC) «Fukushima – 1» 

в Японії стан атомної енергетики у світі дуже змінився. Такі країни, 
як Венесуела і Тайланд, які до цієї події мали наміри побудувати перші АЕС, 
оскільки не мали атомних енергопотужностей, відмовилися від своїх планів. 
Не стали винятком і Швейцарія та Німеччина, які також вирішили зупинити 
реалізацію будівництва нових атомних енергоблоків та розвивати «зелену» 
енергетику. 

У структурі виробництва електроенергії АЕС з-поміж європейських країн 
Україна посідає друге місце з показником 55 % або 13,8 ГВт. У Франції перше 
місце – 72 %; багато країн Європи мають більше 20 % атомної енергії [1].

В атомній енергетиці України існують значні проблеми, серед яких:
- необхідність подовження планових строків експлуатації більшості 

реакторів, термін служби яких уже завершується. Сьогодні в країні 
експлуатується 15 атомних блоків, більшість з яких збудовані ще за часів 
Радянського Союзу. Наприклад, станом на липень 2019 р. 10 реакторів досягли 
проєктної межі у 30 років. У 2011–2019 рр. було продовжено на 10-20 років 
строк експлуатації 9 енергоблоків АЕС. Тож вони функціонують у терміни, які 
перевищують норми, а до 2030 р. для більшості українських атомних 
енергоблоків взагалі завершиться дозволений ліцензіями час експлуатації [2];

https://evmuseography.wordpress.com/2015/01/26/new-museology-ecomuseums/
https://www.flodden1513ecomuseum.org/
https://blogs.ucl.ac.uk/events/2011/02/09/communities-ecomuseums-and-
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- відсутність чітко визначених механізмів утилізації відпрацьованого 
ядерного палива (ВЯП). Переробка та захоронення фінансово невигідні [3], 
тому урядом ухвалене рішення забезпечити тривале зберігання такого ВЯП на 
території України у так званих проміжних «сухих» сховищах контейнерного 
типу. Це у декілька разів дешевше, ніж вивезення ВЯП до Росії для переробки. 
Таке сховище вже створене для Запорізької, а для Рівненської, Хмельницької 
і Південно-Української АЕС роботи з будівництва ще ведуться; 

- переважання реакторів ІІ покоління на українських АЕС, які частково 
відповідають сучасним міжнародним стандартам безпеки. Не зважаючи на те, 
що вони безпечні та надійні, в майбутньому все-таки мають поступитися 
кращим за конструкцією та технічними характеристиками реакторам ІІІ та 
IV покоління;

- забезпечення безпеки експлуатації функціонуючих АЕС. 
Упровадження рекомендацій щодо стрес-тестів відносно достатності стандартів 
безпеки, які використовувались, коли певні АЕС отримували ліцензії, для 
покриття несподіваних екстремальних подій, є національною відповідальністю 
і забезпечується операторами та національними регуляторами. Кабінет 
Міністрів України затвердив Комплексну зведену програму підвищення рівня 
безпеки (CCSUP) з початковим терміном у 2017 р., проте після численних змін 
дати запуску, термін перенесли на 2023 р. [4]. Отже, на деяких українських 
АЕС не виконуються окремі заходи безпеки, зокрема, жоден із шести 
енергоблоків Запорізької АЕС не модернізував дизельні двигуни станом на 
2 квартал 2020 р.;

- забезпечення паливом українських АЕС, яке на 100 % імпортується. 
Близько 60% пального все ще виробляє російська компанія TVEL, решту поста-
чає американська компанія Westinghouse, яка використовує його для реакторів 
ВВЕР-1000, але у вересні 2020 р. ДП НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» підписало 
меморандум про розробку такого палива для двох реакторів ВВЕР-440 [5].

Незважаючи на зазначені проблеми, більша частина виробництва 
електроенергії в Україні забезпечується саме АЕС. Порівняно з тепловими 
(ТЕС, ТЕЦ) та гідроелектростанціями (ГЕС) собівартість 1 кВт·год 
електроенергії на АЕС набагато менша: 43 к., тоді як на ТЕС – 103 к., на ТЕЦ –
114 к., на ГЕС – 693 к. [6]. Дешевизна атомної енергії зумовлена відсутністю 
важливого елементу в структурі тарифу – вартості виведення з експлуатації. 

Розрахуємо собівартість виробництва енергії з викопного та ядерного 
палива з урахуванням витрат на виведення об’єктів з експлуатації. Для цього 
скористаємося концепцією нормованої вартості виробництва електроенергії
(Levelized Cost of Electricty, LCOE):

, (1)

де PEl – ціна електроенергії; t – рік виробництва та продажу 
електроенергії; Invt – інвестиційні витрати у році t; O&Mt – експлуатаційні 
витрати у році t; Ft – вартість палива у році t; Decomt – вартість виведення 
з експлуатації у році t; Elt – обсяг виробництва електроенергії у році t; r – ставка 
дисконтування.
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Показники LCOE чутливі до ставки дисконтування, яка залежить від 
середньозваженої вартості капіталу (WACC) [7]. Розрахуємо WACC, застосо-
вуючи такі припущення: 1) середня прибутковість акцій на фондовому ринку 
є закритою інформацією, і оцінювалась на основі показників фінансової 
звітності АТ «ЦентрЕнерго» за 2014–2020 рр. та не перевищує 10% 
(при збитках у 2019–2020 рр.); 2) ставка податку на прибуток – 18 %; 3) річна 
ставка за користування кредитом в гривні – 25%; 4) частка власного капіталу –
30 %, решта – позиковий капітал; 5) обмінний курс долар/гривня : 1 дол США = 
28,5 грн, 1 євро = 34 грн. З урахуванням припущень WACC становить 15 %.

Для розрахунку LCOE електроенергії з викопного та ядерного палива 
були використані прогнозні дані щодо вартісних характеристик різних 
технологій традиційної енергетики на 2020 рік в Україні [8; 9] та такі основні 
припущення: 1) вартість виведення з експлуатації АЕС складає 300 дол. 
США/кВте [10], або 254 євро/кВте; 2) вартість виведення з експлуатації ТЕС 
та ТЕЦ складає 2 % від суми інвестицій; 3) ціна енергетичного вугілля 
на 2020 р. = 71 дол США/т [11], або 69 євро/т; 4) ціна природного газу 
на 2020 р. = 4,5 дол США/МБТо [12], або 3,7 євро/МБТо; 5) ціна ядерного 
палива складає 0,0039 дол США/кВт·год [13], або 0,0033 євро/кВт·год. 
Результати проведених розрахунків наведено на рис. 1. 

Як видно з рисунку, LCOE для АЕС є найвищою з усіх традиційних 
енерготехнологій. Причинами тому є високі капітальні та операційні витрати 
АЕС, дороге паливо, а виведення з експлуатації додатково здорожчує цю 
електроенергію. Натомість енергогенерація на викопному паливі передбачає 
високі змінні операційні витрати.

Рис. 1. Нормована вартість виробництва електроенергії (LCOE)
з використанням викопного та ядерного палива, євро/МВт·год

Таким чином, реальні витрати на виробництво енергії з викопних палив 
з урахуванням безпекових та екологічних факторів в окремих випадках можуть 
перевищувати собівартість енергогенерації з відновлювальних джерел. Тому 
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коригування тарифної політики в енергетичному секторі і запровадження цін, 
що відображають повні витрати на отримання одиниці енергії, можуть суттєво 
змінити ставлення виробників та споживачів до електрики з викопних палив, 
тим самим сприяючи зростанню конкурентоспроможності «зеленої» енергії.

Публікація підготовлена у рамках виконання наукового проєкту
№ 2020.01/0135 «Формування економічних механізмів сталого розвитку

відновлювальної енергетики в умовах глобальних та локальних загроз», який
фінансується Національним фондом досліджень України
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ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНА «МУЛЬТИКУЛЬТУРНОГО 
МАРКЕТИНГУ» В УМОВАХ СУЧАСНОГО РОЗВИТКУ РИНКУ
Маркетологи в усьому світі використовують сегментацію ринку, 

виділяючи товари і послуги для окремих вікових груп населення, споживачів 
з різним рівнем достатку, жителів великих міст і сільської місцевості. Цей 
підхід приносить успіх виробникам і дистриб’юторам, так як він дозволяє 
запропонувати кожній цільовій групі продукт, відповідний її смакам, звичкам 
і рівнем достатку. Сегментація ринку шляхом об'єднання в вікові групи 
заснована на припущенні, що люди різного віку мають різні споживчі потреби.

У поліетнічних і мультикультурних державах і регіонах національність 
і культурна приналежність можуть служити ознаками, на підставі яких 
можливо сегментувати споживчий ринок. Оскільки Україна відноситься до 
поліетнічним країнам, виробники і торговельні мережі можуть 
використовувати мультикультурний маркетинг для збільшення продажів. 
А консалтингові компанії підвищать якість послуг, надаючи клієнтам 
консультації щодо стратегії і тактики створення продуктів, затребуваних тієї чи 
іншої культурно-етнічною групою.

Під мультикультурним маркетингом розуміється комунікація, націлена на 
різні культури і субкультури як на множинність сегментів єдиного споживчого 
ринку.

При цьому культура вже сповідує не традиційні цінності «історично 
певного рівня розвитку суспільства, творчих сил і здібностей людини, 
виражених в типах і формах організації життя і діяльності людей, а також 
у створюваних ними матеріальних і духовних цінностях», а всього лише має на 
увазі будь-який соціум зі властивим йому набором вірувань, цінностей, 
внутрішніх і зовнішніх відносин, цілей і норм поведінки (які можуть визначати 
як традиційні, так і не традиційні морально-етичні норми, релігійні і моральні 
категорії).

Відповідно, це визначення істотно відбилося і на рекламі в системі 
маркетингових комунікацій постіндустріального суспільства, яке сповідує 
постмодерністські цінності.

Для реклами в системі маркетингових комунікацій індустріального 
суспільства була характерна жорстка стандартизована фокусування на товари 
і послуги. Це стандартизоване єдність виражалося у всьому: в єдиних 
цінностях, в єдиних стандартах краси, нарешті, в єдиних стандартах 
споживчого світогляду і поведінки.
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Якісною відмінністю і стрибком в системі маркетингових комунікацій 
постіндустріального суспільства стала перефокусування реклами від товарів 
і послуг на потреби споживача. Саме тоді рекламістами і маркетологами була 
усвідомлена сегментованість ринку, а також мультикультурний і особистісний 
характер купівельної аудиторії і, відповідно, споживання продукції. Тому вже 
до середини 1980-х рр. маркетинг (і реклама в системі маркетингових 
комунікацій) різко перемістився від аналізу соціально-демографічних чинників 
до так званої психографії.

Мультикультурний маркетинг визнає відмінності в сприйнятті, мотиви 
і віруваннях серед споживачів з різним культурним походженням, 
використовує культурні норми кількох культур для максимального 
оприлюднення бізнес-продукту або послуг, демонструючи інтерес і розуміння 
різних культур. Для успішного здійснення мультикультурної маркетингової 
стратегії необхідно виявляти, розуміти і поважати культурні відмінності. 
Підприємства не повинні «бути на одній хвилі», а повинні адаптуватися до 
різних ринків по всьому світу.

У мультикультурному маркетингу (етнічний маркетинг або крос-
культурний маркетинг) застосовуються унікальні маркетингові техніки для 
виходу на етнічний ринок. Поняття «етнічного ринку» відноситься до культур, 
відмінним від більшості культур на території, звідки родом компанія. Стратегії 
мультикультурного маркетингу включають визнання традицій, вірувань, 
цінностей, норм, мови і релігії, притаманних культурі, і застосування даних 
аспектів для продажів з урахуванням потреб культури. 

Багатокультурність в маркетингу може здатися складною, але по своїй 
суті це просто більш глибокий погляд на уточнення персон вашої аудиторії щоб 
переконатися, що ви дійсно пропонуєте справжню цінність для окремих 
користувачів. Мається на увазі, що споживачі не визначаються тільки однією 
характеристикою, такий як расова приналежність, культурне походження, 
сексуальна орієнтація, вік, освіту або місце розташування, а скоріше на них 
впливають всі ці унікальні фактори, що формують їх індивідуальної 
ідентичності і що інформують їх. больові точки і купівельні звички.
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ВТОРИННЕ ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛІВ
У FASHION ІНДУСТРІЇ

У наш час у повсякденному вжитку усе більше актуалізуються поняття 
еко-дизайн, переробка відходів, вторинне використання та свідоме споживання. 
Кав'ярні відмовляються від одноразових стаканчиків на користь багаторазових 
термо-кружок, у великих містах збільшується кількість контейнерів для 
роздільного збору сміття, а волонтери створюють освітні буклети і програми 
для того, щоб свідомі споживачі розібралися, як правильно сортувати відходи.

Проте, станом на 2018 р. в Україні переробляли лише 3 % відходів [1]. Це 
говорить про те, що свідома частина суспільства самотужки без підтримки 
держави намагається вплинути на стан справ. В Україні, яка прагне 
інтегруватися в сучасні європейські інституції, дизайн все ще у пошуку свого 
місця на екологічній мапі [3, с. 149]. 

Екологія розглядає й аналізує питання взаємовідносин між організмами 
і середовищем їх існування. Тривалий час вважалося, що люди існують у світі, 
де домінує закон, за яким перемагає сильніший. Проте екологічна наука дійшла 
висновку про те, що життя живих істот на землі утворює певну цілісну 
екосистему [4, с. 164]. Тому людству доводиться змінювати вектор уваги 
з бездумної експлуатації природи на свідоме споживання і задумуватися над 
наслідками своїх дій, які впливають як на природу так і на людину, оскільки 
система взаємозв’язків людина-природа нерозривна.

Еко-орієнтований дизайн сприяє екологічній грамотності та поступовій 
зміні цінностей на рівні суспільства. Ці зміни трансформують структуру потреб 
та культуру споживання, що врешті призводить до формування нової 
глобальної екологічної культури [2, с. 146]. 

Свій внесок у цей процес роблять і українські дизайнери одягу, керовані 
принципами свідомого споживання. Для виробництва своїх колекцій одягу 
ними використовуються матеріали, виготовлені з перероблених відходів 
(Софія Русинович, Woolberry) та повторно використовується текстиль з одягу, 
який вже був у вжитку (Ксенія Шнайдер, Яна Голуб) [5].
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Вивчення україномовних джерел з даної тематики показує, що ця тема 
мало досліджена. Переважна більшість існуючих джерел – публікації 
у інтернет-виданнях та фахових виданнях. Так, наприклад, питання 
екологічного дизайну в fashion індустрії розглянуто в роботі (О. Шандренко, 
Х. Дубас). Дослідження описує сучасні світові екологічні тренди, напрямки 
та роль екологічного дизайну у fashion індустрії.

Існують також праці про екологічне проєктування у дизайні загалом 
(В. О. Свірко), з суміжних дисциплін – економіки замкненого циклу 
(М. М. Залунін). Проте, ґрунтовного і цілісного дослідження діяльності 
українських дизайнерів одягу з залученням у виробництво вторинної сировини 
та підтримкою свідомого споживання, виявлено не було. Такий стан речей 
спровокований також економічними проблемами.

Протягом 1990–2017 рр. вітчизняна текстильна галузь дуже стагнувала. 
Частка виробництва товарів легкої промисловості у загальному обсязі 
промислового виробництва в Україні зменшилася з 20 % у 1990 р. до 
0,8 % – у 2015 р. [6, с. 169–170] Тобто, сировину для виготовлення одягу 
в Україні можна придбати лише за кордоном, не говорячи про сировину, 
виготовлену з перероблених матеріалів. Такий стан речей змушує звертатися до 
іноземного досвіду. 

Іноземних досліджень у даній сфері на порядок більше, ніж в Україні, 
і хронологічно вони охоплюють ширші рамки. Пропонуються різноманітні 
економічні моделі кругового циклу з залученням вторинної сировини, 
мінімізацією відходів та збільшенням ефективності виробництва. Розглядається 
роль дизайнерів у цих процесах та сам кінцевий продукт – одяг, який одночасно 
є сировиною для переробки. 

Вивчення іноземного досвіду допоможе знайти можливі шляхи поставок 
вторинної сировини для виробництва, взяти участь у переробці сировини; 
дизайнерські програми, у яких можна взяти участь дизайнерам і т. ін., тобто 
поступово заходити у безперервний «цикл» виготовлення, що є основою 
циркулярної економіки. Але навіть у розвинених країнах ситуація розвивається 
не так жваво, на що вказують зарубіжні автори.

Нині час переробляється одяг, але лише на нішевих ринкових рівнях. 
Щоб мати ширший вплив, йому потрібно отримати вихід на роздрібну арену 
масового ринку. Наша мета – зрозуміти, як дизайнери, виробники та роздрібні 
торговці можуть співпрацювати в процесі відновлення та запропонувати новий 
метод розробки товару для усвідомленого споживання. Тому на завершення, 
розмірковуємо про наслідки для потенційних механізмів інтеграції ланцюга 
поставок та про те, як можуть залучатись великі транснаціональні корпорації 
[8]. Висновки також показують, що родовище перебуває в зародковому стані 
і йому бракує кращих результатів практики в рамках бізнес-моделей, 
інфраструктури ланцюга поставок, технологічних рішень та залучення 
споживачів [7].
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Українські дизайнери, які працюють з вторинною сировиною та 
пропагують свідоме споживання, своїм прикладом, маленькими, але 
впевненими кроками, ведуть населення нашої країни до зміни культури 
споживання. Враховуючи вищезазначене, подальші дослідження у темі 
є актуальними, оскільки не існує ґрунтовного і цілісного дослідження цієї 
тематики у контексті мистецтвознавства.
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МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ В ОРГАНІЗАЦІЇ
Термін «управління знаннями» вперше прозвучав у виступі К.Віга на 

конференції ООН у 1986 р. Спочатку цей термін використовувався для 
позначення групи IT-рішень, що було пов’язано зі зростанням динаміки 
поширення інформаційних технологій у виробництві та управлінні. У 90-х рр. 
XX століття в рамках менеджменту сформувався антропоцентричний напрямок, 
який одержав назву Knowledge Management (КМ) – менеджмент знань, де 
в центрі уваги опинилася людина – носій і творець знання, інтелектуального 
потенціалу [1]. Нині парадигма управління знаннями є частиною 
інструментарію, що застосовується в розвинених країнах як механізм 
інноваційного розвитку економіки і переходу до інформаційного суспільства –
суспільства знань [5].

Розглядаючи сутнісні аспекти цього феномена стосовно до регіональної 
економіки, слід навести дві основні групи визначень терміна «знання». 
По-перше, знання розглядаються як певний обсяг практичної інформації, 
спрямований на вирішення професійних завдань, прийняття рішень, що 
становить основу інтелектуального капіталу [1; 2; 3; 4]. З урахуванням цього 
визначення, управління знаннями є процесом систематичного формування, 
оновлення і застосування знань з метою максимізації ефективності та прибутків 
від активів, що базуються на інтелектуальному капіталі.

Друга група визначень ідентифікує знання з позиції компетенцій, 
спрямованих на виконання певної професійної діяльності та акумульованих 
у вигляді організаційних рутин [5; 6]. Відповідно, управління знаннями 
є процесом формалізації та забезпечення доступу до практичного досвіду, 
експертних даних, умінь і навичок з метою вдосконалення діяльності, 
ініціювання інновацій і підвищення споживчої вартості регіональних продуктів. 
Таким чином, перша група визначає знання як інтелектуальні активи, друга –
як організаційні здібності (компетенції).

На наш погляд, поєднує ці два підходи основна мета управління знаннями 
– формування конкурентних переваг та забезпечення сталого розвитку регіону 
в умовах перманентних змін зовнішнього середовища. З метою визначення 
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найбільш релевантних моделей управління знаннями, що можуть бути 
ефективно використані для досягнення на регіональному рівні зазначеної цілі, 
слід здійснити їх узагальнення та надати стислий опис на основі [5; 6].

1. Модель І. Нонака і Г. Такеучі, що отримала назву чотирьохфазної 
моделі SECI (соціалізація, екстерналізація, комбінація, інтерналізація). 
Її елементи: (1) дві форми знання – неформалізовані (неявні) і формалізовані 
(явні); (2) динаміка взаємодії – передача знань від фази до фази, від циклу до 
циклу; (3) три рівня соціальної агрегації – індивід, група, контекст; (4) чотири 
фази створення знання (SECI); (5) умови створення знання; (6) структура 
організації, орієнтована на знання.

2. Модель Г. Хедлунда. Головний атрибут моделі – аналіз двох типів: 
неформалізованих та формалізованих знань (кожен тип має три форми знань: 
пізнавальне, навичка, втілене), а також чотири рівні соціальної агрегації або 
чотири рівні носія (індивідууми, малі групи, організації, міжорганізаційна 
сфера).

3. Модель М. Ерла. Знання диференційовані за трьома категоріями 
(рівнями): 

1) прийняті (accepted) знання – наука (дані); 
2) здійсненні (workable) знання – судження (інформація);
3) потенційні (potential) знання – досвід (знання).
Потенційні знання, визначаються М. Ерлом як найдорожчі та мають 

найбільшу потенційну віддачу. Наука і, частково, судження – це основа 
конкуренції і передумови розвитку. Застосування досвіду може сформувати 
засновану на знанні конкурентну перевагу. Модель управління знаннями 
включає чотири технічних і соціальних компоненти: система знань, мережі, 
працівники, організації.

4. Модель Е. Караяніса заснована на синтезі інформаційних технологій, 
управлінського і організаційного пізнання, що є базисом управління знаннями. 
Ця модель має назву «Мережа організаційного знання» (Organizational 
Knowledge Network), або OK-Net. Вона побудована на трьох ключових 
елементах: метапізнання, метанавчання, метазнання.

5. У моделі К.Віга обґрунтовано чотири положення, на яких повинна 
сфокусуватися ініціатива з управління знаннями: 

1) фундамент управління знаннями складається з того, як створюються 
знання, як вони використовуються у процесі вирішення проблем і прийняття 
рішень, як процес пізнання проявляється у технологіях і процедурах;

2) постійні дослідження знань є необхідними; 
3) необхідна оцінка знань для кожного бізнесу до початку, в процесі, 

а також по закінченню;
4) необхідним є активне управління знаннями впродовж усього життєвого 

циклу організації, на всіх стадіях життєвого циклу товару та інновацій.
6. Модель Л. Едвінссона – модель інтелектуального капіталу. Побудова 

моделі базується на організації активів СГД з використанням чотирьох 
компонентів інтелектуального капіталу та їх взаємодії для створення вартості: 
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1) людський капітал, до складу якого входять знання і навички, 
які можуть бути конвертовані у вартість; 

2) структурний капітал як допоміжна інфраструктура; 
3) бізнес-активи, що визначають структурний капітал, які підприємство 

використовує для створення вартості в комерційному процесі; 
4) інтелектуальна власність – інтелектуальні юридично захищені активи.
7. Модель Д. Сноудена – модель екології управління знаннями. У моделі 

розвинуто орієнтовану на дію систему знань, що складається з чотирьох 
елементів: 1) явне і неявне знання; 2) активи знання; 3) віра; 4) визначеність 
і невизначеність рішень відносно цілей та причинно-наслідкових зв’язків.

8. Модель Е. Інкнера та А. Динура процесів управління знаннями. Це 
емпірична модель управління знаннями, створена для експлікації та передачі 
знань партнерами в стратегічних альянсах.

9. Модель В. Деспре і М.Шаувеля – таксономія управління знаннями; 
у межах цієї концепції виділяються чотири аспекти: 1) час – для лінійного 
і спрощеного розуміння когнітивного процесу; 2) тип – для розподілу знань на 
неявні та явні; 3) рівень – для різних рівнів соціальної агрегації; 4) контекст –
детермінація смислового навантаження елементів знань наявністю певного 
контексту. У моделі представлена класифікація дій з управління знаннями, 
зокрема визначено сім основних кластерів діяльності: 1) бізнес-інтелект; 
2) бенчмаркінг; 3) побудова баз даних; 4) програмне забезпечення для спільної 
(колективної) роботи; 5) практики; 6) інновація, синергія та творчість; 
7) навчання, компетенції, розвиток працівників.
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IMPROVING COMMUNICATION POLICY AS A WAY TO IMPROVE THE 
EFFICIENCY OF THE ENTERPRISE

Marketing communications today play a major role among the means 
of competition. Strengthening the role of communication in the struggle for the buyer 
is due to the peculiarities of the marketing environment of the modern domestic 
market. The rational use of marketing communications is the basis of creating 
a sustainable positive image of the enterprise. This gives the effect of acquiring 
an enterprise a certain market power, strengthens the firm's position on substitute 
products, facilitates access to financial, informational, and labor resources [1].

The development of information technologies and the information transfer 
of target audiences have led to the urgency of integrating the means of marketing 
communications in time, space, budget and performers. Such integration involves 
the use of strengths and leveling the weaknesses of each of the means of marketing 
communications.

Marketing communications, as a tool for operational marketing, provide a link 
between producers and consumers of goods in the process of exchange. This is 
a single complex uniting participants, distribution channels and communication 
methods of the enterprise. Communicative policy in the marketing system is 
a promising course of the enterprise's actions aimed at planning and implementing 
the interaction of the firm with all the subjects of the marketing system based on 
a well-founded strategy for managing a complex of communicative means that ensure 
the stable and effective formation of demand and promotion of the supply to markets 
in order to meet the needs of buyers and profit making [2].

Each firm must have a clear marketing communication program, the 
development of which has 7 stages (Fig. 1) [3].

Fig.1. Stages of development of a marketing communication program
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First stage implies a definition of initial goals and targets of communication 
program. It needs to be done in order to understand which measures 
of communication policy must be undertaken and what results should be expected. 
Another stage is based on understanding the portrait of typical consumer. For 
example, if it is a food company producing cakes and pies, the typical consumer 
might be a teenager, kids, people who like delicious food. Sportsmen and those who 
conduct healthy lifestyle are excluded from the key audience of this company. 
The third stage is to define which instruments will be used to represent 
the communication policy. For example, it may be am SMM strategy: continuous 
communication within social networks or content-marketing. Once the means and 
carriers of communication are defined, the next stage is to estimate the budget. 
Company has to calculate all possible expanses: how much it will take to create 
website, to write 1 article, to create video about the product etc. Afterwards 
it is necessary to make a claim, which means to define what key information 
the company will bring to its consumer at glance. It might be a positioning itself 
as uber innovative enterprise or the one, which uses only eco-technologies in 
production process. After that trial is required. The created strategy has to be tested 
within a small group of people, it might be a focus group. And the last stage 
is to develop long-term system of communication policy. 

After developing all stages of the communication program, it is necessary 
to evaluate its economic efficiency, otherwise, the costs of the means 
of communication may exceed the expected result. If it turned out that 
the coefficients of the effectiveness of marketing communications were lower than 
expected, then it is necessary to develop ways to improve marketing communication 
policy.

Normally all companies have operational marketing department, which 
is formed to improve the quality of the policy of promoting services and reducing 
the load from the related departments of the organization and the top manager.

We can distinguish the following main areas of improvement 
of communication policy for typical Ukrainian enterprise:

- optimize the work of the marketing department;
- activate personal sales and use direct marketing;
- to carry out actions on improvement of the image of the company itself 

(exhibitions, conferences, etc.);
- improve corporate internet blogging;
- modernize the company's website in the Internet; 
- implement the search engine optimization.
The economic task of an enterprise, consisting of creating an optimal 

combination of marketing tools, leads to the solution of a problem called 
"justification of a combination of marketing mix". It is necessary to use the planning 
of marketing mix mixes to funnel the products for consumers. It is needed to analyze 
the following tools of the marketing complex: price, advertising, sales organization. 

It is suggested to complement the marketing mix with such elements as people 
- people, clients, that is, all who are directly or indirectly involved in the process 



156

of rendering services; process – sequential actions on rendering of the service; 
physical evidence – the atmosphere in which the consumer is provided with service, 
informing consumers about the service and material items that help promote this 
service in the market. It is necessary to introduce another element in the marketing 
mix system - partnerships – relations of producers or service providers with 
consumers. Long-term observations and analysis of all available information about 
the customer, the buyer, allows us to model the identity of each consumer, which will 
ultimately allow to monitor and predict his behavior.

Along with these main means of marketing communications (price, 
advertising, sales organization), direct marketing, such as participation in fairs and 
exhibitions, sponsorship, information "from mouth to mouth", packaging, exposition 
at the point of sale, etc., also stands out. All these means of communication carry 
marketing information, but in form, content and methods of transmitted information 
are largely a combination of the already mentioned means. Sponsorship involves 
the formation of a positive image (PR), as well as advertising. Information "by word 
of mouth" is the dissemination of information about the product/company through 
personal communications, which is typical for personal sales. Packaging combines 
elements of advertising (information about the product and the manufacturer) and 
exposure at the point of sale. Exposure at the point of sale involves the demonstration 
of the product in the package or in action (an element of the presentation of personal 
sales).

Thus, the marketing technologies used by the company allow to provide a high 
level of sales, to compete successfully with other firms by studying market trends and 
customer needs, and ultimately boosting its profitability or capturing a larger part 
of the market, depending on specific goals, which the company sets itself at certain 
stages of development.
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ 
МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 

Маркетингова діяльність на сьогодні є основною рушійною силою 
багатьох організацій. Це зумовлено високою мінливістю зовнішнього та 
внутрішнього середовища підприємств, його великою стохастичністю та 
невизначеністю. Найбільш часто на українських підприємствах маркетингова 
діяльність інтегрована у економічні або фінансові підрозділи підприємств. 
Керівники підприємств сприймають маркетинг як підсистему стратегічного 
управління. Тому на практиці функції та задачі маркетингу тісно 
переплітаються із стратегічним плануванням та реалізацією цих планів. 
Окремої уваги заслуговує поняття стратегічного маркетингу, який також тісно 
пов’язаний зі стратегічним управлінням та є його складовою. Визначення місця 
і основних завдань маркетингу в системі стратегічного управління, а також 
у системі менеджменту компанії виступає надзвичайно актуальним завданням.

На сьогодні існує безліч поглядів на поняття «управління маркетинговою 
діяльністю підприємства». Найбільш визнаною в світі у сфері маркетингу 
багато років лишається наукова робо родоначальнику маркетингу Ф. Котлера. 
Саме він узагальнив досвід управління та розвитку організацій-гігантів Sears, 
Sun, IBM, eBay, General Motors. Саме Ф. Котлер описав в деталях як потужні 
промислові і торгові підприємці аналізують поведінку споживачів, оскільки 
останні також безперервно оцінюють продавців. Та тільки обрані продавці 
отримають так званого «лояльного клієнта», тобто такого клієнта, який не 
зважаючи на більш низьку ціну на аналогічний товар чи послугу конкурента 
лишається постійним або «лояльним» клієнтом саме однієї визначеної компанії 
[2]. Ф. Котлер також зробив наголос на цифрову революцію, яка дала змогу 
підприємствам тримати зворотній зв’язок із покупцем товарів чи послуг. Крім 
того, на сьогодні актуальні ті самі тенденції, що були описані Ф. Котлером про 
те, що кількість та різноманітність товарів та послуг невпинно зростає, 
зростають обсяги інформації про товар, покупці мають можливість оцінювати 
та порівнювати відгуки про товари чи послуги. На думку Ф. Котлера, маркетинг 
покликаний ідентифікувати та задовольняти людські та соціальні потреби та 
управляти попитом на продукцію. Науковець описав поняття управління 
маркетингом як «маркетинг менеджмент» суть якого полягає у мистецтві 
застосування основних концепцій вибору цільових ринків, залучення, 
розширення та зберігання споживачів шляхом створення високоякісних 
споживчих цінностей та здійснення пов’язаних із цим процесом комунікацій.
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Другий основоположник маркетингу П. Друкер Вважав, що мета 
маркетингу означає досягнення такого розуміння потреб клієнтів компанії, при 
якому товари та послуги будуть відповідати повною мірою цим потребам та 
будуть продавати «самі себе» [3].

Д. Паккард засновник компанії «Hewlett Packard» робив акцент на тому, 
що саме маркетинг є системою, що управляє збутом, рекламною діяльністю 
виробництвом та споживанням продукції, маркетинговими дослідженнями. 
Акцент у компанії «Hewlett Packard» робиться традиційно не тільки на так 
званому «зовнішньому» маркетингу, що направлений на споживачів але й на 
«внутрішньому» маркетингу, що направлений на співробітників, які повинні 
бути навчені забезпечувати високу якість продукції та обслуговування 
споживачів.

М. А. Конопляннікова вважає, що маркетингова діяльність це така 
діяльність, що здійснюється підприємством на базі інформаційних технологій 
з метою постійної комунікації зі споживачем та для досягнення маркетингових 
цілей підприємства. Ця система на думу автора здійснює безпосередній вплив 
як на споживача так і на співробітників компанії, які повинні розуміти 
маркетингові цілі та пріоритети компанії [1]. 

Науковець Ю.О. Соколова дає таке визначення маркетинговій діяльності: 
«маркетингова діяльність є логічним пов’язаним процесом, в основі якого 
лежить маркетингове планування, яке пов’язане з аналізом маркетингових 
можливостей, вибором цільових ринків, розробленням маркетингових стратегій 
і програм, а також управління маркетинговими зусиллями» [1, с. 2]. Науковець 
зазначає, що саме маркетингова діяльність включає інформаційно-аналітичні 
дослідження, які передують подальшій розробці стратегічних та оперативних 
планів, створенні каналів розповсюдження товарів та послуг та їх просування. 
Завершується так званий «маркетинговий процес» контролем та оцінкою 
ефективності маркетингової діяльності. Тобто фактично за думкою автора 
маркетинг відображає єдину концепцію управління підприємством.

С. С. Гаркавенко описує маркетингову діяльність як сукупність 
класичних функцій менеджменту організації, планування, мотивації та 
контролю з метою створення попиту на товари та послуги та збільшення 
прибутків.

А. В. Зозулев, С. А. Солнцев вважають, що маркетингові дослідження 
є основною підсистемою інформації для прийняття рішень у менеджменті [6].

О. І. Дриль також вбачає маркетингові дослідження основним способом 
реалізувати дослідницьку та інформаційну функцію у маркетингу [7].

У той же час, треба відзначити, що досягнення маркетингових цілей 
компанії часто є основним пріоритетом діяльності, однак, тільки одиниці 
компаній акцентують увагу на екологічних аспектах виробництва товарів 
та послуг, на збереженні довкілля. Маючи величезні ресурси, багато 
підприємств не піклуються про навколишню природу, про необхідність 
популяризації не тільки товарів та послуг але й «розумного споживання». 
На сьогодні маркетинг направлений в основному на збільшення споживання, 
однак в основі будь-якої діяльності повинні лежати не тільки бізнесові але 
й соціальні та екологічні задачі.
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Управління маркетинговою діяльністю є комплексним складним 
поняттям. Ряд фахівців та науковців його пов’язують із комплексним 
управлінням компанією, інші науковці вважають, що це діяльність, 
яка направлена на дослідження ринку, попиту, споживачів та конкурентів, 
яка надає інформацію для прийняття управлінських рішень, а також надає 
інформацію споживачам та формує попит на товар чи послугу. У той же час, 
мало уваги у маркетингу приділяється екологічній складовій «розумного» 
споживання. 
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МОЖЛИВОСТІ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ПРАКТИКИ 
ПІД ЧАС ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

МАЙБУТНЬОГО МЕНЕДЖЕРА СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ СФЕРИ
Раптове виникнення та поширення світом пандемії, створило виклик для 

негайного перегляду усталених раніше підходів до вирішення різних проблем. 
Прийоми та методи, що використовувались раніше, стали менш, або й цілком 
непридатними для своєї реалізації в наявних умовах, оскільки майже цілі галузі 
опинилися поза зоною уваги та залишилися в ситуації певної хаотичності свого 
розвитку. 

Однією з таких галузей на сьогодні, з-поміж багатьох інших, 
є соціокультурна сфера та інституції, що забезпечують розвиток її кадрового 
потенціалу. Проте, як відомо, будь-які виявлені в процесі життєдіяльності 
проблеми нерідко перетворюються в підвалини формування чогось нового, 
більш прогресивного, здатного створити новітні надбудови розвитку 
організацій, галузей, суспільства в цілому. Саме такою проблемою, на нашу 
думку, є організація за наявних умов практичної підготовки майбутніх 
менеджерів соціокультурної сфери.

Вивченню особливостей практичної підготовки присвячено чимало робіт 
вітчизняних та закордонних дослідників. Зокрема, Т. В. Шевчук, 
О. П. Сідельник у своїх працях визначили особливості практичної підготовки 
студентів економічних спеціальностей [1]. Схожий напрям досліджень ми 
знаходимо у Г. П. Щуки, якою вивчалася практична підготовка фахівців 
туристичної індустрії [2]. М. І. Дзіковська у своїх дослідженнях аналізує 
особливості організації практичної підготовки майбутніх фахівців природничих 
спеціальностей [3]. Психологічним аспектам практичної підготовки майбутніх 
фахівців присвячені дослідження Ю. В. Дроздової [4].

Однак, не зважаючи на значний теоретичний доробок вчених та 
дослідників, ми майже не побачили думок щодо застосування альтернативних 
підходів у практичній підготовці студентів, спроможних формувати професійні 
компетентності під час здобуття освіти у навчальному закладі. Особливої ваги, 
на нашу думку, вказані підходи набувають за умов пандемії, війни чи 
можливих інших регіональних, національних, глобальних загроз чи проблем, 
що безпосередньо вже виникли. 
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За наявних умов сьогодення, одержати в належній мірі добрі знання стає 
нелегко, оскільки пандемія значно скорочує кількість комунікацій в системі 
«людина-людина» через, зумовлені карантинними обмеженнями, закриття 
установ, організацій, підприємств, що особливо помітно в соціокультурній 
сфері. Дані обставини призводять до звуження кола інформаційних джерел, 
спрямованих на формування знань, практичних навичок студента. Саме тому, 
на нашу думку, на допомогу тут може прийти альтернативна практика 
студентів. 

Ми пропонуємо визначити альтернативну практику студентів як вид 
практичної підготовки, за якого студент у встановлені терміни проходить її 
в споріднених (профільних або непрофільних) організаціях, за місцем 
безпосереднього проживання чи на кафедрі, в очній і/або дистанційній формі, 
за заздалегідь затвердженими програмами та відповідно до висунутих завдань 
під керівництвом викладачів кафедри. За умов дуальної освіти та проходження 
студентом практики саме на кафедрі керувати альтернативною практикою 
можуть двоє кафедральних викладачів – один, що викладає, наприклад, 
теоретичні курси дисциплін, він же є керівником практики від навчального 
закладу; другий – практичні, який посідатиме роль керівника з місця практики.

Особливості організації та проведення альтернативного виду практики 
насамперед передбачають розроблення відповідної програми, яка враховує 
умови її проходження та включає використання дистанційної роботи. При 
цьому кожна кафедра розробляє власний «Робочий план» проведення 
альтернативної практики. Впродовж першого робочого тижня формуються 
«Індивідуальні графіки» проходження практики для кожного студента. 
«Індивідуальний графік» роботи студента, як правило являє собою план, що 
включає в себе розподілені робочі години відповідно до обсягу годин, 
передбачених навчальною програмою курсу.

З метою забезпечення якісної роботи учасників робочого процесу 
альтернативної практики фахівці кафедри організовують навчальні курси, 
лекції, майстер-класи тощо де можуть розглядатися наведені нижче теми. 

1. Організація навчальної діяльності в дистанційному режимі.
2. Організація комунікацій в умовах віддаленого доступу.
3. Організаційно-психологічні передумови «перенесення робочого місця».
4. Соціальні комунікації.
5. Профілактика негативних впливів дистанційної роботи.
6. Поради для підтримки ментального (інколи й фізичного) здоров’я під 

час дистанційної роботи.
7. Лекції, майстер-класи професійного спрямування.
Для контролю й супроводу роботи студентів під час проходження 

практики розробляється додаток до щоденника практики «Електронний 
щоденник» який розміщається на платформі «Google» клас чи інших 
інформаційних ресурсах, що забезпечують навчальну комунікацію.

Отже, за умов пандемії чи інших глобальних або регіональних потрясінь, 
яким значною мірою піддається сфера соціокультурної діяльності, практичне 
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навчання студентів, які мають на меті стати активними учасниками її суб’єктів, 
може здійснюватися і завдяки використанню альтернативної практики 
студентів як особливого виду практичної підготовки. При цьому еволюція 
формування професійної компетентності здійснюється відповідно до ієрархії 
завдань, що формуються на основі отриманих знань на кожному з етапів 
професійної підготовки та через забезпечення якісної роботи учасників 
робочого процесу альтернативної практики.
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ЛІДЕРСТВО-СЛУЖІННЯ ЯК ФІЛОСОФІЯ УПРАВЛІННЯ
Концепція лідера-служителя виведена з вчення Роберта К. Грінліфа, 

колишнього директора компанії AT & T з досліджень проблем управління [3], 
який став засновником першого корпоративного центру оцінки. Своє натхнення 
теолог і бізнес-консультант черпав у стародавній філософії, де ідея лідера-слуги 
була озвучена задовго до першої роботи в бізнес-літературі, яка вийшла 
у 1970-х рр. Гаслом цього напрямку думки є: «A good leader is primarily 
a servant» Як зазначав Р. Грінліф, все починається з природного потягу –
бажання служити [4]. Завдання лідера полягає в досягненні загальних цілей 
через забезпечення добробуту послідовників і підлеглих. Статус лідера не дає 
йому особливих привілеїв, але наділяє відповідальністю. Лідерство-служіння –
це спроба стати краще, стати таким, аби інші з радістю слідували за вами [2]. 
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Як не дивно, але подібне ідеалістичне бачення керівника як слуги добре 
спрацьовує навіть у жорстких рамках ринкових відносин і має потужний 
потенціал у конкурентному світі бізнесу [6].

Р. Грінліф розробив концепцію лідера-служителя в ряді робіт, таких як 
«The Power of Servant Leadership» [4], «Servant Leadership: A Journey into the
Nature of Legitimate Power and Greatness» [5]. На думку адептів цієї концепції, 
лідер повинен мати надзвичайно високий моральний рівень і сильне почуття 
емпатії, щоб уважно і з турботою ставиться до тих, кого він веде за собою. 

Навіть всередині дуже жорстких формалізованих структур лідер повинен 
вміти створювати гармонійно працюючу групу однодумців. Такий лідер сприяє 
добровільній і відкритій взаємодії, викликає довіру як професіонал і моральний 
авторитет, активно проводить цінності в життя компанії. Саме на цьому 
фундаменті будується здорове суспільство. Р. Грінліфа вважають творцем 
сучасної концепції наділення владою в бізнесі. Він справив значний вплив на 
багатьох експертів в галузі управління. 

Лідер-служитель – це зріла людина з розвиненим світоглядом, яка 
свідомо надає перевагу служінню над власними інтересами. Задача лідера-
служителя – це слухати, ідентифікувати та уточнювати інформацію від членів 
організації. Цей тип лідерства передбачає такий розвиток організаційної 
культури, який демонструє високий рівень довіри. Бути лідером-служителем 
означає допомагати людям усувати перешкоди на шляху; допомагати 
їм отримувати інструменти та ресурси, необхідні для кращої роботи; бути 
прикладом; полегшувати роботу іншому; бути готовим робити те, що роблять 
інші. У такій моделі лідерства відбувається «сплощення» ієрархії: у ній бос 
є другом, який слухає тих, хто з ним, а не вирішує за них, що для них 
є найкращим. 

Л. Спірс, колишній виконавчий директор The Greenleaf Center for Servant-
Leadership, визначив 10 важливих характеристик, які повинен мати лідер-
служитель. Цей перелік, безумовно, не повний, але розкриває важливі аспекти 
цієї моделі лідерства. Десять характеристик включають у себе: вміння слухати; 
емпатію; здатність зцілення себе і інших; усвідомленість; переконливість; 
концептуалізацію та візіонерство; здатність передбачення; стратегічне 
управління; відданість ідеї розвитку людей; створення спільноти [7].

Лідер-служитель, який виконує функції «основного керма», для успіху 
повинен об’єднати в собі різні ролі лідерів – бути одночасно взірцем для 
наслідування, штурманом, настроювачем, натхненником. У ролі взірця для 
наслідування лідер-служитель слідує принципам і навичкам особистої 
ефективності та власної величі і тим самим стимулює зростання довіри до себе 
– але не вимагає цієї довіри. У ролі штурмана лідер-служитель разом 
з колективом бере участь в розробці значущої для всіх місії організації, 
її головних цінностей, пріоритетних цілей, які емоційно заангажовують 
і надихають кожного співробітника. Таким чином, лідер-служитель дозволяє 
створити порядок – але не висуває вимог щодо встановлення та дотримання 
цього порядку. У ролі настроювача лідер-служитель створює таку ситуацію, 
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в якій співробітники здатні самі запропонувати і розробити способи організації
систему своєї роботи. Це можливо завдяки тому, що він, довіряючи людям, 
делегує їм відповідальність і повноваження – але не проголошує їх. У ролі 
натхненника лідер-служитель сприяє реалізації потенціалу кожної людини –
але не мотивує їх ззовні. 

Комусь може здатися, що в колективі, який очолює лідер-служитель, 
будуть панувати хаос і анархія – оскільки він спрямовує, надихає, дає свободу 
і при цьому не контролює, не застосовує авторитарні методи управління. Але 
така точка зору є пережитком індустріальної епохи, коли людям не довіряли 
і ставилися до них як до речей, функцій, гвинтиків в системі. Як зазначав 
Алексіс де Токвіль, французький політичний діяч ХІХ ст., чим більше рівність, 
тим нестерпніше стає нерівність. Нова епоха демонструє, що кожна людина 
незалежно від професії та посади, може і повинна перетворитися на робітника 
інтелектуальної праці, який сам організує свою роботу, сам керує своєю 
працею, сам контролює себе [1]. 
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ПРОБЛЕМА БАГАТОЗАДАЧНОСТІ МЕНЕДЖЕРІВ 
МОДЕЛЬНОГО АГЕНСТВА

Багатозадачність – це поняття під яким розуміється одночасне сприйняття 
інформації з різних джерел і спроби виконувати кілька дій одночасно або 
безпосередньо один за одним.

Важливе значення для успішності роботи менеджера модельного 
агентства, мають дослідження, безпосередньо спрямовані на причини 
винекнення багатозадачності. У сучасному світі інформаційні технології 
є невід'ємною частиною людського життя. Активне використання цих 
технологій у всіх сферах життєдіяльності зумовило виникнення феномена 
«багатозадачності», який останнім часом все частіше стає предметом 
дослідження науковців [1; 2].

Необхідно відзначити, що термін «багатозадачність» спочатку 
призначався виключно для опису комп’ютерів і не використовувалося стосовно 
до людей до 1990-х рр. В англомовній версії «Вікіпедії» крім «комп’ютерної 
багатозадачності» (англ. «Computer multitasking») і «медіа багатозадачності 
(англ.« Media multitasking ») є термін« Human multitasking », який визначається 
як здатність людини виконувати більш одного завдання протягом короткого 
періоду часу [3].

Стосовно сфери менеджменту, у літературі поряд з терміном 
«багатозадачність» нерідко використовуються поняття «багатофункціональність»
[2]. Людський мозок має дуже багато можливостей по обробці інформації, тому 
він успішно здійснює розподіл такої здатність серед різних завдань, але 
виконати якісно можливо тільки одну конкретну задачу. З’ясувалося, 
що людський мозок не здатний обробляти більше двох складних завдань 
одночасно, так як при одночасному виконанні двох завдань мозок їх ділить: 
активізуються обидві лобові частки. При додаванні третього завдання, одна 
з них забувається або виконується з великою кількістю помилок [5].

Таким чином, більшість дослідників сходяться на думці, що уникнути 
багатозадачності в сучасному світі практично неможливо. Оскільки 
конкурентними працівниками на сучасному трудовому ринку є тільки 
багатофункціональні працівники, які можуть закривати декілька позицій 
одночасно, таке явище часто зустрічається в модельному бізнесі. 
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Індустрія моди швидко змінюється та розвивається, тому всім 
працівникам цього бізнесу потрібно швидко опановувати нові начики 
та приміняти їх в свої роботі, комбінуючи в собі функції декількох спеціалістів 
одночасно [6].

Менеджер модельного агентства (агент) має займаєтися розвитком та 
просуванням моделей на професійному ринку. Його ключова робота полягає 
в зборі замовлення від клієнтів і представляє їм портфоліо моделей [7].

Менеджер має визначити потенціал моделі, знайти події чи кастинги, які 
підходять для кожної конкретної манекенниці, має створити сприятливі умови, 
аби модель зростала в кар’єрі та мала високий дохід. Розробка іміджу та збір 
якісного, та професійного портфоліо – це одна з наважливіших задач агента. 
Модельний агент повинен розуміти, що відбувається на ринку, які типажі 
в моді, відстежувати в медіа ресурсах, бути на хвилі [6].

У результаті вивчення структури роботи модельного агентства, було 
з’ясовано, що агенти мають виконувати функції притаманні роботі маркетолога 
та піарника, аби вміло представити модель перед замовниками. 

PR-функції, які має виконовувати модельний агент: створити образ, імідж 
моделі відповідно до її типажу, створити цікаву історію, яка буде привертати 
увагу замовників до моделі, має надати рекомендації, щодо ведення соціальних 
мереж моделлю та контролювати підтримання певного образу. Маркетингові 
функції, які має виконувати агент: дослідити модельний ринок та його 
тенденції, обрати цільовий ринок, наприклад, куди буде доречно відправити 
модель в Європу чи Азію, де її типаж буде затребуваний. Розробити стратегію 
розвитку моделі та управляти відносинами з приймаючими агенціями та 
клієнтами, а також контролювати та аналізувати результати робіт, а потім 
корегувати стратегію розвитку моделі [8].

Виконуючи маркетингові та PR-функції, менеджер модельного агентства 
відповідає за імідж компанії в якій він працевлаштований, від цього залежить 
скільки замовників буде звертатися до певного агентства, першочергово 
звернувши увагу на комунікацію, внутрішню (з моделями) та зовнішню 
(з замовниками). Агент має бути комфортим у співпраці, бути 24/7 на зв’язку. 
Один менеджер може просувати одночасно не більше 12 манекенниць, тому що 
він зобов’язан бути постійно на зв’язку та тримати їх на контролі, розвивати 
і постійно надавати їм кастинги [8].

Таким чином, ретроспективний аналіз досліджень, присвячених темі 
багатозадачності дозволяє зробити наступні висновки: по-перше, на 
сьогоднішній день відбувається активна «гуманітаризація» терміна 
«багатозадачність» і його відділення від інформаційно-технологічної 
трактування. По-друге, більшістю дослідників відзначається негативний вплив 
багатофункціональності на процес вирішення завдань і якість їх виконання. 
По-третє, багатофункціональність в наш час – це обов’язкова навичка кожного 
успішного менеджера, модельного агентства в тому ж числі.
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ТРИ ПРОСТИХ КРОКИ ДО ІДЕАЛЬНОГО КЛІЄНТА
Знаходимо оптимальний сегмент цільової аудиторії. Є безліч методів 

різної складності, тут ми наведемо найпростіший, але дієвий метод виявлення 
перспективного сегмента цільової аудиторії.

Крок1: Ваша ціна?
На самому початку потрібно чітко собі розуміти: в якій ціновій категорії 

ви знаходитесь. Від категорії залежать мотивація переваг, і посили до аудиторії 
будуть різні. Середня ціна - це лінія поділу: нижче якої економ сегмент, вище 
еліт. Так наприклад: Експрес стрижка - явно економ сегмент, а ось по послугах 
лазерної епіляції є варіанти.

Крок 2: Хто замовляє і чому?
Визначити цільові сегменти-для цього задавати питання: навіщо 

клієнту ваша послуга? Тобто: Яка мета його придбання, і які завдання він 
хоче закрити, купуючи ваш продукт.

Питання, які ви повинні задати собі, складаючи портрет ідеального 
клієнта.

http://www.ics.uci.edu/~gmark/Home_page/Research.html
https://wiki.wildberries.ru/glossary/
http://www.models.ua/book/agency/staff/
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Кожен менеджер знає, як важливо розуміти, кому саме доведеться 
продавати товар або послугу. На перший погляд, все очевидно і просто: 
дитячий одяг ви будете пропонувати тим, у кого є діти, обладнання для салонів 
краси – власникам салонів краси, а скління фасадів – будівельним компаніям.

Однак такого опису цільової аудиторії недостатньо. Якщо ви хочете 
продавати свій продукт постійно, а не від випадку до випадку, вам знадобиться 
дуже докладний портрет вашого ідеального клієнта (або декількох клієнтів).

Це може виявитися досить складним заняттям. Щоб не витрачати свій час 
і сили даремно, скористайтеся нашим списком питань. Так ви точно не втратите 
жодної важливої деталі.

1. Які демографічні характеристики вашої аудиторії? Вік, стать, сімейний 
стан, наявність дітей, регіон проживання. Збір цих даних – один з основних 
кроків на шляху до створення портрету вашого ідеального покупця. З цим 
пунктом найменше проблем, а його важливість ви оціните, коли вирішите 
використовувати таргетовану рекламу.

2. Яка освіта у ваших потенційних клієнтів? Недостатньо знати, що 
у ваших покупців є вища освіта. Розпишіть, в якій коледж чи університет вони 
ходили, яку спеціальність отримали. Будьте точніші, «випускник факультету 
журналістики Євразійського національного університету» краще, ніж «вища 
журналістська освіта». Як відомо, існує багато спільнот (наприклад, 
та ж Асоціація випускників ЄНУ ім. Л. Н. Гумільова), через які ви можете
налагодити контакт зі своєю цільовою аудиторією.

3. Чим ваші покупці займаються зараз? Чи працюють вони за фахом? 
Можливо, вони поміняли сферу діяльності. Наприклад, якщо ви пропонуєте 
бізнес-тренінги, ваш продукт може зацікавити тих підприємців, які не мають 
профільної освіти. За цим принципом працюють автори курсів «дизайн для 
недизайнерів», «маркетинг для немаркетилогів», а також всіляких відео 
з розряду «Do It Yourself».

4. В якій сфері працюють ваші клієнти? Ваш продукт, як відомо, повинен 
вирішувати проблеми, з якими стикається ваш потенційний клієнт. Без 
розуміння особливостей сфери його діяльності вам буде складно визначити ці 
проблеми і сформулювати вашу торгову пропозицію правильно.

5. Який розмір компаній, в яких вони працюють (кількість співробітників, 
дохід)? Вам слід чітко розуміти, який клієнт може зацікавитися і дозволити собі 
придбати ваш продукт.

6. Яку посаду займають ваші потенційні клієнти, за що відповідають 
у своїй компанії? Як довго ваш потенційний клієнт займає цю посаду? 
Припустимо, ваша компанія пропонує обладнання для спортивних клубів. 
Погодьтеся, вам доведеться витратити більше часу і сил, щоб переконати 
недосвідченого керівника клубом придбати саме ваш товар. Якби ваш 
потенційний клієнт працював в цій сфері вже багато років, він би точно знав, 
яке обладнання йому необхідно, які пропозиції є на ринку і чим то, що 
пропонуєте ви, відрізняється від продукції ваших конкурентів.
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7. Кому підкоряються представники вашої цільової аудиторії, хто 
підкоряється їм? Необхідно розуміти, наскільки добре ваш потенційний клієнт 
розбирається в тонкощах галузі. Уповноважений він приймати рішення 
самостійно або йому доведеться узгоджувати придбання вашого продукту 
з кимось ще?

8. Що ваші покупці хочуть отримати? Якщо клієнт звертається до вас за 
допомогою, його цікавить не саме ваш продукт, а досягнення тієї мети, яку 
перед ним поставило його керівництво (або яку він поставив перед собою сам). 
Наприклад, ваша компанія займається установкою кондиціонерів. Чого хочуть 
ваші покупці, звертаючись до вас? Їм явно не потрібна та велика коробка, яку 
ви пропонуєте, сама по собі. А що їм потрібно? 

9. Який їхній звичайний трудовий день? В який час ваші потенційні 
клієнти приходять на роботу? У скільки залишають своє робоче місце? Де вони 
проводять більшу частину свого дня (на роботі чи вдома)? Що їм подобається 
робити у вільний від роботи час? Як вони відпочивають? Хто найближчі люди 
в їхньому житті? Які канали вони люблять дивитися? Які сайти відвідують?

Для чого може стати в нагоді ця інформація? По-перше, для правильного 
налаштування таргетированной реклами. По-друге, вона допоможе вам краще 
розуміти «больові точки» ваших клієнтів.

10. Які навички необхідні вашим потенційним клієнтам для їх 
професійної діяльності або ведення домашнього господарства? Наскільки добре 
вони володіють цими навичками? Чи можете ви запропонувати їм щось ще: 
навчити чомусь новому або допомогти поліпшити їх вміння?

11. Якими знаннями та інструментами (наприклад, мобільними 
додатками) вони найчастіше користуються? Визначте, які продукти люблять / 
не люблять ваші потенційні клієнти і виявите подібності з вашим власним 
продуктом. Ви можете використовувати ці дані для позиціонування, роблячи 
акцент на тих якостях і характеристиках, які ваші клієнти цінують понад усе.

12. Яку мету вони ставлять перед собою? Це потрібно для того, щоб 
зрозуміти, як ви і ваш продукт можуть допомогти клієнту досягти її.

13. Яким чином вони вважають за краще отримувати необхідну їм 
інформацію (онлайн, телебачення, книги, журнали, особисте спілкування)? 
Якщо ви хочете продати ваш продукт, спочатку потрібно зрозуміти, як ваші 
потенційні покупці будуть шукати інформацію про нього. Якщо ви організуєте 
живі квести для молодих людей, які проводять весь свій вільний час в інтернеті, 
чи розумно просувати продукт через газети?

14. Чи використовують вони інтернет для пошуку постачальників послуг або 
товарів? Якщо так, яким чином? Чи читають вони огляди блогерів або питають 
поради на форумах і в інтернет-спільнотах? Грунтуючись на отриманій інформації, 
ви зможете правильно спланувати свою маркетингову кампанію.

15. Що впливає на їх рішення про покупку у того чи іншого 
постачальника? Якщо ви зможете вгадати, які питання або заперечення 
з’являться у вашого потенційного клієнта, ви зможете підготуватися до них 
і, можливо, розвіяти всі сумніви ще в процесі позиціонування.
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Наведемо приклад сегментів за послугою стрижка-укладання:
Жінки для себе – важливий комфорт і зручність у догляді, естетика, 

здоров’я,
Студенти – яскравість і новизна, підкреслити індивідуальність,
Літні люди – естетичний догляд, соціальна приналежність,
Офісні працівниці – важливий дрес-код, вразити колег і не вийти за 

рамки, зручність і доступність по розташуванню і часу.
Приватні особи для особливих випадків – образ, що запам’ятовується,
Публічні люди – загальна естетика образу, репутація, необхідність 

вражати.
Фахівці суміжних beauty-сфер: стилісти, дизайнери, консультанти 

і майстри – «ікона» – професіоналізм, розширення їх професійних послуг.
Агенти-організатори подій, конкурсів, навчальних та розважальних 

заходів-продаж послуг, демонстрація компетентності.
Для певного бізнесу можна скласти і більш конкретизований список 

сегментів і чим жвавіше і реальніше ви його складете, тим точніше будуть ваші 
дії з маркетингових заходів.

Крок 3: Ставимо оцінку.
Біля кожного сегмента виставте бал позитивного оцінювання, за списком 

наступних питань:
1. Свобода від конкуренції;
2. Кого більше всіх;
3. Хто потенційно може збільшуватися при певному впливі:
4. Регулярність споживання послуг;
5. Зростаючі потреби сегмента;
6. Сезонність;
7. Чи можливий допродаж додаткових послуг або товарів;
8. Чи можливі рекомендації та інша реклама;
9. Готовність оплачувати;
10. Особистий позитивний досвід роботи і мотивації.
Найбільш перспективний сегмент з максимальною кількістю балів.
Таке оцінювання допомагає виявити сегменти з максимальною 

перспективністю. І можна зосередиться на залученні найбільш вигідного 
клієнта, не розпорошуючись на всі напрямки відразу. При цьому, звичайно, не 
відмовляючись обслуговувати і інших.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ В СИСТЕМІ 
МЕНЕДЖМЕНТУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Значення і важливість трудового потенціалу в системі менеджменту 
любого підприємства беззаперечні. Більшість представників основної групи 
топ-менеджменту підприємства в цю категорію вкладають розвинутість 
в даному суспільстві сукупності демографічних, соціальних та духовних 
характеристик і якостей активного населення, що реалізовані або можуть бути 
реалізовані в умовах досягнутого рівня розвитку продуктивних сил, науково-
технічного прогресу та системи відносин щодо участі в процесі праці та 
суспільній діяльності [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15]. Природною 
основою формування трудового потенціалу є демографічне відтворення, що 
забезпечує безперервне поновлення поколінь людей як фізичних носіїв всіх 
соціальних якостей системи відносин [1; 7; 14; 15]. На нашу думку, такого роду 
визначення характеризує лише частину загального потенціалу і являє собою 
сукупність різних якостей, що визначають працездатність працівника.

Різні підходи до визначення поняття «трудовий потенціал» [2; 4; 6; 9; 11; 13]
свідчать про неоднозначність тлумачення його природи, наявність багатьох 
визначень, про складність структури та багатогранність його проявів, 
що вимагає застосування чіткої та послідовної методології вивчення суті 
та осмислення цього поняття.

Нами пропонується наступне визначення категорії трудовий потенціал: це 
є максимально можлива величина, що визначає участь працівників 
у виробництві за екстремальних умов з урахуванням їх психофізичних 
особливостей, рівня професійних знань та набутого досвіду. На наш погляд 
такого роду визначення дефініції «трудовий потенціал» в більшій мірі 
обґрунтоване і в повному обсязі передає сутність даної економічної категорії. 

За обґрунтованим визначенням, трудовий потенціал є важливою 
динамічною соціально-економічною категорією, що характеризує трудові 
можливості та потенції індивіда, колективу, регіону, суспільства до 
продуктивної праці та служить інтегральною оцінкою діяльності людини 
у сфері прикладання праці [3; 8; 10].
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На рис. 1 представлено основні чинники формування трудового 
потенціалу.

Рис. 1. Чинники формування трудового потенціалу

Як слідує з рис. 1 мають місце досить різні фактори формування 
трудового потенціалу: від заробітної плати до екологічної ситуації в країні та 
в місці розташування промислового підприємства. Детальний аналіз чинників 
формування трудового потенціалу (рис. 1) дозволяє стверджувати, що 
економічна категорія трудовий потенціал – це є поняття конкретно-історичне, 
національне осмислене, адаптоване до української культури. Для пояснення 
багатьох процесів виробництва виникає необхідність кращого розуміння таких 
економічних термінів як «трудові ресурси підприємства», «робоча сила», 
«кадри», «персонал підприємства», що є складовими поняття «трудовий 
потенціал». Як основу трудового потенціалу населення необхідно розглядати 
потенціал сукупної робочої сили, що є поєднанням робочих сил в єдиному 
процесі праці, яка завершується конкретним результатом виробничо-
комерційної діяльності промислового підприємства.

Центральне місце серед чинників формування трудового потенціалу, 
на наш погляд, повинна займати структура робочої сили, сутність якої та 
її складові представлено на рис. 2. 
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Рис. 2. Структура потенціалів робочої сили

Виходячи з пропозицій, представлених на рис. 2, для того, щоб було 
можливим сформувати робочу силу для конкретного підприємства, установи чи 
організації необхідно виходити з потенціалу людини, як особистості, як носія 
певних креативних цінностей, в якій акумулюються певні умінні та навички до 
виконання якоїсь роботи. 

Звичайно, сама наявність певного потенціалу в конкретного працівника 
ще не гарантує якісного виконання ним службових обов’язків, покладених на 
нього на даному промисловому підприємстві. З людського капіталу органічно 
виходить трудовий потенціалу, розгляду сутності якого ми присвятили першу 
частину даної наукової доповіді. 

Як висновок відмітимо що в центрі робочої сили промислового 
підприємства знаходяться людські ресурси, як основа основ трудового 
потенціалу підприємства чи організації. Якраз ця частина потенціалів робочої 
сили і формує ефективність як трудового потенціалу промислового 
підприємства, так і ефективність його виробничо-комерційної діяльності.
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ПЕРСОНАЛУ 
З УРАХУВАННЯМ ЗАКОРДОННОГО ДОСВІДУ

Оцінювання персоналу визначає рівень кваліфікації працівників, рівень 
знань, навичок, здібностей, дає уявлення про ділові та моральні риси 
особистості. Актуальність та важливість цього напрямку досліджень вказується 
в багатьох інших дослідженнях [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16]. 
Кадрова служба має вибирати методи оцінювання з урахуванням особливостей 
своєї організації та позитивних і негативних сторін кожного методу. 
Закордонний досвід [5; 6; 13; 16] рекомендує при оцінюванні персоналу 
розподіляти функції оцінювання між лінійними керівниками (менеджерами) 
і менеджерами з персоналу (кадровими службами), що представлено в табл. 1.

Таблиця 1
Функції лінійних керівників та кадрових служб

Таким чином слід зробити висновок про те, що в оцінюванні персоналу 
беруть участь не тільки співробітники кадрових служб, але й лінійні керівники. 

Закордонний досвід в якості основного методу оцінювання персоналу 
рекомендує використовувати процедуру атестації [1; 5; 6; 13; 16]. Пропонуємо 
визначати процедуру атестації як спеціальну комплексну оцінку сильних 
і слабких сторін працівників (знань, навиків, умінь, рис характеру), рівня 
їх відповідності вимогам посади, діяльності та їх результативності. 
При використанні рекомендацій атестації працівник оцінюється своїм 
безпосереднім керівником. Складові оцінки виробничого персоналу можна 
розглянути на рис. 1.

Лінійні керівники Кадрові служби
Консультують по виділенню 
істотних параметрів оцінки 
Беруть участь в атестаційних 
процедурах в якості 
експертів, готують 
індивідуальні оціночні 
матеріали (анкети, 
характеристики, 
рекомендації) для 
атестуються. Беруть участь у 
роботі атестаційних комісій

Грунтуючись на корпоративній політиці, розробляють 
загальні принципи оцінки персоналу 
Розробляють нормативні і методичні матеріали 
Організовують атестаційні процедури 
Навчають лінійних менеджерів ефективній роботі в рамках 
атестаційних процедур і співбесід 
Контролюють реалізацію атестаційних процедур 
Обробляють і аналізують дані 
Здійснюють зберігання та використання кадрової 
інформації (зокрема, для формування резерву та 
планування кар’єри)
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Рис. 1. Складові оцінки персоналу

На нашу думку, особливість та оригінальність процедури оцінювання 
персоналу може бути зведена до наступних положень:

а) при атестації використовуються різні методи оцінювання тих чи інших 
характеристик співробітника;

б) до процедури атестації передбачається залучення колективу, його 
представників до підготовки матеріалів і безпосереднього проведення атестації, 
при цьому проводяться опитування працівників, готуються характеристики 
за участю громадськості, створюється атестаційна комісія з провідних фахівців 
і представників громадськості;

в) важливим є те, що хід підготовки атестації, зміст матеріалів, які 
даються на атестацію та її результати, висвітлюються та обговорюються 
в колективі.

З урахуванням світового досвіду [5; 6; 13; 16] рекомендуємо атестацію 
персоналу проводити не менше одного разу в п'ять років; відносно керівників 
і спеціалістів виробничих галузей народного господарства – один раз в три 
роки; майстрів, начальників цехів – один раз в два роки.
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Пропонуємо використовувати три види атестації: 
- підсумкова атестація – це повна і всебічна оцінка виробничої 

діяльності працівників за весь період. Це оцінка минулого, без якої важко 
зрозуміти сучасне і робити висновки щодо готовності людини до майбутнього. 
Але навіть найпрекрасніші успіхи в минулому не гарантують їх у майбутньому, 
оскільки все змінюється, тому потрібна оцінка особистих якостей, що дозволить
передбачити поведінку людини в нестандартних ситуаціях [2; 3; 15]. Цей вид 
атестації доцільно проводити один раз в три – п’ять років;

- проміжна атестація проводиться через відносно короткий період, 
і кожна наступна атестація ґрунтується на результатах попередньої. Наприклад, 
в США інтервал між атестаціями складає для молодших службовців 
і робітників – шість місяців, для спеціалістів і керівників – один рік.

- спеціальна атестація проводиться у випадках необхідності. Так, 
наприклад, направлення працівника на навчання, затвердження на нову посаду, 
підвищення заробітної плати тощо.

У закордонних фірмах дані атестації заносять в «інвентаризаційну карту» 
працівника [2; 3; 11; 14]. Українським законодавством передбачено, що 
атестація працівників є умовою формування персоналу в підприємствах та 
умовою зміни трудового договору, умовою стимулювання працівників до 
підвищення кваліфікації, покращення якості роботи.

За результатами атестації рекомендуємо складати схему посад, 
з визначенням правил роботи з кожним працівником. Її ефективність 
визначається передусім її об’єктивністю, гласністю, безперервністю 
і досягається:

а) повнотою системи показників діяльності й поведінки працівників, які 
використовуються для оцінки;

б) достатністю та вірогідністю інформації;
в) узагальненням результатів діяльності й поведінки працівників за весь 

міжатестаційний період і динаміки змін цих результатів;
г) демократичністю оцінки, широким залученням до неї колег і підлеглих.
Успіх атестації визначається перш за все використанням достовірних 

даних, об'єктивним і доброзичливим ставленням до того, кого атестують, 
знанням, ясністю цілей, чіткістю критеріїв і показників оцінки.

Атестаційна оцінка є складовою мотивації і може впливати на зміну 
поведінки працюючих. Загальна позитивна оцінка покращує результати роботи 
у (80–90) % випадків і одночасно сприяє формуванню завищеної самооцінки. 
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РОЛЬ МЕНЕДЖЕРА У ФОРМУВАННІ ОБРАЗУ СВІТУ
СУБ’ЄКТІВ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ЗАСОБАМИ ВІЗУАЛЬНОГО МЕДІАТЕКСТУ
Важливою творчою функцією сучасного менеджера соціокультурної 

діяльності є здійснення добору ефективних засобів, технік, технологій 
у постановці, реалізації професійних завдань і цілей, співвідносячи предмети 
і події реальної дійсності, проте при цьому залишаючись «за кадром», 
розчиняючись в образі, переживанні або дії. Когнітивна складова 
комунікативно-управлінської діяльності зумовлена перцептивною 
ефективністю, коли менеджер відіграє роль внутрішньої передумови 
формування образу світу як реалізації потенціалу і ресурсів суб’єкта 
соціокультурної діяльності в різних планах: мотиваційному, диспозиційному, 
операціональному, когнітивному тощо [1]. 

Розуміння структури образу кінцевого результату комунікативно-
управлінської діяльності, шляхів його утворення і способів трансформації 
дозволяє виявляти нові механізми підвищення ефективності управління 
і взаємодії з суб’єктами соціокультурної діяльності [2]. Це пов’язано 
насамперед з неоднорідністю самого змісту образу, який не є пасивним 
відбитком зовнішніх впливів на людину, з'являючись у ході активного здобуття 
й обробки інформації, є специфічним сплавом відображення реального 
об’єкта, сприйнятого суб’єктом, і попереднього досвіду суб’єкта 
щодо сприйняття подібних об’єктів і взаємодії з ними, тобто виявленою 
структурою внутрішнього відображення дійсності [3]. Багатомірність 
і багатофункціональність образів світу, що формуються у людини протягом 
її життя, викликає все більший інтерес як вчених, так і практиків (Б. Ананьєв, 
Е. Борінг, Дж. Брунер, Ю. Ведін, Л. Веккер, М. Вертхеймер, Дж. Гібсон, 
Е. Гібсон, А. Запорожець, В. Зінченко, В. Келер, Ф. Клікс, Г. Костюк, 
К. Коффка, О. Леонтьєв, А. Логвиненко, В. Любімов, В. Моляко, Ф. Олпорт, 
Ж. Піаже, З. Пілішин та ін.). Сучасна психологія образ світу розглядає 
як складне явище психіки, що не лише визначає окремий акт пізнання 
навколишньої дійсності, а й зумовлює зміст діяльності суб’єкта в цілому 
(О. Артем’єва, Б. Величковський, В. Зінченко, О. Леонтьєв, В. Пєтухов, 
С. Смирнов та ін.). 

Ефективне вирішення проблеми адекватного сприйняття великого або 
надмірного обсягу візуальної, аудіальної, нюхової, смакової і тактильної 
інформації сприяє успішній адаптації особистості менеджера до нових умов 
життя в інформаційному, цифровому суспільстві, зокрема в умовах тотальної 
візуалізації інформаційного та медіапростору, навколишнього середовища 
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і побуту людини. Повноцінно сформований образ світу є фактором адаптації, 
яку ми розуміємо як актуалізацію соціально-психологічних ресурсів 
особистості: уміння орієнтуватися та успішну «комунікацію» в інформаційних 
просторах за допомогою когнітивних і креативних стратегій, зокрема 
можливості самореалізації та актуалізації творчого потенціалу 
в соціокультурному середовищі. 

Однією із характерних особливостей культури є її візуальний формат, 
який завжди був пріоритетним. Один із теоретиків візуальних досліджень 
У. Мітчелл наголошує, що в останні двадцять п’ять років візуальність вже не 
артикулюється як вторинний або підпорядкований модус культурної практики, 
візуальна культура тепер не просто частина нашого повсякденного життя, вона 
і є сама повсякденність. З його точки зору, сучасна наука переважно 
орієнтується на нову модель світу – світ є не стільки текстом, скільки образом 
[5]. Останнім часом візуальна культура як система систем отримала нову 
могутню складову – візуальну сферу, опосередковану медіа-засобами, що 
і становить візуальну медіа-культуру. Ставлення суб’єктів соціокультурної 
діяльності та споживачів її продуктів до простору, насиченого візуальними 
образами, штучними формами, а також до можливості зануритися у штучні 
візуальні світи, опосередковані медіа-засобами, змінюється поступово і не 
завжди у бажаному напрямі. Саме тому феномен повсюдної візуалізації 
зовнішнього світу, медіапростору, інтернету тощо вимагає від сучасного 
менеджера свідомого, адекватного ставлення до цього культурного, а точніше 
медіа-культурного явища.

Зауважимо на перцептивних особливостях об’єктів соціокультурної 
діяльності, «нав’язаних ззовні», які є чинниками успішної комунікативно-
управлінської діяльності менеджера: 1) свідомий вибір або уникнення об’єктів, 
тобто свобода вибору і відповідальність за їх споживання; 2) опосередковане 
спілкування, «зворотній зв’язок» з автором чи авторами, ознайомлення 
з їх відкритими чи прихованими ідеями, репрезентованою реальністю, 
а не об’єктивно «віддзеркаленою»; 3) створена за допомогою сучасних 
цифрових технологій ілюзорність візуального медіатексту, яка набула 
найвищого рівня – переконливого «ефекту присутності», «ефекту надреальної 
реальності»; симулятивне оманливе відчуття «присутності» або відчуття 
незвичного досвіду, яке викликає більш яскраві, інтенсивні емоції, сприяє 
підсиленню виникнення сугестенційних реакцій з боку реципієнта [4]; 
4) причини добровільного потрапляння під сугестивний вплив, занурення 
в ілюзорну псевдореальність: реалізація гедоністичних потреб через 
споживання візуальних медіатекстів здатна компенсувати психологічні 
проблеми особистості, а також спричинені соціально-економічними, 
екологічними, політичними та іншими кризами; 5) ігри розуміються як нові 
категорії – типи стратегій, спрямовані на набуття нового досвіду (візуального, 
емоційного, смислового тощо), що передбачає актуалізацію креативності 
суб’єкта; 6) творчим моментом у процесі сприйняття ілюзорного світу може 
бути саме висновок щодо сприйнятого, який реципієнт робить або на підставі 
узагальнення проаналізованого, або на підставі узагальнення образно-чуттєвих, 
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емоційних реакцій, що виникли спонтанно; 7) важливі когнітивні уміння 
та навички особистості, що стимулюють творче сприйняття візуальних 
медіатекстів, а саме: свідоме орієнтування в інформаційно-візуальних потоках; 
«фільтрування» візуальної медіапродукції за змістовою спрямованістю 
відповідно до внутрішньої потреби особистості для недопущення «поглинання» 
людини; конструктивне критичне сприймання-осмислювання відібраної 
візуальної медіапродукції: автономізація – унезалежнене ставлення 
до медіапродукції загалом та візуальної зокрема.

Узагальнюючи викладене, варто акцентувати, що менеджер у процесі 
залучення суб’єктів до соціокультурної діяльності відіграє у формуванні в них 
повноцінного образу світу, що виявляється у забезпеченні сприйняття 
візуальних медіатекстів глядачем як медіаперцептивної комунікації, зумовленої 
як візуально ілюзорною, репрезентативною природою самих візуальних 
медіатекстів, так і прагненням із боку реципієнта задовольнити свої соціально-
психологічні потреби (комунікаційні, рекреаційні, гедоністичні, компенсаторні, 
пізнавальні, креативні тощо) переважно у розважальній, креативно-ігровій 
формах. На формування образу світу впливають механізми здійснення 
візуальної медіаперцептивної комунікації між реципієнтом та образно-
смисловою структурою візуального медіатексту, творчі аспекти якої полягають: 
1) у психологічній активності, готовності, налаштованості на «відкрите» 
сприйняття; 2) у застосуванні різних когнітивних моделей відповідно 
до формату й типу візуального медіатексту тощо.

Отже, важливими чинниками повноцінного формування образу світу 
суб’єктів соціокультурної діяльності у процесі творчої медіаперцептивної 
комунікації, яку організовує і спрямовує менеджер, є: 1) «включення» 
свідомості в процес розуміння різних явищ навколишнього світу; 2) сформовані 
ставлення до реальності, загальне розуміння світу і життєві позиції; 3) творче 
сприймання, у якому виявляється психологічна активність і готовність, 
застосовуються різні когнітивні моделі відповідно до сприйманої інформації, 
є механізмом взаємодії між реципієнтом та образно-смисловою структурою 
світу тощо. Це обумовлює переосмислення власного ставлення, бачення 
відкритих та прихованих смислів, що сприятиме збагаченню смислового 
досвіду, розширенню комунікацій, світосприйняття, поглибленню 
світорозуміння.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРИ РИНКУ ПРАЦІ
Одним з найсуттєвіших і найдинамічніших ринків є ринок праці – система 

економічних механізмів, норм та інститутів, що забезпечують відтворення робочої 
сили і використання праці. На нашу думку, ринок праці не може розглядатися 
ізольовано, у відриві від типу економічної системи, тобто сукупності всіх 
економічних процесів і явищ, що відбуваються у суспільстві на основі діючих 
майнових відносин і організаційних форм. Така позиція характерна і для багатьох 
інших досліджень [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16].

Як свідчать проведені нами дослідження, ринок праці має свої суттєві 
особливості, а також певну специфіку [1; 4; 6]. Специфічність ринку праці 
економіки перехідного періоду випливає з глибоких суперечностей, що 
склалися у сфері трудових відносин на цьому етапі суспільного розвитку. 
З одного боку, зберігаються елементи відносин, властивих командно-
адміністративній економіці, тобто так званий позаекономічний примус; низька 
мобільність робочої сили; бронювання робочих місць для осіб зі зниженою 
конкурентоздатністю; встановлення певних пільг для господарюючих суб'єктів, 
що використовують працю зазначеної категорії працездатного населення; 
державний розподіл кадрів вищої кваліфікації та т. ін.), а з іншого - з'являються 
елементи ринкових відносин з властивою для них системою найму робочої 
сили, специфікою умов і оплати праці. Відповідно до цього формується більш 
гнучкий механізм підтримання збалансованості чинників виробництва, в якому 
тісно взаємодіють елементи старої та нової систем [3; 9; 14; 16]. Структура 
ринку праці, що нами пропонується, представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Структура ринку праці
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Однак перевага зберігається за першими елементами відносин, 
в основному через об'єктивні причини, що зумовлено тотальним 
одержавленням власності та надмірною фетишизацією ролі держави 
в регулюванні трудових відносин у минулому. Формування нових економічних 
відносин може бути ефективним лише в тому випадку, коли враховується, від 
якого стану йде суспільство і якої якості воно прагне. Це ключове положення 
не тільки не заперечує, а й передбачає збереження міцних позицій держави 
в розв'язанні проблем зайнятості в перехідний період та створення ефективних 
механізмів регулювання трудових відносин та тісно корелюється з наявними
дослідженнями в цій сфері [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16].

З огляду на вищезазначене стає очевидним, що завдання держави полягає 
в тому, щоб врахувати в механізмі зайнятості співіснування двох систем 
відносин — адміністративних і економічних з використанням всіх можливостей 
державного сектора економіки у розв’язанні проблем та всіляко сприяти 
створенню ринкового сектора економіки. Паралельно з цим має йти процес 
формування механізмів регулювання зайнятості, організації інституційної 
основи ринку праці – служб зайнятості, центрів підготовки та перепідготовки 
кадрів, банків інформації про наявні вакантні місця у системі соціального 
захисту працівників і таке інше. Функціонально їх діяльність змінюється, 
наповнюючись новим ринковим змістом. Це стосується системи найму, 
характеру трудового посередництва, соціальної підтримки незайнятого 
населення. Так у надрах старої економічної системи поступово зароджуються 
елементи нового. Вони посилюються зі звільненням держави від виконання 
невластивих їй функцій шляхом делегування їх на місця. Трансформація 
функцій регулювання зайнятості синхронізується з темпами приватизації та 
роздержавлення власності, структурними змінами в господарському комплексі 
регіону, динамікою розвитку ринкового сектора економіки, ефективністю 
власних нагромаджень, створенням дієвого господарського механізму 
місцевого самоврядування, формуванням механізму взаємодії територіальних 
органів влади з професійними об’єднаннями і роботодавцями стосовно впливу 
на рівень заробітної плати та стимулювання попиту на працю, тобто йде процес 
формування ринкового сектора економіки. Відкривається простір для вільного 
переміщення робочої сили, створюються умови для більш повної самореалізації 
людини в процесі праці.

Виходячи з цих теоретико-методологічних позицій, слід зазначити, що 
перехідному періоду відповідає державно-ринковий механізм регулювання 
трудових відносин, що поступово еволюціонує в бік зрілого ринку праці, 
витісняючи адміністративні важелі регулювання економічними. Це означає, що 
в економіці перехідного періоду не може існувати повноцінного ринку праці, 
адже детермінанти, які формують попит і пропозицію робочої сили, 
а відповідно й її ціну, є недостатньо розвинутими, а це породжує складність та 
суперечність процесів, які формуються на ринку праці.
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СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ 
У ДЕРЖАВІ І НАПРЯМИ ЇЇ ВІДПОВІДНОСТІ 

ДО МІЖНАРОДНИХ ВИМОГ
Пріоритети розвитку України як європейської держави зумовлюють 

необхідність застосування сучасних підходів до підвищення ефективності 
системи державного управління та формування позитивного іміджу влади серед 
громадян нашої держави й міжнародної спільноти.

Демократизоване суспільство вимагає від державної служби викопувати 
завдання й функції на підставі максимального задоволення очікувань кожного 
громадянина через надання якісних державних послуг.

Важливим кроком із приділення уваги проблемі якості державних послуг 
стало схвалення урядом України 2006 р. Концепції розвитку системи надання 
адміністративних послуг органами виконавчої влади [1]. У ній необхідними 
ознаками якості визначено децентралізацію надання адміністративних послуг, 
забезпечення мотивації діяльності державних службовців, а також розроблення 
сучасних стандартів та форм подання державних послуг.

Якість виконання завдань та функцій органами влади завжди була 
предметом теоретичних розробок і наукових досліджень. Спільним для 
недавніх праць М.Є. Майлаковича [2], А. Мамишева [3], Ю. Олександренка [4] 
та інших вітчизняних науковців є те, що якість державних послуг розглядається 
як ступінь відповідності адміністративної діяльності певним нормам 
і стандартам, а також вимогам та потребам споживачів цих послуг.

Управління якістю завжди було одним з найважливіших питань 
управління, але переважно в секторі матеріального виробництва та споживчих 
послуг. У державному секторі, на нашу думку, практично вивчається, 
досліджується та розглядається на недостатньому рівні.

З метою підвищення результативності та ефективності діяльності уряд 
України в травні 2006 р. затвердив Програму запровадження системи 
управління якістю в органах виконавчої влади. 

Виконання програми здійснюється у два етапи.
Перший етап (до 2010 р. включно) передбачає запровадження системи 

управління якістю в апаратах центральних та місцевих органів виконавчої влади. 
Другий етап (починаючи з 2009 р.) передбачає запровадження системи 
управління якістю в територіальних органах міністерств та інших центральних 
органах виконавчої влади, міністерствах, структурних підрозділах, обласних 
територіальних громадах, а також районних державних адміністраціях.
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Першим органом виконавчої влади, що запровадив систему управління 
якістю на основі ДСТУ ISO серії 9000, стало Головне управління 
Національного агентства України з питань державної служби. У травні 
2008 року Держспоживстандарт України також розробив відповідні механізми 
для своєї мережі на основі зазначених стандартів. 

Слід зазначити, що зараз система управління якістю запроваджена 
й сертифікована лише в частині органів влади: крім органів Головного 
управління Національного агентства України з питань державної служби та 
Держспоживстандарту, ще в кількох міністерствах та державних комітетах, 
а також у чверті обласних державних адміністрацій і поодиноких міських 
радах.

Сьогодні в теорії та практиці державного управління важливе місце 
відводиться питанню оцінювання якості управлінської діяльності на основі 
таких показників, які сформовані Р.А. Фатхутдіновим: призначення, надійності, 
ергономічності, організованості, естетичності, стандартизації та уніфікації, 
патентно-правові. 

Практика показує, що системність і продуманість у встановленні 
результативних показників адміністративної діяльності органами державної 
влади та місцевого самоврядування далеко не завжди досягається.

Схематично систему управління якістю, що знаходиться в системі 
державного управління, можна відобразити на рис. 1.

Рис. 1. Система управління якістю у державному управлінні
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Розвиток національних систем стандартизації, сертифікації та метрології 
є одним із чинників, від якого залежить національна, зокрема економічна, 
безпека України, тому Держспоживстандарт України проводить єдину технічну 
політику.

В Україні є чинними 3 707 національних стандартів, гармонізованих із 
міжнародними та європейськими. Держспоживстандартом затверджено 
617 національних стандартів, прийнятих методом ідентичного перекладу 
відповідних міжнародних та європейських, та 20 гармонізованих стандартів, 
прийнятих методом «обкладинки». Діють 30 міжнародних нормативних 
документів з управління якістю (клас 03.120.10 згідно з ICS), у тому числі 
міжнародні галузеві угоди (International Workshop Agreement – IWA).

Глобалізація світового ринку обумовила необхідність вирішення 
проблеми взаємного визнання результатів оцінення відповідності продукції 
і послуг.

Вступ України до Світової організації торгівлі (WTО) вимагає виконання 
цілого ряду вимог, у тому числі приведення національної системи технічного 
регулювання у відповідність до європейської [5, с. 31–33]. Для цього 
найважливішими кроками в цьому було прийняття у 2001 році Закону України 
«Про акредитацію органів з оцінки відповідності» і створення у 2002 р.
Національного агентства з акредитації України (НААУ). 

При проведенні оцінки відповідності доцільно на нашу думку провести на 
базі порівняльного аналізу гармонізацію міжнародних та національних 
стандартів, що включає в себе метрологію, стандартизацію і сертифікацію, 
оцінення відповідності та акредитацію органів із підтвердження відповідності 
через виконання та поліпшення вимог до технічної компетентності 
випробувальних лабораторій з метою визнання результатів випробувань 
продукції іншими країнами. 

Застосування механізмів та інструментів управління якістю в органах 
державної влади та місцевого самоврядування є основоположним процесом 
функціонування системи управління якістю, яка входить у систему державного 
управління та спрямована на поліпшення, удосконалення, а також підвищення 
рентабельності і конкурентоспроможності як народно-господарської та 
промислової сфери економічних відносин, так і держави в цілому.
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ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
Кожен елемент системи визначається набором змінних, що 

характеризують його стан. Зв’язки між підсистемами зображують у вигляді 
структурного графа (схеми). Вершини графа відповідають підсистем (центру, 
зовнішнє середовище та елементів), а дуги відображають зв’язки між ними. 
Природа зв'язків може бути будь-якою (обмін інформацією, повідомлення 
керуючих дій, поставки продукції від одного елемента до іншого та ін.).

Зв’язки поділяють на горизонтальні (між елементами), вертикальні 
(між центром і елементом) і зовнішні (між центром, елементами і зовнішнім 
середовищем) [3, с. 62].

Кожна управлінська діяльність, спрямована не лише на досягнення 
визначних для організації результатів, але й лідируючих позицій на ринку, як 
свідчить зарубіжний досвід, зокрема підприємства «Дженерал Моторс» 
та «Сіменс», винахідник Т. Эдісон, який комерціоналізував свої винаходи, 
банкір Т. Ротшильд – починається із системного підходу. 

Для пошуку і зростанню можливостей системний підхід визначає 
оптимальне співвідношення між інтенсивністю економічної діяльності та 
реально досягаючими результатами, а саме: як потрібно розвивати 
підприємницьку діяльність від минулого до сьогодення, а також що треба 
зробити для ефективної діяльності у майбутній перспективі. 

Системний підхід сприяє адекватній постановці проблем у визначенні 
напрямів діяльності підприємства і виробленні ефективної стратегії їх 
вивчення. Цей підхід має сім принципів: [1, c. 96–99]

Об’єкт, що є складовою операційної системи всередині організації, 
і зокрема державної установи, і має здатність функціонувати автономно, 
розглядається як підсистема або елемент. 
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Структура операційної системи визначається складом та взаємозв’язками 
її елементів і підсистем, а також зв’язками з зовнішнім середовищем. 
Розрізняють просторову і часову структури виробничих систем, що тісно 
взаємопов’язані і взаємозалежні.

Структура операційної системи, зображена на рис. 1, – це інваріантна 
в часі фіксація елементів і зв’язків між ними. Функціонування операційної 
системи означає її дію в часі. Залежно від мети й аналізу виробнича система 
може бути подана різноманітними структурами.

Рис. 1.1. Структура операційної системи

Усі елементи виробничої системи функціонують з єдиною загальною
метою – розроблення, проєктування, виготовлення необхідної продукції. Будь-
яка операційна система має вхід, процес, вихід і зворотний зв’язок.

При застосуванні системного підходу на основі маркетингових 
досліджень спочатку формуються параметри виходу – товару або послуги: що 
виробляти, з якими показниками якості, з якими витратами, для кого, в які 
терміни, кому продавати і за якою ціною. [2, с. 8–10].

Зворотній зв’язок є комунікаційним каналом від споживачів системи 
(виходу) до виробника товару і постачальникам «входу» системи. Завдяки 
інформаційним зв’язкам забезпечується інтеграція елементів системи в єдине 
ціле, оскільки системоутворюючі елементи пов’язані з рухом інформації. 
Інформаційні зв’язки на відміну від матеріальних мають прямий і зворотний 
рух. 
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На підставі отриманої інформації аналізуються, виробляються організаційно-
управлінські рішення і здійснюються адміністративно-економічні впливи на 
систему та її елементи.

А матеріальні зв’язки виробничої системи починаються з моменту 
виконання замовлення на сировину, матеріали та завершуються 
відвантаженням готової продукції споживачам. Матеріальний потік, таким 
чином, є результатом взаємодії незалежних виробничих систем: постачальника, 
транспортувальника і продуцента готових виробів. Вони взаємодіють завдяки 
інформації, яка стає первісним вхідним ресурсом процесу виробництва 
системи.

Отже, у вигляді системи може виступати будь-яке підприємство, 
її підрозділ, відділ, машина та ін. Тому для забезпечення високої якості 
«виходу» системи спочатку необхідно забезпечити високу якість «входу», 
а потім високу якість процесу і зовнішнього середовища.
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Черкаської міської ради,
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СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ 
ЧЕРКАСЬКОГО РЕГІОНУ

Відповідно до Державної Стратегії регіонального розвитку на період до 
2020 р. [1], Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» [5], в Стратегії 
розвитку Черкаської області на період до 2020 р. [4] стратегічна місія 
Черкащини була сформована наступним чином: «Регіон – взірець єдності 
зусиль громад, спрямованих на досягнення спільної мети – європейських 
стандартів життя, як результату економічного процвітання краю». Також були 
визначені чотири стратегічні пріоритети: підвищення конкурентоспроможності 
регіону; розвиток сільських територій; розвиток людського капіталу; 
екологічна безпека та збереження довкілля. Натомість, у Стратегії розвитку 
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Черкаської області на період 2021–2027 р. [3] підготовленому з урахуванням 
положень Державної стратегії регіонального розвитку на 2021–2027 рр. [2] 
стратегічне бачення розвитку Черкаського регіону до 2027 р. сформовано 
наступним чином: «Черкащина-2027 – центр української ідентичності 
та продовольчої безпеки України, з високотехнологічним виробництвом, 
інноваційними підприємствами, сучасною інфраструктурою та 
високоосвіченими людьми. Осередок розвитку креативної економіки та 
відомий туристичний центр, багатий на історико-культурну спадщину. Регіон 
рівних можливостей, комфортний для проживання, де кожен хоче і має 
можливість працювати, відпочивати, творити майбутнє» [3].

На відміну від попередньої стратегії розвитку регіону, в поточній 
стратегії в якості стратегічних цілей розвитку визначено лише три, а саме:

1) економіка: високотехнологічна, продуктивна, експортоорієнтована; 
2) люди: професійні, адаптивні, згуртовані 
3) висока якість життя: екологія, безпека, інфраструктура.
На виконання кожної цілі спрямовано низку завдань, щодо можливості 

повного виконання яких слід надати декілька критичних зауважень:
1. Загальний рівень фінансування наукових досліджень і проєктних 

розробок в країні наразі значно нижчий порівняно з економічно розвиненими 
країнами. Частка відрахувань на науку істотно нижче визнаного світовим 
співтовариством критичного порогу у 2 % від ВВП, за якого можлива 
підтримка і розвиток інтелектуального потенціалу країни. Тому одним 
з найважливіших завдань регіонального управління є завдання знаходження 
можливостей для збереження і розвитку науково-технічного потенціалу 
регіону.

2. Відсутність відповідних зобов’язань перед населенням та органами 
регіонального управління великих агропромислових холдингів та 
трансрегіональних компаній призводить до того, що вони прагнуть отримати 
максимальні прибутки будь-якими засобами та способами. Регіональна 
економіка в достатній мірі випробувала наслідки діяльності таких компаній 
у агробізнесі, хімічній промисловості, автомобілебудуванні. Часто рівень 
соціальної відповідальності власників є занадто низьким, вони орієнтуються на 
максимізацію короткострокових прибутків, не піклуючись про розвиток 
виробництва та персоналу, екологізацію виробництва, створення науково-
технічного потенціалу. Тому необхідні певні заходи (як на державному, так і на 
регіональному рівнях), спрямовані на докорінну зміну цієї ситуації шляхом 
створення відповідного правового забезпечення та використання 
адміністративного ресурсу.

Інноватизація регіональної економіки та створення нової наукомісткої 
економіки неможливі без відновлення та ефективного використання наявного 
виробничого потенціалу, відповідного рівня індустріальної економіки, що 
визначається такими обставинами: по-перше, формування нового виробничо-
технологічного потенціалу неможливо за короткий період часу, по-друге, 
руйнування наявного виробничого потенціалу до створення потенціалу на 
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новій технологічній основі може викликати катастрофічні соціальні наслідки 
і зірвати завдання побудови нової економіки, по-третє, впровадження нових 
технологій реально може бути здійснено тільки за наявності потреб існуючого 
виробництва. Ці процеси розглянуто в межах впливу зовнішнього інвестування 
на стейкхолдерів та цільові аудиторії:

 виникнення попиту на нові послуги дозволить інвесторам розвивати 
нові напрями у сфері фінансових (зокрема кредитних та іпотечних) послуг;

 розвиток міжнародного наукового співробітництва дозволить залучити 
іноземні інвестиції, у т.ч. в межах фінансування програм Еразмус+ (КА2, КА3), 
Горизонт 2020 та ін.;

 будівництво нового житла з підвищеним рівнем комфортності 
неможливо без застосування іноземних практик і, відповідно, без іноземних 
інвестицій;

 набуття нових знань, навичок і компетенцій у сфері розвитку 
міжнародних відносин дозволить вийти на новий рівень крос-континентального 
співробітництва, що в кінцевому результаті забезпечить додатковий приплив
іноземних інвестицій;

 збільшення горизонту планування на регіональних підприємствах 
підвищить їх інвестиційну привабливість для іноземних інвесторів;

 розвиток партнерства та міжнародного співробітництва допоможе 
регіональному бізнесу вийти на новий рівень господарської діяльності та 
сталості розвитку.

Стратегія розвитку Черкаської області на період 2021–2027 рр. [3] 
охоплює найважливіші сфери регіональної економіки, зокрема, промисловість, 
сільське господарство, будівництво, громадський транспорт, сферу 
життєзабезпечення та критичної інфраструктури, систему комунікацій, 
комунально-побутове обслуговування, торгівлю та громадське харчування, 
охорону здоров’я, освіту, соціальне забезпечення, житлове будівництво та ін. 
Вивчення конфліктів інтересів та можливостей їх вирішення з позицій розвитку 
туристичної сфери та креативних індустрій в регіоні дозволяють констатувати 
наступне:

 розвиток креативних індустрій та активна участь населення у творчих 
галузях забезпечить зростання позитивного іміджу та відкритості регіону через 
спеціалізовані міжнародні програми, об’єднання, творчі спілки, діаспори та ін.;

 удосконалення інфраструктури регіону є фактором підвищення його 
привабливості для туристів;

 створення логістичних центрів міжнародного рівня забезпечує 
удосконалення транспортної інфраструктури, що у тому числі позитивно 
вплине на формування туристичного іміджу регіону;

 доступність та якість вищої освіти наразі є одним з найсуттєвіших 
чинників освітньої міграції з сусідніх регіонів;

 підвищення фінансової стійкості суб’єктів регіонального 
господарського комплексу дозволить зменшити трудову міграцію.
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Креативна економіка є дієвим і популярним напрямом розвитку 
регіональних соціально-економічних систем в країнах ЄС та ОЕСД, що 
базується на взаємодії культури, творчості, економіки та інноваційних 
технологій для створення інтелектуального капіталу. Розвиток креативних 
індустрій дозволяє також залучити значні зовнішні фінансові ресурси шляхом 
участі в міжнародних, і зокрема європейських грантових програмах і проєктах, 
найбільш потужним з яких наразі є проєкт «Креативна Європа».
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СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ ЯК ВЕКТОР УСПІШНОГО 
РОЗВИТКУ ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ 

В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ
В умовах глобалізації економічних процесів збільшення кількості 

досвідчених операторів на ринку товарів та послуг спричинили проблему 
загострення конкуренції в готельно-ресторанному бізнесі, яка стала ще 
актуальнішою та прогресуючою. За таких умов, якість продукції та послуг стає 
визначальним критерієм успіху закладів індустрії гостинності. Тому, на даному 
етапі розвитку ринкова економіка висуває більш поглиблені і суворіші вимоги 
до якості продукції та послуг, які надаються підприємствами гостинності. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF/paran11#n11
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При цьому, ефективність діяльності закладів ресторанного бізнесу у повній 
мірі залежить від рівня відповідності продукції та послуг вимогам споживачів, 
де першочергово визначаються потреби і запити споживачів щодо якості 
продукції та послуг. А прагнення України інтегруватись в європейські і світові 
економічні структури вимагає освоєння нових технологій виробництва якісної 
продукції та послуг, ствердження високих орієнтирів стосовно споживача, який 
сьогодні визначає рівень вимог до їх якості. 

Пріоритет розвитку сучасної України у напрямку євроінтеграції для 
закладів ресторанного бізнесу надає нові можливості – розширюються ринки 
послуг, відбуваються зміни в конкурентному середовищі, як наслідок, 
вітчизняні підприємства майже всіх видів діяльності повинні враховувати нові 
стандарти, що охоплюють вимоги не тільки до якості продукції та послуг, 
а також до якості менеджменту, маркетингу та інших систем управління.

Результати таких рішень мають вагомий вплив на успіх національної 
економіки, конкурентоздатність українських ресторанних продуктів та послуг. 
Для вирішення завдань щодо забезпечення високого рівня якості продукції та 
послуг, керівництву ресторанних закладів необхідно здійснити розробку 
та впровадження системи менеджменту якості на своїх підприємствах. 

Система менеджменту якості є частиною системи управління стосовно 
якості, та являє собою комплекс скоординованих дій щодо спрямування та 
контролю діяльності підприємства по відношенню до якості. Менеджмент 
якості на підприємстві повинен включати в себе формування політики 
та формулювання цілей у контексті якості, а також впровадження процесів, 
завдяки яким можливо досягти цих цілей через планування, забезпечення, 
контроль та поліпшення якості на підприємстві [3, c. 2, 12].

Основною метою впровадження системи менеджменту якості в закладах 
ресторанного бізнесу є знаходження відхилень від показників, що вважаються 
нормою під час виробничо-сервісного процесу і прийняття та реалізація 
управлінський рішень на рахунок подальших дій стосовно наявного на 
підприємстві низького рівня якості продукції, або корегування недоліків 
у процесі надання послуг. Підґрунтям системи менеджменту якості є реалізація 
комплексу превентивних дій, що застосовується для недопущення недоліків 
у сервісно-виробничому процесі у майбутньому. 

Таким чином, налагоджена система менеджменту якості є вектором
успішного розвитку підприємства та визначає його місце в конкурентному 
середовищі. Надання послуг високого рівня якості, які відповідають, або навіть 
перевищують очікування споживачів, формує основний стратегічний 
напрямок у конкурентній боротьбі в ресторанному бізнесі. Як результат, 
відслідковуються високі показники доходу ресторанних закладів, що свідчить 
про досягнення підприємствами своєї головної мети – отримання прибутку.
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Система менеджменту якості може бути підґрунтям постійного 
покращення діяльності ресторанних закладів, результатом чого є збільшення 
вірогідності задоволеності споживачів та інших зацікавлених сторін. Система 
менеджменту якості надає закладам ресторанного бізнесу та їх споживачам 
упевненість у здатності виготовляти та реалізувати продукцію та послуги, що 
відповідають високому рівню якості на постійній основі [2, c. 1–2].

Враховуючи мінливість ринку товарів та послуг, щоб утримувати 
високий рівень якості продукції та послуг, система загального менеджменту 
якості в закладах ресторанного господарства має ґрунтуватися на наступних 
засадах: постійного поліпшення рівня якості; формулювання політики, що 
ґрунтується на недопустимості існування відхилень від встановлених норм; 
широкого використання інноваційних технологій та ноу-хау; впровадження 
нових управлінських методів з мотивуванням персоналу на високоякісну 
працю; залучення колективу до процесів поліпшення якості на всіх рівнях 
підприємства [4, c. 158]. 

Заклади ресторанного бізнесу, що у своїй діяльності використовують 
підхід, в основі якого лежить менеджмент якості, для досягнення поставлених 
цілей, приділяють значну увагу аналізу вимог споживачів ринку, визначенню 
процесів, завдяки яким створюється продукція, бажаної для замовників рівня 
якості та здійснення управління цими процесами. 

Так, в системі менеджменту якості в закладах ресторанного господарства 
виділено основні процеси, які наведені у табл. 1.

Таблиця 1
Характеристика основних процесів в системі менеджменту якості 

продукції та послуг у закладах ресторанного бізнесу [5, c. 119]
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Згідно табл.1, основні процеси в системі менеджменту якості продукції та 
послуг у закладах ресторанного бізнесу включають в себе: загальний, 
управлінський, технічний, економічний процеси, що мають функціональне 
значення заходів з планування, систематизації, контролю діяльності 
ресторанного закладу, формулювання політики щодо якості, використання 
інноваційних технологій, організації сервісно-виробничої діяльності відповідно 
до міжнародних стандартів, планування фінансування діяльності ресторанного 
закладу. Впровадження даних процесів буде гарантувати зростання рівня якості 
та продуктивності праці всього колективу закладу ресторанного господарства, 
як результат, буде сформовано єдину комплексну систему менеджменту якості 
продукції та послуг [5, c. 119].

Для кращого розуміння необхідності впровадження та вдосконалення 
систем менеджменту якості в закладах ресторанного господарства слід 
звернути увагу на недоліки, що виникають в процесі господарської діяльності, 
та спонукають управлінців до розробки та впровадження системи менеджменту 
якості. Серед таких недоліків системи менеджменту якості можна виділити 
наступні: задоволення потреб споживачів на недостатньому рівні; фокусування 
на отриманні прибутків, а не на рівні якості продукції та послуг; недооцінення 
керівництвом ресторанного закладу ефективності та користі, що буде отримана 
в результаті впровадження системи менеджменту якості продукції та послуг. 

Також, на усвідомлення підприємствами необхідності поліпшення та 
забезпечення якості впливає насиченість ринку та підвищення рівня життя, 
відповідно, зростання вимог споживачів, що стають більш вибагливими та 
розбірливими у питаннях якості і цінності продукції та послуг. 

З огляду на це, можна сформувати низку причин, що спонукають 
виробників до усвідомлення необхідності підвищення і забезпечення якості, 
шляхом впровадження системи менеджменту якості, а саме: значне зростання 
індивідуальних, сервісно-виробничих потреб; посилення конкуренції на ринку; 
впровадження інноваційних технологій в сервісно-виробничий процес, технічне 
забезпечення, економічну діяльність закладів ресторанного бізнесу; відмова 
споживачів від придбання продукції та послуг з низьким рівнем якості. 

Таким чином, на противагу існуючим недолікам, що виникають у процесі 
господарської діяльності, та причинам, що формують необхідність 
у впровадженні системи менеджменту якості, важливо визначити переваги, що 
будуть отримані керівництвом підприємств у результаті впровадження та 
удосконалення системи менеджменту якості, а саме можна виділити наступні 
переваги: зростання кількості потенційних споживачів, як результат 
підвищення доходів та рентабельності ресторанного закладу; задоволення 
потреб споживачів у повній мірі; розвиток та поліпшення корпоративної 
культури; підвищення конкурентоздатності; краще сприйняття споживачем 
філософії бренду закладу ресторанного бізнесу. 
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Тому, для досягнення закладами ресторанного господарства вище 
перелічених переваг від впровадження системи менеджменту якості, 
керівникам необхідно враховувати найвагоміші фактори підвищення якості та 
конкурентоздатності, що зображені на схемі 1.

Схема 1. Основні фактори підвищення якості 
та конкурентоспроможності продукції та послуг ресторанного 

закладу [1, с. 25]

Фактори підвищення якості та конкурентоспроможності продукції 
та послуг ресторанного закладу, наведені на схемі 1, включають в себе технічні, 
організаційні, економічні та соціальні та передбачають використання 
інноваційних технологій у сервісно-виробничому процесі, забезпечення 
належного матеріально-технічного забезпечення, удосконалення підходів до 
контролю в ресторанному закладі, використання вітчизняного та зарубіжного 
досвіду у напрямку підвищення конкурентоспроможності, використання 
узгодженої системи прогнозу та планування бажаного рівня якості продукції 
та послуг [1, с. 25]. 

Можна сказати про те, що сучасна система менеджменту якості, повинна 
синтезувати в собі ті засади, фактори та процеси, що з одного боку здатні 
забезпечити виготовлення продукції та надання послуг, що матимуть достатній 
рівень якості для задоволення споживачів у даний момент, а також здатні 
забезпечити рівень якості продукції та послуг, що буде очікуваним 
потенційними споживачами у майбутньому.

Використання 
інноваційних технологій 

під час проєктування 
продукції;

Запровадження новітніх 
технологій виробництва і 

чітке дотримання 
технологічної 
дисципліни;

Забезпечення належної 
технічної оснащеності 

виробництва;

Удосконалення 
застосування стандартів і 

технічних умов

Запровадження сучасних 
форм і методів організації 

сервісно-виробничого 
процесу та управління;

Удосконалення методів 
контролю на всіх стадіях 
виготовлення продукції;

Розширення прямих зв’язків 
між виробниками та 

споживачами;

Використання передового 
вітчизняного та зарубіжного 

досвіду підвищення 
конкурентоспроможності 

продукції

Застосування узгодженої 
системи прогнозування 

і планування необхідного 
рівня якості продукції;

Установлення прийняття 
для виробників і споживачів 

цін на окремі види 
продукції;

Використання ефективної 
мотивації праці всього 

персоналу;

Проведення кадрової 
політики, адаптованої до 

ринкових умов 
господарювання
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Таким чином, підвищення якості продукції та послуг значною мірою 
визначає здатність закладів ресторанного бізнесу до успішної діяльності 
в умовах ринку, а темпи впровадження новітніх технологій, підвищення 
ефективності сервісно-виробничого процесу, продуктивного використання 
ресурсного потенціалу ресторанного закладу будуть сприяти зростанню якості 
продукції та послуг і зумовлять конкурентоспроможну тенденцію розвитку 
вітчизняних закладів ресторанного бізнесу в сучасних умовах господарювання.

Зважаючи на це, розробка, впровадження та удосконалення системи 
менеджменту якості з урахуванням розглянутих засад, факторів та процесів
системи менеджменту якості, надає можливість ресторанним закладам
здійснювати постійне вдосконалення власної діяльності по забезпеченню 
якості, що призведе до підвищення конкурентоспроможності підприємства 
в цілому. 
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РАЗВИТИЕ МЕТОДОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО АНТИКРИЗИСНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ

Понятие «кризис», определяющее смысл и содержание антикризисного 
управления, претерпевало изменения в ходе исторического процесса, 
и в настоящее время имеет несколько значений в рамках экономической науки. 
Кризис в национальной и мировой экономике чаще всего рассматривается как 
завершение очередного цикла развития системы, согласно теории циклов, 
разработанной К. Жугларом, Н.Кондратьевым, Дж. Китченом и другими 
исследователями [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16] Понятие 
кризис в настоящее время активно используется и в микроэкономике
применительно к предприятию [1; 4]. Кризис предприятия понимается как 
переломный момент, поворотная точка в развитии предприятия [5; 9]. Кризис 
сопровождается недостатком времени, средств, информации и потенциально 
может привести к банкротству промышленного предприятия [11; 16]. 
Основным же вопросом в стратегическом антикризисном управлении остается 
вопрос о возможности подготовиться к наступлению кризиса, о распознавании 
его причин и максимально быстрой адаптации к ним. В современной 
науке можно выделить четыре подхода, связанных с управлением кризисными 
ситуациями. Это управление в уже имеющей место кризисной ситуации, 
связанное с процедурой банкротства, реструктуризации, ликвидации 
предприятия; управление, сосредоточенное на прогнозировании и предотвращении
или снижении последствий кризисных ситуаций, или реактивный и превентивный 
антикризисный менеджмент; создание кризисных ситуаций, способствующих
развитию предприятия (или их предотвращение, недопущение); и реакция 
предприятия на факторы маркетинговой среды, развивающейся нелинейно. 
Приоритетным направлением в настоящий момент является стратегическое 
антикризисное управление, то есть управление, направленное на 
прогнозирование кризисных ситуаций на предприятии, предотвращение или 
устранение неблагоприятных для бизнеса явлений посредством использования 
потенциала всего современного менеджмента. Поскольку растущая 
нестабильность внешней среды усложняет прогнозирование кризисных явлений 
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и вместе с тем обусловливает необходимость применения принципов 
маркетинга в деятельности предприятия, следует говорить о маркетинговом 
стратегическом антикризисном управлении – управлении, ориентированном на 
изменения среды, влияющие на спрос 
и потребности, которые удовлетворяет данное предприятие. 

На основании критического анализа научной литературы [1; 2; 3; 4; 5; 6; 
7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16] предложено следующее определение 
стратегического антикризисного управления: стратегическое антикризисное 
управление – это система управления предприятием в нестабильной внешней 
среде, которая позволяет предвидеть переломные моменты в процессах, 
влияющих на спрос и потребности, удовлетворяемые данным предприятием, 
и предотвращать или снижать их негативное воздействие на деятельность 
предприятия как социально-экономической системы в долгосрочной 
и среднесрочной перспективе. Традиционно причины кризисных ситуаций 
на предприятиях подразделяются на внешние и внутренние [1; 3; 4; 5; 9; 11; 16]. 
Большинство исследователей считают, что внутренние причины усиливают 
действие неожиданных и непредсказуемых внешних факторов [2; 3; 6; 7]. 
По имеющимся оценкам, банкротства предприятий в Украине на 2/3 
обусловлены внешними факторами (резкие изменения во внешней среде), и на 
1/3 внутренними (ошибки в управлении, несбалансированность связей внутри 
системы). Состав значимых факторов внешней среды для украинских и 
зарубежных предприятий существенно различается. Если для развитых стран 
наиболее непредсказуемыми являются факторы международной политики 
(например, терроризм) и природно-климатические факторы (например, ураганы 
в США), то для Украины определяющей по прежнему остается экономическая 
и финансовая нестабильность и нестабильность внутренней и внешней 
политики. Это обстоятельство во многом определяет методы, применимые 
в ситуациях, так или иначе связанных с кризисами – методы антикризисного 
и кризисного управления, основанные на концепции маркетинга [8; 10; 12; 14; 15]. 

На основании анализа научной литературы и статистических данных, 
проведенного в диссертации, предложено рассматривать непредвиденные 
изменения во внешней среде, или нестабильность внешней среды как одну из 
основных причин кризисов на предприятиях. Сформированные планы 
и сложившиеся принципы работы предприятия в новых условиях зачастую 
оказываются неэффективными, и следование этим планам вызывает кризис, 
крайней формой которого является банкротство. Изменения среды необходимо 
учитывать, и большую роль здесь играет время, за которое руководство 
предприятия осознает происходящие изменения и перестраивается, 
адаптируется к ним. Для адекватной реакции на изменения маркетинговой 
среды необходимо определить ее состав (согласно классификации факторов), 
основные свойства – неопределенность, изменчивость (подвижность), 
сложность, взаимосвязанность факторов, и уровень нестабильности. 
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Нестабильность – это прежде всего философская категория, такое состояние 
объекта, когда предсказать его дальнейшие движения невозможно, но можно 
точно сказать, что положение его не останется прежним, то есть 
непредсказуемость в сочетании с неустойчивостью. На основании анализа 
философских и экономических источников авторами дается следующее 
определение: нестабильность внешней среды предприятия – это 
неопределенность среды всех видов, достигшая критической точки, в сочетании 
с ненулевой подвижностью среды. 

Для адаптации к изменениям внешней среды на предприятиях 
целесообразно производить изменения в производственно-коммерческой 
подсистеме и в стратегических планах, так как другие подсистемы – более 
тесно взаимосвязаны с оборудованием и технологиями и вследствие этого не 
обладают достаточной гибкостью. Стратегию предприятия в условиях 
нестабильности не следует рассматривать как направление или алгоритм 
развития предприятия, поскольку такая трактовка предполагает наличие 
жестких целей-ориентиров, которые не могут изменяться вместе с условиями 
внешней среды. В рамках проведенного исследования стратегия определена как 
набор основных правил, определяющих взаимоотношения предприятия 
с внешней средой. Так как в современных условиях основным свойством 
внешней среды является ее нестабильность (то есть высокая подвижность 
и непредсказуемость), то выработка этих правил и определение образа действия 
в непредвиденных ситуациях становится одной из основных задач 
антикризисного управления. В стратегическом антикризисном управлении 
используются методы как из области традиционного управления, так 
и специфические антикризисные. К специфическим методам стратегического 
антикризисного управления можно отнести прогнозирование развития 
экономической конъюнктуры, стратегический контроллинг, проблемно-
ориентированный метод (подход), сценарный подход. С точки зрения 
маркетинг-менеджмента [8; 10; 12; 14; 15] критическими следует считать 
те изменения внешней среды, которые изменяют потребности потребителей 
или спрос на продукцию предприятия. 
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ОСОБЛИВОСТІ СЕРВІСНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ В САЛОНАХ 
КРАСИ ВІДПОВІДНО ТИПОЛОГІЇ КЛІЄНТА

Сервіс (від лат. Service – служіння; лат. Servio – служити, обслуговувати;
лат. Servus – 1) служилий, раб, підневільний; що знаходиться в повному 
підпорядкуванні, залежний, підвладний; рабський, невільничий; 2) обтяжений 
повинностями); 

Сучасне значення «сервіс» (англ. Service) або служба, обслуговування, 
населення в різних сферах повсякденного життя (наприклад, готельний сервіс, 
салонний сервіс).

Сервіс (щодо бізнесу, або сервісне обслуговування) – це рішення 
проблеми клієнта до її прояви. Пов’язано здебільшого з автоматизованими 
системами збору і аналізу даних.

Салон краси – заклад, що займається косметичним обслуговуванням 
чоловіків і жінок. До цієї ж гілки обслуговування відносяться салони зачісок 
і спа. Салони краси на відміну від них займаються в основному роботою 
з особами і тілами людей [3].

Сервісне обслуговування в салонах краси – це ряд прописаних 
професійних правил та дій (протоколів) для усіх учасників роботи в даному 
закладі.

Для правильної організації роботи кожен учасник має розуміти та 
виконувати свої обов’язки для покращення процесу обслуговування клієнтів.

Для визначення цих правил необхідно ознайомитись з типами клієнтів які 
відвідують салон краси, їх поділяють за особливостями сприйняття: бачу, чую, 
відчуваю, мислю.

Робота в салоні краси відноситься до типу професій «людина-людина», 
що передбачає його вміння взаємодіяти з різними людьми. Одним з таких 
специфічних умінь є вміння розпізнавати тип клієнта і, в залежності від цього, 
грамотно вибудовувати модель своєї поведінки і мова. Знання майстра в певних 
особливостей (типів) людей допомагає йому поліпшити якість обслуговування 
клієнтів, побудувати з ними довгострокові ефективні відносини, перетворити 
потенційного клієнта в постійного.

Тип клієнта – це певна категорія клієнтів, що володіють характерними 
особливостями поведінки. Типології клієнтів салону краси існує досить багато, 
ось деякі з них:

- за особливостями сприйняття і переробки інформації;
- за ступенем задоволення потреб;
- за стилем життя;
- за мотивами поведінки і т. д. [1].
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Кожна людина індивідуальна і неповторна. Ми відрізняємося один від 
одного віком, зовнішністю, кольором очей, конституцією тіла і багатьма 
іншими індивідуальними особливостями, які впливають на нашу поведінку, 
спілкування, сприйняття інформації. Всі люди діляться на чотири типи за 
особливостями сприйняття і переробки інформації: візуали, аудіали, 
кінестетики і дискрети. Спілкуватися з людьми з цих груп краще на їх мові. Ось 
чому дуже важливо розрізняти, з ким він говорить, щоб донести інформацію 
клієнту на його головному мовою [2].

Візуал – людина, що сприймає більшу частину інформації за допомогою 
зору. Для клієнта такого типу важливо підготувати барвисті каталоги, виразну 
презентацію. Візуали жестикулюють (жести вище грудей) більше інших типів 
людей. Це пов’язано з їх бажанням «показати» те, про що вони говорять. Якщо 
хочете донести інформацію до візуалів – використовуйте більше жестів.

У спілкуванні з майстром клієнт-візуал ретельно вивчає зовнішній 
вигляд. У розмові для них важливо звернути на себе увагу. Візуали в своїй 
промові вживають іменники, дієслова, прикметники, пов’язані із зором 
(дивитися, спостерігати, картина, на перший погляд, барвистий, яскравий, як 
бачите ...). Зазвичай стандартний набір фраз такого клієнта складається з:

- хочу вам показати ... – мені говорили… як це має виглядати?
Спілкуючись з даним типом клієнтів, бажано використовувати такі мовні 

звороти: «це виглядає грунтовно», «давайте розглянемо вашу проблему 
докладніше», «повторіть, будь ласка, я прогледів це момент» і ін. 

Для клієнта-візуала важливо місце, де він отримує певні перукарські 
послуги: обстановка, обладнання, зовнішній вигляд працівника салону краси 
і т. д. 

Якщо клієнту-візуалу запропонувати нове косметичний засіб, то він 
спочатку уважно розгляне його упаковку з усіх боків, а потім прийме рішення 
на його придбання. Щоб запропонувати йому новий вид послуг, бажано 
майстру запропонувати подивитися на себе клієнту до і після процедури.

Аудиал – той, хто отримує основну інформацію через слух. При взаємодії 
з майстром він більше звертає увагу на тембр, гучність голосу. Такі клієнти 
люблять слухати музику, розмовляти з майстрами, задавати різні питання.

Для клієнта-аудиала характерні такі слова: «чуєш», «слухай», «скажи», 
«говори». У спілкуванні з ним, варто вживати саме такі дієслова, так можна 
досягти кращого взаєморозуміння з клієнтом.

Клієнт-аудіал уважний слухач, прислухається до кожного слова, робить 
уточнюючі репліки. Майстру не варто переривати аудиала, коли він почав 
розповідати, інакше він почне спочатку або зовсім відмовиться говорити. Для 
такого клієнта необхідно готувати грамотне комерційну пропозицію, де кожне 
слово необхідно обмірковувати.

Кінестетик – той, хто сприймає інформацію через нюх, дотик і за 
допомогою рухів. При спілкуванні віни стають ближче до співрозмовника, щоб 
мати можливість доторкнутися до нього, прихоплювати його за лікоть. 
Кінестетиків можна впізнати по тихої мови, зазвичай з низьким тембром 
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голосу, повільного темпу. Кажуть такі люди зазвичай по суті. Часто 
погладжують руки, смикають гудзик, крутять ручку в руці. Майстрам слід 
пам’ятати, що клієнт-кінестетик добре запам’ятовує запахи, тактильні контакти, 
фізичні дії. Для кінестетиків важливий комфорт.

Словник клієнта-кінестетика в основному включає слова, що описують 
почуття, відчуття (схоплювати, м’який, теплий, шовковистий, дотик, хороший 
нюх, ароматний, гнучкий ...). Такі клієнти люблять чіпати різні предмети 
в салоні краси. Для них важливо загальне враження від наданих послуг. Щоб 
зрозуміти відчуття і враження клієнта-кінестика від процедури слід задавати 
питання:

- що ви зараз відчуваєте?
- які у Вас відчуття?
Для цього типу клієнтів необхідна презентація нових послуг або 

препаратів, побудована на враженнях і відчуттях. На них розраховані пробники 
і зразки продукції, які можна використовувати до покупки, щоб зрозуміти які 
почуття вони викличуть.

Дискрет – людина, у якого сприйняття інформації відбувається через 
логічне осмислення, з допомогою цифр, знаків, логічних доказів. У цих людей 
йде постійний внутрішній діалог і для них важлива інформація, подана в 
числах, графіках, на електронних табло. У розмові у таких людей все логічно, 
конкретно і немає ліричних відхилень. При цьому клієнт-дискрет вживає слова 
типу «логічно», «отже». Для такої людини важливі характеристики, 
функціональність, корисність.

Спілкуючись з клієнтом-дискретом, важливо пояснити послідовність 
і значимість пропонованих процедур, зробивши акцент на результаті. Для 
дискрета важливі точні дані. Це люди нового часу, особливий рід клієнтів 
салону краси, для яких готується окрема реклама, презентація. Їх стає все 
більше і більше в нашому світі, тому не враховувати їх потреби небезпечно.

Слід пам’ятати, що в чистому вигляді візуали, аудіали, кінестетики 
і дискрети зустрічаються вкрай рідко. У кожної людини присутні всі ці 
системи, але якась із них є домінантною (провідною).
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КРИЗА МЕНЕДЖМЕНТУ У СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: 
ПЕРСПЕКТИВИ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ВИРІШЕННЯ 

Проблема якісного менеджменту в українських організаціях та закладах 
на сучасному етапі розвитку досі залишається невирішеною з різних причин, 
і щодо цього існує ряд передумов і причин. За анонімним опитуванням 
працівників різних галузей у 2019 р. 74 % висловились за те, що діяльність 
керівників середньої та вищої ланок є неефективною (через необ’єктивність, 
однаковий набір вимог до працівників, які обіймають неоднакові посади, 
відсутність мотивації тощо). Те ж саме стосується і управління навчальними 
закладами та їх структурними підрозділами. Із початком всесвітньої епідемії та 
необхідністю пристосовуватись до нових умов за результатами опитування 
ресурсу «Новини вищої освіти» 93 % респондентів були незадоволені реакцією 
та кризою управління у закладах вищої освіти.

Питанню управління у системі вищої освіти в Україні свої розвідки 
присвячували О. Гаращук, В. Павлюк, Л. Подоляк, О. Шпак, В. Юрченко та ін.

Як зазначають у своєму дослідженні Л. Подоляк та В. Юрченко, 
оптимізація управління в системі освіти, як і в інших сферах соціального буття 
людини, передбачає серед іншого також урахування психологічних і соціально-
психологічних чинників, які впливають на цей процес. Вони пов’язані 
з індивідуально-психологічними особливостями людей та закономірностями їх 
взаємодій у соціальних групах [1].

Зазначимо, що відповідно до моделей управління персоналом заклади 
вищої освіти в Україні використовують не окрему чи окремі із них, 
а здебільшого поєднують усі їх риси одночасно (прим. бюрократична, ринкова, 
групова чи командна). Але, крім цього, існує ще одна суттєва проблема,
і пов’язана вона з відсутністю спеціальної підготовки керівного складу. Риси 
управлінця у освітніх менеджерів різних рівнів формуються переважно 
інтуїтивно або за рахунок самоосвіти (наприклад, тренінги). Відмінний 
фахівець у своїй галузі, на жаль, не завжди є ефективним управлінцем, проте 
хороші менеджери часто можуть не знатися на специфіці галузі, але вигравати 
завдяки успішній комунікації.

Однією із основних прогалин, на нашу думку, є ігнорування керівниками 
закладів вищої освіти та їх підрозділів (філіалів, інститутів, факультетів, 
кафедр, секцій тощо) індивідуальних психологічних рис підлеглих. У кращому 
разі до всіх підлеглих одного рангу висувають однакові вимого, незалежно від 
того, чи фахівець є практиком чи теоретиком. В іншому разі встановлюються 
суб’єктивні стосунки між керівником та підлеглими, що часто призводить до 
конфліктів у колективі, а відтак – безпідставної втрати цінних кваліфікованих 
кадрів.
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За останні роки зі зміною тенденцій ми звикаємо до того, що успішними 
вважаються лише активні харизматичні особистості. На думку сучасних 
студентів, чогось досягнути у суспільстві сьогодні можуть лише особистості 
з лідерськими якостями. А що ж тоді з іншими особистостями та з їхніми 
індивідуальними перевагами та чи всі професії вимагають лідерів? І чи тільки 
лідери мають право бути успішними у своїй справі?

На нашу думку, першим кроком на шляху до подолання кризи у системі 
управління закладами вищої освіти в Україні має бути спеціальна підготовка 
майбутніх керівників усіх ланок та постійне підвищення кваліфікації (тренінги, 
стажування, обмін досвідом) для діючих менеджерів. Кожен управлінець, 
незалежно від його безпосередньої кваліфікації, повинен володіти основами 
менеджменту та психології. Адже ефективна комунікація між керівником та 
підлеглим – це половина успіху колективу. Головним завданням для успішного 
менеджера є побудова міцної команди кваліфікованих фахівців.

Таким чином, незважаючи на те, що протягом останніх десяти років 
набуває популярності отримання другої вищої освіти за напрямом «Управління 
закладами освіти», однак досі існує потреба отримання знань із основ 
менеджменту та психології кандидатами на керівні посади в галузі освіти. 
Кожен успішний керівник повинен уміти знаходити підхід до підлеглих із 
різним темпераментом та уміннями, а також ефективно використовувати їхні 
сильні сторони. Отже, є потреба у розробці та впровадженні додаткових курсів 
та тренінгів для керівного персоналу освітніх закладів з метою ефективного 
управління кадрами.
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ 
ОРГАНІЗАЦІЙНИМИ ЗМІНАМИ В ОРГАНІЗАЦІЯХ

У сучасних умовах постійних змін успішність організацій залежить від 
ефективності, результативності, конкурентоспроможності, вміння адаптуватися 
до мінливої ситуації, своєчасного розвитку і впровадження інновацій, які 
визначаються рівнем сучасного менеджменту. Тому, у період розвитку 
ринкових відносин, пов’язаних з швидкими темпами способів комунікацій, 
культурної і соціальної мобільності суспільства, впровадження нових 
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технологій, змін в корпоративній культурі і стилі управління, організаціям 
необхідно безперервно змінюватися, змінювати власні стратегії, системи 
і структури управління. Зміни є невід’ємною частиною сучасного життя 
організацій, а управління змінами є ключем до успішних змін всередині 
організації.

Організаційні зміни є процес переходу організації, як системи з одного 
стійкого стану в інше з використанням існуючих ідей і концепцій [1]. 
Концепція управління змінами охоплює всі заплановані, організовувані 
і контрольовані зміни в області стратегії, виробничих процесів, структури 
і культури будь-якої соціально-економічної системи [2]. Організаційні зміни 
визначаються як сукупність змін в організації, що зумовлює освоєння 
організацією нових ідей або моделей поведінки, необхідність знаходити такі 
методи управління змінами і розвитком організації, які б зумовлювали 
підвищення ефективності діяльності. Розвиток організації – це постійні 
цілеспрямовані зміни в управлінні та функціонуванні організації.

Управління змінами являє собою структурований процес, який 
передбачає постійне коригування напрямку діяльності організації, 
впровадження і здійснення трансформаційних стратегій, застосовуваних на 
індивідуальному та організаційному рівні, відповідно до технічних 
і економічних можливостей організації, з метою просування організації вперед 
до досягнення своїх стратегічних цілей. Ефективне управління змінами 
в технічній, економічній, політичній, демографічній та соціальній сферах 
дозволяє організаціям успішно адаптуватися до мінливого зовнішнього 
середовища. Тому, сучасна організація повинна навчитися адекватно реагувати 
на дедалі зростаючу кількість змін на ринку, а також усвідомити необхідність 
проявляти гнучкість і вміти впроваджувати інновації. Під час пандемії одним 
з таких пристосувань до нових умов стала торгівля через Інтернет, 
використання новітніх інформаційних і комп’ютеризованих виробничих 
технологій. Пошук нових форм роботи і впровадження сучасних методів 
управління також може внести свій вклад в досягнення цілей організації 
і підвищення ефективності її діяльності.

Організаційні зміни становлять організаційний розвиток і вбирають 
в себе велику кількість різновидів змін, серед яких можна виділити такі типи 
змін всередині організації, як: технології; товари та послуги; стратегія 
і структура організації; корпоративна культура. Залежно від рухомих змін 
внутрішніх та зовнішніх сил інновації можуть здійснюватися в кількох сферах, 
так як зміна однієї змінної тягне зміни іншої.

Зміни в області технології – це зміни в процесі виробництва і управління, 
впровадження новітніх технологій та техніки, інновацій, в тому числі зміна 
в основних навичках і знаннях працівників організації. Зміни в технології
охоплюють методи роботи, способи виготовлення товарів або надання послуг, 
обладнання та хід роботи. У сучасних організаціях ці зміни стосуються також 
управлінських і сервісних технологій, сучасних комунікаційних та 
інформаційних технологій. Мета таких змін полягає в тому, щоб зробити 
виробництво і управління більш ефективним або збільшити обсяг продукції, що 
випускається.
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Зміни в товарах і послугах на увазі собою нові товари і послуги або 
вдосконалені старі або абсолютно новий асортимент продукції, що дозволяють 
розширити клієнтську базу організації, збільшити частку ринку збуту, що 
припадає на компанію, або освоїти нові ринки і групи споживачів.

Зміни в стратегії і структурі організації відносяться до змін 
у стратегічному менеджменті, що включає контроль і управління, політику, 
трудові відносини, систему взаємозв’язків з партнерами, інформацію, в системі 
фінансової звітності, планування бюджету, зменшення або збільшення розмірів 
організації [3].

Зміни в культурі має відношення до змін в цінностях, переконаннях, 
очікуваннях, установках, поглядів і норм, загальних для всіх працівників 
організації. Культурні зміни стосуються змін в мисленні співробітників 
організації, етики поведінки, вимог до працівників, ефективності або 
обслуговування покупців, що і скріплює структуру організації. Тому, для 
успішного здійснення організаційних змін і реалізації змін корпоративної 
культури, орієнтованих на навчання і розвиток співробітників, доцільно 
використовувати інструмент «організаційний розвиток».

Організаційний розвиток – це заходи в області менеджменту, спрямовані 
на здійснення великих змін в організації з метою поліпшення соціально-
психологічного клімату організації, вдосконалення системи внутрішніх взаємин 
і підвищення ефективності організації у вирішенні її проблем і досягненні її 
цілей. Таким чином, зміни можна визначити як перехід на якісно новий рівень 
розвитку організації, що дозволяє розширити уявлення про конкурентні 
переваги і переосмислити потенціал кожного із співробітників та підрозділів 
організації, досягти нового положення на ринку продуктів послуг, істотно 
збагативши корпоративну культуру і філософію [4].

Таким чином, мета управління змінами полягає в тому, щоб правильно 
оцінити суть процесів, що відбуваються у зовнішньому середовищі 
підприємства, відібрати і впровадити ті нововведення, які дозволять звести все 
різноманіття зовнішніх і внутрішніх впливів до єдиної лінії поведінки, зберегти 
або підвищити ефективність діяльності. У свою чергу, для ефективного 
управління змінами необхідно аналізувати зовнішні тенденції, зразки для 
наслідування і сучасні вимоги, керівники повинні планувати зміни, спрямовані 
на підвищення гнучкості організації, розвиток її здатності адаптуватися до 
вимог зовнішнього середовища, використовувати можливості, що 
відкриваються.

Отже, на сьогоднішній день проведення організаційних змін, яке 
представляє собою потужний засіб удосконалення роботи організації та 
підвищення її ефективності, є важливим умінням, яке здатне забезпечити 
організацію істотні переваги в порівнянні з її конкурентами і може служити 
серйозним механізмом підтримки та розвитку системи управління 
підприємства.
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МЕТОДИ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
Прийняті управлінські рішення, кваліфікованість та обізнаність 

менеджерів усіх рівнів можуть стати причиною банкрутства чи успіху 
підприємства. Особливої актуальності питання вибору дій керівників та їх 
наслідків набувають у сучасних кризових умовах функціонування багатьох 
суб’єктів господарювання, коли їм потрібно швидко приймати нетипові 
управлінські рішення та творчо реагувати на виклики зовнішнього середовища. 
Ефективність дій керівників залежить від ряду факторів, в тому числі від 
методів прийняття рішень та їх застосування. 

Під методами прийняття рішень розуміють сукупність норм, правил, 
прийомів аналізу об’єктів та діяльності суб’єктів управління при виробленні 
оптимального варіанту вирішення проблеми через прийняття управлінського 
рішення [2]. Вибір методів та результати прийнятого рішення покладаються на 
особу, яка це рішення приймала, і характеризують рівень її кваліфікації. Досвід 
та інтуїція керівників не завжди можуть допомогти сформувати адекватне 
управлінське рішення в нестандартних умовах, а тому доцільність 
обґрунтовувати рішення на всіх рівнях управління є актуальним питанням 
сьогодення. Це, відповідно, потребує створення і застосування методичного 
інструментарію з урахуванням особливостей сфери діяльності суб’єкта 
господарювання.
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Структуризація та знання методів прийняття рішень дозволяють 
економити час та полегшують вибір способу обґрунтування рішення. 
У сучасній літературі існує велика кількість класифікаційних ознак та 
відповідних їм методів за відсутності єдиної класифікації методів прийняття 
управлінських рішень. 

Вибір методів прийняття управлінських рішень залежить від:
- моделей прийняття управлінських рішень, які поділяють на класичну 

(рішення приймається при достатньо визначених умовах), поведінкову 
(рішення приймається за умов відсутності повної інформації стосовно об’єкта 
управління та можливих альтернатив і їх наслідків), ірраціональну модель 
(рішення приймаються в умовах браку часу або у випадку екстреного 
реагування);

- типу і достовірності, точності вихідної інформації стосовно об’єкту 
управління;

- рівня прийняття управлінських рішень – оперативний, тактичний чи 
стратегічний;

- рівня кваліфікації менеджера, стилю управління, ситуації та культури 
організації;

- етапу прийняття управлінських рішень. На етапі ідентифікації проблеми 
можуть бути використані методи порівняння, моделювання, прогнозування та 
стратегічного аналізу. На етапах пошуку альтернатив та вибору остаточного 
варіанту, оцінки обраних рішень можуть використовуватись методи експертних 
оцінок, критеріальні методи, методи активізації мислення, методи з’єднання 
альтернатив [1].

Нині використання окремого методу для прийняття управлінського 
рішення не є ефективним. Як правило, використовують комплекс методів, що 
підвищує їх ефективність та швидкість продукування рішень керівниками. 
В подальшому необхідно досліджувати доцільність використання окремих 
методів прийняття управлінських рішень в різних ситуаціях та удосконалювати 
механізми та методи прийняття рішень для підвищення ефективності 
управлінської діяльності.
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КОМУНІКАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: НЕОБХІДНІСТЬ, 
ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Нині комунікації стали невід’ємною частиною в управлінні організацією 
для досягнення успіху. Клієнтоорієнтованість діяльності підприємства 
виходить на перший план та все більшого значення набуває реалізація цілей 
усіх стейкхолдерів підприємства, яка досягається завдяки покращенню 
взаємозв’язків між усіма учасниками підприємницької діяльності, тобто 
відбувається підвищення ролі комунікаційних процесів підприємства, в тому 
числі й на внутрішньому рівні організації.

Під комунікацією розуміють обмін інформацією між людьми, за 
допомогою слів, букв, символів, жестів, через які висловлюється відношення 
одного працівника до знань і розумінь іншого. Такий елемент є головним 
в діяльності будь-якого менеджера, який, спілкуючись з підлеглими, одержує 
інформацію для прийняття рішень, підтримує ділові контакти з партнерами [1].

Здійснення комунікацій – це зв’язуючий процес, необхідний для кожного 
управлінського дійства. Організація комунікацій сприяє, з однієї сторони, 
підвищенню продуктивності праці, а з іншої – досягненню задоволеності 
в груповій взаємодії. У широкому розумінні комунікація не тільки сприяє 
інтелектуальному розвитку особистості, але й представляє собою засіб 
управління суспільством або соціальною групою [1].

Через те, що до проблеми комунікаційного менеджменту проявляють 
зацікавленість дослідники різних напрямків та багатьох країн, тому існує 
велика кількість підходів до тлумачення цього поняття. Розглянемо деякі з них. 
Наприклад, Рева визначає, що комунікаційний менеджмент – це сукупність 
накопичених у світовій практиці принципів, методів, засобів і форм виявлення 
комунікаторів на вміст потоків інформаційної взаємодії людей, їх груп, 
суспільних і політичних формувань у процесі спілкування з метою вирішення 
тактичних і стратегічних задач з управління суспільними відносинами.
А. Н. Крилов зауважує, що комунікаційний менеджмент можна розглядати 
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з двох сторін: по-перше, як формування ефективних комунікацій, а по-друге, як
управління з допомогою ефективних комунікацій. Як пише Т. М. Орлова, 
комунікаційний менеджмент – це складова частина теорії управління 
економічними системами. Він вивчає взаємодії, взаємозв’язок у часі і просторі 
елементів, які формують і ефективно використовують все види капіталу 
економічних систем, а також вивчає закономірності обміну інформацією, 
знаннями та інтелектуальною власністю в процесі формування і розвитку 
економічної системи. З іншої сторони, комунікаційний менеджмент 
розглядається як самостійна професійна діяльність виробника, посередника, 
споживача з реалізації комунікаційної стратегії, сформованої 
у співвідношеннями з мотивами, установками, інтересами, відношеннями 
і конкретними цілями кожного [5].

Тож, з цього можна зробити висновок, що, по-перше, деякі вчені 
визначають комунікаційний менеджмент як систему PR-методів; по-друге, 
фактично розглядають сам менеджмент як систему управлінських заходів щодо 
реалізації управлінського впливу. Також важливо зазначити, що більшість 
вчених вважають, що поняття комунікаційного менеджменту виходить за 
організаційні рамки. 

У загальному визначенні комунікаційний менеджмент – це вид 
менеджменту, що використовує закономірності обміну інформацією, знаннями 
та інтелектуальною власністю в процесі формування і розвитку економічних 
систем.

Системи комунікацій підприємства призначена для забезпечення 
необхідного і достатнього інформаційного обміну між структурними 
елементами організації. Система комунікацій потребує наявність технології, 
вхідних ресурсів та взаємодіями між внутрішніми елементами. 

Будь-яке підприємства завжди буде містити дві складові системи 
комунікацій: соціально-економічну та технологічну, які однаково важливі для 
функціонування підприємства. Соціально-економічна складова тому, що повної 
автоматизації обміну інформацією досягти неможливо, в той час як 
еконологічна складова системи комунікацій є її інструментальною частиною, 
яка забезпечує автоматизацію обміну інформацією. Якісна система комунікацій 
можлива лише при певному балансі між двома складовими. 

Дуже часто буває, що на практиці одна з складових не відповідає 
встановленим критеріям. На підприємстві зі слабкою технічною базаою 
управління комунікаціями сповільнюється. Таке притаманне підприємствам, які 
недавно працюють на ринку і утримують конкурентоспроможність за рахунок 
ентузіазму колективу та відносно невеликих потреб у вхідній інформації. Даний 
недолік можна компенсувати жорсткішим управлінням за умови, що 
технологічні процеси відпрацьовані і найближчим часом не потребуватимуть 
істотних змін [1].

Управління бізнес-комунікаціями відбувається у багатьох випадках 
стихійно без належного вивчення теоретичних чи практичних аспектів. 
Українські підприємства все ще не повною мірою використовують всі 
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можливості, які дають комунікації, що добре сплановані і ефективно 
реалізовані. Часто керівники просто нехтують налагодженням ефективних 
комунікаційних потоків всередині організації, прикриваючись зайнятістю, 
власним негативним ставлення до комунікаційної взаємодії, що, в свою чергу, 
негативно позначається на іміджі керівника та процесі керованості. Більшість 
учасників ринку не усвідомлюють, що ефективні комунікації на всіх рівнях − це 
такий же ресурс бізнесу, як фінанси або час. Для побудови ефективної системи 
комунікації в організації потрібно використовувати всі можливі ресурси та 
канали. Перед службою персоналу постає важливе завдання, а саме - своєчасне 
інформування працівників про всі новини в організації, місію, стратегію та цілі 
на певному проміжку часу. Ефективні комунікації повинні відповідати таким 
особливостям як ясність та простота, достовірність та актуальність, що 
сприятиме їх адекватному розумінню.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Любченко Н.Л. Система комунікаційного менеджменту підприємства. 

Економіка та конкурентоспроможність підприємств. – 2013. – №48. – С. 40-45
2. Прус Л. Р. Комунікаційний менеджмент. Вісник Хмельницького 

національного університету. Економічні науки. – 2009. – № 1. – С. 38-41.
3. Шавкун І.Г. Ділова комунікація: сутність та типологізація. 

Гуманітарний вісник ЗДІА. – 2009. - № 38. – С.67-74 
4. Шпак Н. О. Основи комунікаційного менеджменту промислових 

підприємств: монографія.– Львів: Видавництво Львівської політехніки, 
2011. – 328 с. 

5. Шпак Н.О. Комунікаційний менеджмент: сутність та розвиток. 
Економіка та держава. – 2010. – № 2. – С. 30-33.

Янковська В. А., 
канд. екон. н., доцент,

доцент кафедри менеджменту,
Харківський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП»,

м. Харків, Україна

НЕОБХІДНІСТЬ І РОЛЬ ІННОВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
Для підвищення конкурентоспроможності важливого значення набуває 

активізація інноваційної діяльності, бо у наш час нововведення охоплюють усі 
сфери людської діяльності, впливають на процес господарювання, змінюють 
соціально-економічні відносини в суспільстві та забезпечують сталий 
соціально-економічний розвиток держави.

Умови сьогодення наразі такі, що більшість держав збільшуються свої 
витрати на науково-дослідні розробки, змінюють систему професійної 
підготовки фахівців, створюють наукомісткі галузі виробництва, формують 
національні інноваційні системи; осягають процеси введення і поширення 
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інновацій. Отже, інноваційні процеси охоплюють усі зміни, що відбуваються на 
планеті внаслідок людської діяльності. Тому інноваціями необхідно управляти. 
Інноваційний менеджмент є порівняно новим поняттям і становить самостійну 
галузь управлінської науки та професійної діяльності, спрямовану на 
формування й забезпечення умов розвитку вищого навчального закладу [1].

У літературі з питань управління є різні підходи до визначення сутності 
та змісту інноваційного менеджменту. Специфіка інноваційного менеджменту 
полягає в особливостях управління інноваційним потенціалом, що наявний 
в тій чи іншій організації, у рамках функціональних аспектів управління 
(планування, організація, мотивація, контроль). Інноваційний менеджмент 
створює суб’єкту господарювання, що виступає як носій інновації, сприятливі 
та вигідні конкурентні переваги. Успіх чи невдачу в діяльності інноваційного 
менеджера повною мірою розкриває ринок, що висуває строгі вимоги до 
результатів його діяльності. Інноваційний менеджмент повинен гарантувати 
ефективне використання інновацій і напрямків на підвищення ефективності 
функціонування та розвиток організацій у ринковому середовищі. 

Важливу роль ініціації інноваційних процесів відіграє наукова сфера, яка 
регулюється Законами України: «Про наукову і науково-технічну діяльність» 
[2], «Про інноваційну діяльність» [3], «Про пріоритетні напрями інноваційної 
діяльності в Україні» [4] тощо.

Завдання інноваційного менеджера полягає в тому, щоб переконати 
керівництво та весь колектив у необхідності змін. Управління технологіями 
потребує великих витрат ресурсів, накопичення великого обсягу знань та 
інформації, координації значної кількості виконавців, формування попиту на 
нову продукцію, психологічної підготовки колективу до прийняття новин [5].

Інноваційний менеджмент націлений на забезпечення ефективного 
функціонування інноваційного процесу в підприємства, з метою створення 
можливості її конкурентоспроможності на ринку в довгостроковій перспективі [6].

Кожна організація у своїй діяльності вирішує завдання економічного 
витрачання матеріальних ресурсів, ефективного кадрового забезпечення, 
використання високопродуктивної техніки і технології, налагодження випуску 
конкурентоздатної продукції. Усе це вимагає ефективного управління 
інноваційною діяльністю на підприємстві. Координація усіх робіт із залучення 
інновацій у практику роботи підприємства чи їх створення власними силами 
здійснюється налагодженою системою управління.

З огляду на масштабність і різноплановість зазначених завдань управління 
інноваційною діяльністю охоплює стратегічні й оперативні аспекти. Важливим 
завданням керівництва вважають стимулювання позитивного сприйняття 
інноваційних змін усіма працівниками організації з метою уникнення прихованого 
опору частини працівників. Йдеться про розроблення механізму стимулювання 
творчого пошуку, винахідництва, ініціювання дослідницьких проєктів щодо 
перспективних напрямів діяльності організації [7].
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Управління інноваційним процесом – неодмінна складова діяльності 
сучасного підприємства, що охоплює планування, організацію та стимулювання 
інноваційної діяльності, реалізацію інноваційних процесів, розрахованих 
на здобуття конкурентних переваг і зміцнення ринкових позицій підприємства. 
Організація та управління інноваційною діяльність здійснюється фахівцями 
різних функціональних служб і рівнів управління: менеджерами вищої ланки, 
менеджерами середньої ланки, а також технологів, конструкторів, 
маркетологів, економістів, фінансистів тощо. Управління інноваційною 
діяльністю слід здійснювати, з одного боку, з огляду на потенційні можливості 
інновації у формуванні конкурентних переваг, а з другого – на інвестиційні 
можливості підприємства [8].

На поточний час серед науковців практично не виникає заперечення теза 
про доцільність і реальну можливість розвитку економіки України 
інноваційним шляхом.

Питання управління інноваційним розвитком на всіх рівнях 
господарювання набуває в сучасних умовах першочергового теоретичного 
та практичного значення. І це цілком природно, оскільки в умовах 
вичерпування екстенсивних економічних факторів інновації стають основним 
важелем забезпечення конкурентоспроможності та економічного зростання 
і, у кінцевому випадку, основним джерелом добробуту будь-якої країни 
та її населення.

Інноваційна направленість економіки створює підґрунтя до впровадження 
результатів науково-технічного прогресу в усі сфери господарського життя, що 
накладає певний відбиток і на територіальну організацію господарського 
механізму в цілому. Характерною рисою переходу до інформаційного типу 
розвитку має бути прискорення темпів науково-технічного, економічного та 
соціального прогресу, а також зміщення центру тяжіння у використані та 
провадженні інноваційних та соціально-економічних потенціалів суспільства 
з центрів на регіони. Але на сьогодні інноваційна діяльність в Україні є доволі 
слабкою й концентрується переважно в розвинених регіонах, причому 
переважно в центрах розвинених регіонів [9].

Незаперечним лідером рівень фінансування інноваційних процесів 
є Японія. [10]. На сьогодні головною проблемою високих технологій, науки 
і освіти України є відсутність значних інвестиційних потоків і ефективної 
системи їх бюджетного та позабюджетного фінансування [11].

Інвестиційний шлях розвитку видається привабливим, оскільки 
забезпечує стале економічне зростання за рахунок постійного оновлення 
товарів, технологій, розширення існуючих і створення нових ринків збуту 
товарів, створення нових шляхів розвитку як окремих підприємств, так 
і економік держав у цілому [12].
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