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МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ 

БІЗНЕС-ІНТЕГРОВАНИХ СТРУКТУР У СХІДНИХ РЕГІОНАХ УКРАЇНИ 
 
Постановка проблеми. Пошук шляхів виходу 

з глибокої економічної кризи потребує принципово 
нових підходів до реалізації механізмів управління 
національною економікою України. Сьогодні від- 
бувається зміна моделей управління промислово- 
інтегрованими системами на структурно нові фор-
ми, які мають орієнтуватися на подальшу трансфор-
мацію економічних процесів як на регіональному, 
так і на національному рівні. За їх допомогою мо-
жуть вирішуватися завдання збільшення промисло-
вого виробництва та формування антикризової полі-
тики держави. Цей процес характеризується як кіль-
кісними, так і якісними змінами діяльності кожного 
окремого промислового підприємства та регіональ-
ної економіки України загалом. 

Однак кризові явища негативно впливають на 
економіку України й ефективне формування і вико-
ристання стратегічних виробничих потужностей 
підприємств промислових регіонів. Значний спад 
промислового виробництва на сході України супро-
воджується суттєвим погіршенням соціальної та 
економічної ситуації в Донецькій та Луганській об-
ластях унаслідок військової агресії з боку Російської 
Федерації. Результатом цього процесу стало зрос-
тання рівня безробіття, втрата майна та зниження 
купівельної спроможності населення, збільшення 
кількості внутрішньо переміщених осіб. На сьогодні 
не розроблено ефективної, спрямованої на результат 
антикризової державної програми, яка включала б 
заходи щодо відродження економіки східного ре- 
гіону. 

З урахуванням цього для вирішення вищезазна-
чених проблем у рамках заходів щодо реалізації 

Стратегій розвитку Донецької та Луганської облас-
тей на період до 2027 року та Стратегії економічного 
розвитку Донецької та Луганської областей на  
період до 2030 року доцільно створювати відповідні 
кластерні структури шляхом консолідації зусиль 
держави, бізнесу, науки, освіти у пріоритетних сфе-
рах економічної діяльності. Це дозволить підви-
щити рівень конкурентоспроможності регіонів, 
створити сприятливі умови для зростання обсягів 
продукції та якості наданих послуг, забезпечити вза-
ємовигідне співробітництво різних учасників клас-
тера і стейкхолдерів та сформувати якісно нову мо-
дель регіональної економіки. Міжнародна практика 
свідчить, що третина компаній, які працюють у ме-
жах кластерів, мають тенденцію стабільного зрос-
тання рівня зайнятості. 

Отже, кластеризація є ефективним механізмом 
і можливістю для структурних інституційних змін в 
економіці східних регіонів України, що є пріорите-
том реалізації стратегій смарт-спеціалізації у сучас-
них умовах. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Концептуальні засади і питання методичного забез-
печення реалізації національної та регіональних по-
літик кластеризації економіки досліджують зару- 
біжні (M. Benner [1]; M. Delgado, M. Porter, S. Stem 
[2]; G. Devlin, M. Bleackley [3]; P. Dussauge, B. Gar-
rette, W. Mitchell [4]; M. Enright [5]; E. Feser [6];  
D. Fornahl, N. Grashof [7]; M. Frankowska [8]; R. Has-
sink [9]; A. Kowalski [10]; M. Kruczek, Z. Zebrucki 
[11]; S. Morgulis-Yakushev, Ö. Sölvell [12]; M. Porter 
[13; 14]; G. Swann, M. Preveser [15]; M. Szuster [16]; 
J. Zrobek [17]) та вітчизняні провідні вчені (М. Вой- 

Соціально-економічні проблеми Донбасу 
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наренко [18; 19; 20]; Д. Васильківський, В. Нижник 
[20]; Л. Ганущак-Єфименко [21]; М. Гріднєв [22];  
С. Грудницька, Л. Нестиренко [23]; А. Дерун [24];  
Р. Дмуховські [25]; В. Дубницький [26]; В. Загорсь-
кий, М. Кизим, В. Хаустова [27; 28]; В. Ільчук, І. Хо-
менко, І. Лисенко [29]; Ю. Кирилов [30]; В. Ля- 
шенко [31]; В. Мамонова, Ю. Куц, О. Макаренко 
[32]; Г. Репп [33]; Л. Ринейська [34]; С. Соколенко 
[35; 36]; В. Фостолович [37]; Г. Шевцова, Н. Швець 
[38; 39]). 

Питання, які стосуються економічних механіз-
мів функціонування промислово-інтегрованих сис-
тем (кластерів) та їх впливу на розвиток регіонів  
України, розглядають такі вчені-економісти, як  
Б. Андрушків [40]; В. Дятлова, І. Петрик [41; 42];  
О. Маслак [43]; М. Мельник [44]; М. Мельникова 
[45; 46]; Л. Панкова, Т. Потапенко [47]; В. Парсяк,  
Е. Жукова [48]; О. Пєтухова [49]; А. Присяжнюк 
[50]; Ю. Продіус, А. Ткаченко [51]; В. Прохорова,  
О. Колещук [52]; О. Самборський, П. Гласов [53];  
Г. Самійленко [54]; Д. Солоха, О. Бєлякова [55];  
О. Фінагіна, А. Бойко, О. Плаксюк [56]; В. Федо- 
ренко, А. Гойко, В. Джабейло [57]; Ф. Хміль [58]. У 
працях цих науковців ґрунтовно досліджено меха- 
нізми управління розвитком бізнес-інтегрованих 
структур промислово розвинутих регіонів. 

Науковці Інституту економіки промисловості 
НАН України тривалий час активно займаються 
проблемами розроблення концептуальних поло-
жень модернізації економіки промислових регіонів 
України [59-66]; формування й функціонування 
інноваційних екосистем національного і регіональ-
ного рівня [67-70]; інституційного забезпечення 
створення наукових й індустріальних парків на рівні 
територіальних громад в умовах децентралізації та 
смарт-спеціалізації [71-74]; науково-методичного 
обґрунтування концептуального підходу до форму-
вання кластерних структур як елемента інноваційної 
інфраструктури на засадах смарт-спеціалізації в  
рамках реалізації стратегічних документів щодо со-
ціально-економічного розвитку Донецької та Луган-
ської областей на період до 2027 року [75-78]. 

Виділення невирішених раніше частин за- 
гальної проблеми. Незважаючи на широкий спектр 
досліджень за наведеною тематикою, наразі залиша-
ються недостатньо опрацьованими як у науковому, 
так і в практичному аспекті методичні питання щодо 
вдосконалення управління розвитком бізнес-інтег-
рованих структур у східних регіонах України відпо-
відно до сучасних викликів, пов’язаних із смарт-
спеціалізацією, модернізацією виробництва та циф-
ровізацією організаційних й управлінських проце-
сів. Актуальність і значущість цих проблем обумо-
вили вибір теми даного дослідження, його мету та 
завдання. 

Постановка завдання. Мета даного досліджен-
ня полягає в обґрунтуванні теоретичних положень, 
науково-методичних підходів і розробленні прак- 
тичних рекомендацій щодо вдосконалення меха- 

нізму формування та управління розвитком бізнес-
інтегрованих структур у східних регіонах України. 

Теоретико-методологічною основою дослід-
ження є положення інституціональної теорії, зокре-
ма парадигми еволюційного розвитку, теорії класте-
ризації, концепцій стратегічного і логістичного ме-
неджменту, управління розвитком підприємств.  

У процесі дослідження використано такі за- 
гальнонаукові методи: аналізу та синтезу – для ана-
лізу наукових шкіл розвитку кластерних теорій, уза-
гальнення існуючих теоретичних підходів і поло-
жень, наукових розробок щодо проблем управління 
розвитком бізнес-інтегрованих структур, уточнення 
термінологічного апарату; класифікації – для систе-
матизації концептуальних підходів до визначення 
понять «кластер», «бізнес-інтегрована структура», 
«механізм управління», «механізм управління роз-
витком бізнес-інтегрованих структур», виявлення 
перешкод, які стримують ефективний економічний 
розвиток східних регіонів України; порівняння та 
структурно-логічного узагальнення – для визна-
чення особливостей міжнародного досвіду діяльно-
сті промислово-інтегрованих систем і можливості 
його використання в Україні, розроблення пропози-
цій щодо вдосконалення нормативно-правового за-
безпечення розвитку кластерних об’єднань, науко-
вого обґрунтування концептуального підходу до  
формування кластерних утворень у східних регіонах 
України, визначення складових комплексного під-
ходу до оцінювання ефективності функціонування 
кластера, розроблення алгоритму реалізації органі-
заційно-економічного механізму функціонування 
бізнес-інтегрованих структур; економіко-матема-
тичного моделювання та математичної статис-
тики – для побудови регресійної моделі залежності 
між фінансовим станом економіки Донецької об- 
ласті та обсягом кредитних ресурсів.  

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Необхідність дослідження векторів розвитку націо-
нальної економіки з позицій кластерного підходу зу-
мовлена наявністю таких проблем: низький рівень 
соціально-економічного розвитку регіону внаслідок 
скорочення промислового виробництва, погіршення 
екологічної ситуації, відсутність можливостей 
знайти гідне місце роботи й отримувати стабільний 
дохід, що, у свою чергу, негативно впливає на купі-
вельну спроможність і призводить до незадоволення 
населення та відчуття безперспективності. Дані про-
блеми можна вирішити за допомогою об'єднання за-
цікавлених осіб і сторін у бізнес-інтегровані струк-
тури (кластери) для досягнення стратегічних цілей 
промислового розвитку. 

Аналіз різних думок з приводу визначення та 
складу учасників кластера свідчить, що більш до- 
цільними є інтегровані кластерні структури. Це до-
зволило узагальнити та систематизувати з викорис-
танням методу класифікації сукупність ознак 
(умови функціонування, структура зв’язків та ін- 
фраструктури, пріоритетні напрями інноваційної ді- 
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яльності), за якими можна деталізувати характерис-
тики кластера. До основних видів кластерних утво-
рень віднесено промислові, регіональні та бізнес-
мережі. 

Ключові чинники передумов формування спе-
ціалізації кожної окремої сфери економічної діяль- 
ності є схожими з чинниками, які приводять до міс-
цевого територіального об’єднання бізнес-інтегро-
ваних структур у рамках єдиної системи національ-
ного господарства України. У той же час геогра- 
фічне розташування підприємств на певній терито-
рії належить до історично сформованих промис-
лово-територіальних комплексів, які є передумовою 
для регіональної економіки за територіальним прин-
ципом. Ця обставина достатньо чітко простежується 
на прикладі східних регіонів України, що характери-
зуються значною концентрацією промислових під- 
приємств, більшість із яких припинили свою госпо-
дарську діяльність.  

Виходячи з цього, під терміном «кластер» за-
пропоновано розуміти географічну концентрацію 
підприємств однієї або кількох взаємопов’язаних га-
лузей, які конкурують, але разом з тим кооперу-
ються та мають вигоди із спільної діяльності. Тобто 
кластер – це «точкове» зосередження кількох вза- 
ємозалежних видів економічної діяльності з висо-
кою ефективністю та ймовірністю конкурентних пе-
реваг у перспективі, що створюють «золотий пере-
тин» (в інтерпретації зарубіжної літератури – «діа-
мант») існуючої фінансово-економічної системи 
країни та гарантують стабільні позиції на ринку кон-
куренції регіонального, національного та глобаль-
ного рівнів. 

Кластери створюють переважно в тих регіонах, 
де вже існують об'єктивні умови для їх функціону-
вання. Ініціювати створення кластера «державною 
директивою» неможливо через причини, пов’язані з 
регіональною специфікою, наявністю транспортних 
коридорів, суспільно-політичною ситуацією. 

Як показує огляд наукової літератури, науковці 
використовують поняття «бізнес-інтегровані струк-
тури» як об’єднані за географічним розташуванням 
взаємопов’язані підприємства та суміжні з ними ус-
танови й організації у певній галузі, які мають і за-
стосовують спільні технології виробництва та збуту, 
взаємодоповнюють один одного. Такі об’єднання 
створюються в регіонах, географічно близьких між 
собою, де є доступна система комунікації, логіс- 
тична інфраструктура, трудові ресурси, відповідні 
умови для ведення бізнесу, здійснення фінансових 
транзакцій і діалогу в рамках єдиної системи націо-
нальної економіки. 

Обґрунтовано, що об’єднання промислово- 
виробничих підприємств у бізнес-інтегровані струк-
тури (кластери) відбувається для забезпечення ста-
більного й ефективного функціонування та підви-
щення конкурентоспроможності діяльності кожного 
підприємства і бізнес-інтегрованої структури зага-
лом. Отже, учасники бізнес-інтегрованих структур 
(кластера) взаємодоповнюють один одного і водно-
час зміцнюють свої конкурентні позиції на регіо- 
нальному, національному та міжнародному рівнях. 
Така кластерна модель може оперативно реагувати 
на кардинальні зміни принципів ведення господа-
рювання, трансформаційні перетворення інститу-
ційного середовища, адаптуватися до реалій сього-
дення, що робить її застосування більш гнучким та 
ефективним порівняно з іншими формами об’єд-
нання підприємств. 

Крім цього, всі учасники кластерного утво-
рення набувають самостійно, без допомоги держав-
них дотацій або банківських позик, переваг мiсцe-
вoгo, регіонального значення, тобто так званих ло-
кальних, «пасивних» та «активних» переваг. Дер-
жава через місцеві органи законодавчої та виконав-
чої влади може виступати ініціатором формування 
та розвитку бізнес-інтегрованих структур (класте-
рів) як на регіональному, так і на національному  
рівні (рис. 1).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Роль держави у формуванні та розвитку бізнес-інтегрованих структур (кластерів) 

Джерело: узагальнено, адаптовано й побудовано авторами. 
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Кластерна політика (діяльність із підтримки 
кластерів) у регіоні має стати головним елементом 
стратегії збалансованого регіонального розвитку 
для того, щоб максимізувати переваги та мінімізу-
вати ризики кластеризації регіональної економіки, а 
також базуватися на триєдиній меті – економічне 
зростання й економічна ефективність; безпека (еко-
номічна, соціальна, екологічна); соціокультурна  
ідентичність регіону. Необхідним для розвитку клас-
тера є середовище, що формується за допомогою  
розвинутої інфраструктури підтримки бізнесу (ло- 
гістичної та інноваційної) та потенціалу системи 
освіти і науки, достатнього соціального капіталу, ба-
зою для якого є соціокультурна ідентичність і до-
віра. 

Основним важелем стимулювання формування 
та функціонування бізнес-інтегрованих структур 
(кластерів) має стати діяльність, спрямована на по- 
глиблення мережевих взаємозв’язків між територі- 
ально сконцентрованими промисловими підприєм- 
ствами. Це дасть змогу забезпечити економію фі-
нансових ресурсів, більшу можливість до запро- 
вадження і використання інноваційних технологій, а 
також за рахунок кооперування та взаємовигідної 
співпраці одержати конкурентні переваги в різних 
сферах економічної діяльності та досягти сталого 
розвитку промислових регіонів.  

Це підтверджує провідний міжнародний досвід 
багатьох країн світу, які використовують кластер-
ний підхід до реалізації національної та регіональної 
економік. Згідно зі звітом European Observatory for 
Clusters and Industrial Change про підтримку класте-
рів у 29 європейських країнах, що включає поглиб-
лений аналіз 30 національних і 55 регіональних про-
грам, спеціально розроблені політики та стратегії 
підтримки кластерів широко розповсюджені як у 
Європі, так і в усьому світі [79]. Наприклад, еконо-
міка Фінляндії повністю кластеризована – у ній  
виокремлено 9 кластерів. Економіку Нідерландів 
розбито на 20 «мегакластерів», на основі функ- 
ціонування яких визначено пріоритети інноваційної 
політики держави. У Данії функціонує 29 кластерів, 
у яких беруть участь 40% усіх підприємств країни, 
що забезпечують 60% експорту. В Австрії діють  
трансграничні кластери з Німеччиною, Італією, 
Швейцарією, Угорщиною. У Німеччині створено 
промислові кластери. У Словенії розроблено про-
граму національного розвитку кластерів. Понад  
60 міждержавних, регіональних, національних, гро-
мадських організацій об’єднано в Європейський 
кластерний альянс, який функціонує на основі Євро-
пейського кластерного меморандуму [80]. Отже, у  
більшості країн світу кластери є ефективним інстру-
ментом сталого розвитку. 

Узагальнення теоретичних положень щодо да-
ної проблематики дозволило запропонувати підхід 
до визначення суті та змісту таких понять: 

«бізнес-інтегрована структура» – локалізована 
територіально, промислово-виробнича форма ін- 

теграції функціонуючих підприємств і взаємо- 
діючих суб’єктів господарювання державної та при-
ватної власності без створення юридичної особи,  
банківських і фінансових установ, освітніх та інно-
ваційних інституцій, владних, споріднених і допо- 
міжних структур, різних підрозділів та об’єктів ін-
фраструктури, що відрізняється на ринку товарів  
і послуг пропозицією конкурентоспроможної про-
дукції, супроводжується розробленою та узгодже-
ною стратегією перспективного розвитку і враховує 
інтереси кожного учасника зокрема та кластерного 
утворення загалом; 

«розвиток бізнес-інтегрованої структури» – 
процес, у результаті якого відбуваються карди- 
нальні зміни складових елементів та їх властивос-
тей, функцій, методів, принципів, технологій, що 
дозволяють ефективно функціонувати в економіч-
ній системі за умов динамічного інституційного се-
редовища та нестабільної національної економіки; 

«механізм управління розвитком бізнес-інтег-
рованої структури» – цілісна система взаємопов’яза-
них і взаємодіючих елементів, функціонування яких 
спрямоване на забезпечення розвитку національної 
екосистеми України в довгостроковій перспективі. 
Даний механізм може стимулювати прийняття об-
ґрунтованих управлінських рішень і трансформа-
ційні перетворення якісних та кількісних параметрів 
господарської діяльності за всіма аспектами і напря-
мами управління. 

За даними Державної служби статистики Ук- 
раїни частка валового регіонального продукту в До-
нецькій і Луганській областях значно скоротилася в 
загальноукраїнському обсязі. Це пов’язано зі зброй-
ним конфліктом на сході України. Так, значення да-
ного показника в Донецькій області знизилося за 
2005-2019 рр. на 7,9 відсоткового пункту (в.п.), або 
з 13,1 до 5,2%, а в Луганській – на 3,5 в.п., або з 4,5 
до 1% загальноукраїнського обсягу (див. таблицю).  

Спостерігається тенденція погіршення іннова-
ційної активності промислових підприємств. Пи-
тома вага підприємств, які здійснювали інновації в 
Донецькій області, складала у 2019 р. 13%; які впро-
ваджували інновації – 8,2% загальної кількості про-
мислових підприємств. У Луганській області ці по-
казники становили 14,9 і 12,2% відповідно. Частка 
реалізованої інноваційної продукції в обсязі про- 
мисловості Донецької області зменшилася за 2000-
2019 рр. на 17,8 в.п. (з 23 до 5,2%), а в Луганській – 
на 8,7 в.п. (з 11,7 до 3%). При цьому фінансування 
інноваційної діяльності здійснюється, як правило, за 
рахунок власних коштів підприємств. Вітчизняні та 
іноземні інвестори через нестабільну ситуацію в ре-
гіоні та великі ризики припинили вкладати інвести-
ції в інноваційний розвиток. 

Згідно із статистично-інформаційними матері- 
алами Головного управління статистики у Донець-
кій і Луганській областях має місце негативна ситу-
ація і в зовнішньоекономічній діяльності. Сальдо 
експортно-імпортних операцій зовнішньої торгівлі  
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Таблиця  
Основні показники економічного розвитку Донецької та Луганської областей 

Показник 
Донецька область Луганська область

2010 2019 2010 2019
Частка ВРП у загальноукраїнському обсязі, % 11,9 5,2 4,2 1,0
Питома вага підприємств, що здійснювали інновації, % 10,6 13,0 11,2 14,9
Питома вага підприємств, що впроваджували інновації, % 9,3 8,2 9,3 12,2
Питома вага реалізованої інноваційної продукції в обсязі 
промисловості, % 1,9 5,2 9,5 3,0 
Експорт товарів, млн дол. США 13124,9 4631,6 3324,3 152,9
Імпорт товарів, млн дол. США 3076,4 2224,4 3489,7 253,0
Сальдо експортно-імпортних операцій, млн дол. США 10048,5 2407,2 -165,4 -100,1
Експорт послуг, млн дол. США 558,7 91,3 157,4 29,8
Імпорт послуг, млн дол. США 428,6 148,9 52,2 44,5
Сальдо експортно-імпортних операцій, млн дол. США 130,1 -57,6 105,2 -14,7
Прямі інвестиції, млн дол. США 4329,2 1399,8 629,5 447,2
Обсяги перевезення вантажів, млн т: 
автомобільним транспортом 149,8 92,5 24,3 4,8 
залізничним 94,9 42,9 25,7 -
морським 288,1 113,9 - -
авіаційним 0,4 - - -

Джерело: складено за статистично-інформаційними матеріалами Державної служби статистики України та Го- 
ловного управління статистики в Донецькій і Луганській областях. 

 
товарами в Донецькій області зменшилося за 2010-
2019 рр. на 76% унаслідок скорочення експорту на 
64,7% та імпорту – на 27,7%. У Луганській області 
спостерігається гірша тенденція ‒ сальдо має від’єм-
не значення. Обсяг прямих інвестицій із країн світу 
в економіці Донецької області знизився за цей пе-
ріод на 67,7%, а Луганської – на 29%.  

Обсяги вантажоперевезень регіональної філії 
«Донецька залізниця» АТ «Укрзалізниця» скороти-
лися за 2010-2019 рр. на 71,1%, або з 142,4 до  
41,2 млн т. Частка обсягів відправлення вантажів 
Донецькою залізницею зменшилася на 24,2 в.п., або 
з 39,8 до 15,6% загальноукраїнського обсягу. За цей 
період вантажообіг Донецької залізниці знизився на 
68,1% (з 37,3 до 11,9 млрд ткм), а питома вага – на 
10,7 в.п. (з 17,1 до 6,4% загального вантажообігу по 
Україні). 

За досліджуваний період обсяги перевезення 
вантажів автомобільним транспортом у Луганській 
області зменшилися на 80,2%, у Донецькій – на 
38,3%. Як правило, у Луганській області внаслідок 
воєнних дій функціонує лише автомобільний транс-
порт, хоча і його діяльність має тенденцію значного 
погіршення. За 2010-2019 рр. обсяги вантажопереве-
зень залізничним транспортом у Донецькій області 
знизилися на 54,8%, морським – на 60,5%. При 
цьому в регіоні зовсім припинено перевезення ван-
тажів авіаційним транспортом. 

Ключовою проблемою розвитку Донецької  
області є погіршення логістичної діяльності Ма- 
ріупольського морського торгового порту внаслідок 
блокування можливостей проходження суден через 
Керченську протоку. За даними Адміністрації мор-
ських портів України загальні обсяги переробки  
вантажів стивідорними компаніями в порту скоро- 

тилися за 2012-2019 рр. на 52,9% (з 14908,7 до 
7025,4 тис. т). Це пов’язано із зменшенням обсягів 
переробки експортних вантажів на 54% (з 13011,3 до 
5982,8 тис. т). З 2016 р. у Маріупольському мор- 
ському порту припинено переробку транзитних  
вантажів. Разом з тим спостерігається тенденція  
зростання обсягів переробки імпортних вантажів – у 
2,69 раза, або з 249,3 до 1209,4 тис. т. Втрати порту 
в Маріуполі становлять приблизно 250 млн грн чис-
того прибутку. Крім цього, в порту існують про-
блеми з поданням залізничних платформ для кон-
тейнерів, а саме черга на подання досягатиме двох 
тижнів, і, як наслідок, вантажоодержувачі мають до-
даткові витрати в результаті зберігання на терміналі 
й демереджу.  

У результаті проведених досліджень [81-85] 
встановлено, що ефективний економічний розвиток 
Донецької та Луганської областей гальмується через 
сукупність ключових бар'єрів, які умовно можна  
розподілити за такими групами:  

політичні (нестабільна політична ситуація в 
країні та бойові дії на сході України; транспортна 
блокада Донбасу);  

нормативно-правові (недосконала законодавча 
та нормативно-правова база; відсутність регіональ-
ної програми та стратегії розвитку кластерів);  

інвестиційні (недостатній обсяг прямих інвес-
тицій; неефективна реалізація механізму державно-
приватного партнерства; обмеженість інструментів 
для приватного інвестування в об’єкти інфраструк-
тури);  

інноваційні (недостатньо ефективне здійснення 
інноваційної діяльності та застосування інновацій-
них технологій у сферах економічної діяльності);  
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екологічні (погіршення екологічного стану ре- 
гіону; недостатнє застосування концепції циркуляр-
ної економіки в різних сферах економічної діяль- 
ності);  

інформаційні (недостатнє використання інфор-
маційно-комунікаційних технологій та інструментів 
цифрової економіки);  

інфраструктурні (значні порушення існуючих 
об’єктів транспортної інфраструктури; обмежені ін-
фраструктурні можливості);  

логістичні (недостатньо ефективна організація 
логістичних процесів; зниження рівня логістичного 
обслуговування та якості наданих послуг; змен-
шення обсягів вантажоперевезень різними видами 
транспорту). 

Для усунення вищезазначених бар’єрів доціль-
но створювати бізнес-інтегровану структуру як  
кластера, діяльність якого має базуватися на таких 
логістичних засадах: втілення на промислових під- 
приємствах принципу системного підходу до фор-
мування інформації про рух матеріальних та суміж-
них потоків усіх операцій виробничого процесу як 
єдиного цілого; чітка організаційно-управлінська 
система координації роботи персоналу різних під-
розділів, задіяних в управлінні матеріальними і су-
міжними потоками; коректний облік витрат упро-
довж усього логістичного ланцюга; встановлення 
оптимального рівня якості обслуговування спожи-
вачів; поставки продукції «точно в зазначений час».  

Визначення методичних засад логістичного за-
безпечення управління розвитком бізнес-інтегрова-
них структур дозволяє впорядкувати функціону-
вання всіх учасників і стейкхолдерів, оптимізувати 
витрати і, як наслідок, знизити собівартість продук-
ції, підвищити якість і рівень конкурентоспромож-
ності на ринку товарів і послуг, створити єдину ін-
формаційну систему національної економіки.  

Для оцінювання ефективності функціонування 
кластерних утворень у східних регіонах України та 
їх впливу на розвиток регіональної економіки побу-
довано залежність між фінансовим результатом  
і кредитними ресурсами. З метою вирішення цього 
завдання сформовано регресійну модель залежності 
фінансового результату діяльності економіки схід-
них регіонів України у визначений момент часу t з 
2012 р. по І квартал 2020 р. 

 

ŷ= 14,98011 + 0,85883x1 + 0,07447x2 + 2,135434x3. 
 

Модель свідчить, що між фінансовим результа-
том діяльності регіону та кредитними ресурсами, які 
вливаються в економіку, є тісний зв’язок. Чинни-
ками, які позитивно впливають на збільшення обся-
гів інвестицій в економіку, є зростання рівня страхо-
вих і пенсійних виплат, кількості регіональних ко-
мерційних банків. Результати визначення регресій-
ної залежності фінансового результату діяльності 
економіки Донецької області (Y) від кредитування 

економіки та виплат страхових компаній, пенсійних 
виплат, кількості діючих банків Донецької області 
при рівні довірчої імовірності 99%, за відсутності 
мультиколінеарності між незалежними змінними, є 
досить стійкими. Значна частка коефіцієнтів має ва-
гоме значення відповідної t-статистики, а тому за-
пропонована модель може вважатися статистично 
значущою. 

Ресурсний потенціал кластера, виходячи із за-
пропонованої моделі, необхідно скоригувати на ве-
личину потенціалу страхових компаній та недер- 
жавних пенсійних фондів. Встановлено, що розви-
ток економіки східних регіонів України залежить 
від кредитних ресурсів, але на сьогодні це питання 
постає дуже гостро, оскільки з часом обсяги креди-
тів стають усе меншими, а процедура їх надання ‒ 
усе складнішою.  

Ефективність учасників кластера у процесі 
його формування доцільно оцінювати на основі ви-
значення зміни показників економічного розвитку. 
Оцінювання має базуватися на системі показників, 
які використовуються на макрорівні (кількість ство-
рених нових робочих місць, рівень скорочення ви-
плат із безробіття, наповнення бюджету (учасни-
ками кластера), обсяг залучених іноземних інвести-
цій, проєктів, зміна інноваційного потенціалу ре- 
гіону та країни й обсягу експорту тощо).  

Для розроблення й упровадження ключових по-
казників ефективності та збалансованої системи по-
казників діяльності кластера здійснюється вибір із 
наявного переліку інформаційної системи управ-
ління, що складається з функціональних підсистем: 
управління та планування виробництва, фінансове 
планування й управлінський облік, бухгалтерський  
і податковий облік, складський облік, управління 
логістичною діяльністю, персоналом і кадровою по-
літикою. Обґрунтовано доцільність застосування 
комплексного підходу до оцінювання діяльності 
кластера (рис. 2). 

Запропонований комплексний підхід дозволяє 
в оперативному режимі здійснювати моніторинг  
і регулювання його діяльності. Частота викорис-
тання даного підходу має визначатися керівництвом 
з урахуванням рекомендацій щодо його застосу-
вання: якщо ситуація в економічній системі регіону 
або країни в цілому характеризується зростанням  
різних негативних тенденцій, то доцільно здійсню-
вати оцінювання ефективності діяльності кластера 
один раз на рік після завершення календарного року; 
якщо ситуація в економічній системі регіону і кра-
їни загалом відрізняється позитивними змінами, то 
оцінювання можливо здійснювати один раз на три 
роки.  

Таким чином, застосування даного комплекс-
ного підходу дозволить керівництву мати не лише 
об'єктивну і достовірну інформацію про функціону-
вання кластера, але і вагомий інструмент прийняття 
виваженого управлінського рішення. 
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Рис. 2. Структурно-логічна схема комплексного підходу 
до оцінювання ефективності діяльності кластера 

Джерело: запропоновано авторами. 

Встановлено, що в чинному законодавстві Ук-
раїни не приділяється належної уваги створенню  
і функціонуванню кластерів. Тому нагальним пи-
танням залишається визначення на законодавчому 
рівні термінів «кластер» і «кластеризація» [86-89]. 
При цьому змістовне наповнення законодавства про 
кластери доцільно формувати з урахуванням того, 
що кластерні відносини мають специфічний органі-
заційно-правовий характер і можуть функціонувати 
як з правами, так і без прав юридичної особи, як з 
використанням інших організаційно-правових форм 
об’єднань підприємств, так і без них [90].  

Необхідно внести зміни і доповнення до Кон- 
цепції створення кластерів в Україні, Стратегій ре-
гіонального розвитку Донецької та Луганської об- 

ластей до 2027 року і Планів заходів з їх реалізації 
на 2021-2023 роки щодо створення бізнес-інтегрова-
ної структури (кластера) як суб’єкта господарю-
вання.  

Доцільним є розроблення та схвалення Кон- 
цепцій кластерної політики у Донецькій і Луган- 
ській областях та Цільової програми «Формування 
та розвиток кластерних утворень у східних регіонах 
України на 2021-2023 роки», у яких необхідно  
передбачити створення кластерів у різних сферах  
діяльності. 

З метою модернізації інноваційної інфраструк-
тури у східних регіонах України доцільно розробити 
Концепцію створення кластерного утворення 
(рис. 3). Це відповідає «Маніфесту кластеризації  
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Рис. 3. Концептуальний підхід до формування кластерного утворення 
на прикладі Донецької та Луганської областей 

Джерело: авторська розробка. 

ЄС» (м. Брюссель, 2007 р.) і «Європейському клас-
терному меморандуму» (м. Стокгольм, 2008 р.), які 
на даний час визначають стратегію розвитку євро-
пейського та світового співтовариства і базуються 
на принципах кластерної регіональної політики за 

рахунок ефективної діяльності суб'єктів господарю-
вання відповідних регіонів. 
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і керамічній галузях) і транспортно-логістичні клас-
тери. Це відповідає основним положенням Страте-
гій розвитку на період до 2027 року.  

Ключовою метою створення даного кластер-
ного утворення є: скорочення логістичних витрат за 
рахунок модернізації об’єктів діючої транспортної 
інфраструктури; надання комплексної послуги «від 
дверей до дверей» за участю всіх видів транспорту з 
будівництвом термінальних комплексів і регіональ-
них логістичних центрів.  

До основних принципів формування кластера 
належать:  

створення мережі логістичних центрів, що 
включають транспортні термінали, товаро-розпо-
дільні й торговельні комплекси;  

розроблення та впровадження єдиної інформа-
ційно-управлінської системи оптимізації, моніто- 
рингу та управління транспортними потоками у вір-
туальному просторі;  

доставка продукції «від дверей до дверей», «у 
потрібне місце і точно у строк» на основі розвитку 
мультимодальних і комбінованих перевезень. 

Мотивацією учасників кластерного об’єднання 
є підвищення ефективності функціонування і рівня 
конкурентоспроможності продукції та послуг шля-
хом максимізації прибутку та мінімізації витрат  
на логістичну діяльність у результаті оптимізації 
транспортних потоків. 

Обґрунтовано, що співпраця кластерного утво-
рення з елементами інноваційної інфраструктури 
має полягати у:  

участі в реалізації Стратегій регіонального роз-
витку Донецької та Луганської областей на період 
до 2027 року в частині виконання завдання щодо 
створення кластерної структури; засіданнях робочої 
групи;  

розробленні Концепції створення кластерних 
утворень і Положення про кластери з урахуванням 
особливостей машинобудівної та керамічної про- 
мисловості, сфери транспорту і логістики; 

здійсненні спільних наукових досліджень із До-
нецьким науковим центром НАН України та МОН 
України з модернізації інноваційної екосистеми  
на основі формування кластера; організації науково-
методичного супроводу Концепції; проведенні  
круглих столів і конференцій щодо обговорення 
проблем. 

Удосконалено організаційно-економічний ме-
ханізм функціонування бізнес-інтегрованих струк-
тур (кластерів) (рис. 4), який дозволить максима-
льно врахувати специфіку діяльності бізнес-інтегро-
ваних структур та сприятиме більш адекватному 
оцінюванню рівня й ефективності їх розвитку.  

Відповідно до схеми організаційно-економіч-
ного механізму функціонування бізнес-інтегрова-
них структур (кластерів) розроблено алгоритм його 
реалізації для визначення ефективності його діяль-
ності (рис. 5). 

Використання запропонованого алгоритму реа-
лізації організаційно-економічного механізму функ-
ціонування бізнес-інтегрованих структур створює 
сприятливі умови для збільшення ресурсного по- 
тенціалу кластерних утворень і дозволяє у повному 
обсязі реалізувати їх стратегічні цілі та завдання. 

Висновки і пропозиції. Отже, наукова новизна 
одержаних результатів полягає в подальшому роз-
витку теоретичних положень, обґрунтуванні на- 
уково-методичних підходів і розробленні практич-
них рекомендацій щодо вдосконалення механізму 
формування та управління функціонуванням бізнес-
інтегрованих структур східних регіонів в умовах не-
стабільності національної економіки. Основні на- 
укові результати, які характеризують новизну дослі-
дження, є такими: 

удосконалено концептуальний підхід до фор-
мування кластерного утворення як специфічного 
типу партнерства підприємницьких структур, на- 
укових, банківських, фінансових, інвестиційних ус-
танов, закладів вищої освіти, інституцій транспорт-
ної та інноваційної інфраструктури, органів регіо- 
нального і місцевого самоврядування на засадах 
циркулярної економіки, застосування методології 
розроблення стратегії смарт-спеціалізації, упро- 
вадження цифрових технологій і логістичних кон- 
цепцій, використання сучасних фінансових інстру-
ментів (венчурного інвестування, краудсорсингу, 
державно-приватного партнерства шляхом залу-
чення приватних інвестицій, коштів кредитних уста-
нов, пенсійних фондів, іноземних інвестиційних ре-
сурсів, грантів міжнародних фінансових організа-
цій); 

запропоновано організаційно-економічний ме-
ханізм забезпечення регіонального розвитку на ос-
нові створення бізнес-інтегрованих структур (клас-
терів) у східних регіонах, що забезпечує системну 
мотивовану взаємодію всіх ключових учасників 
процесу соціально-економічного розвитку регіонів, 
збільшення кількості нових і збереження існуючих 
робочих місць, зростання обсягів інвестиційних ре-
сурсів, розширення податкової бази. 

За результатами дослідження сформульовано 
такі висновки.  

Обґрунтовано, що для активізації процесів мо-
дернізації національної економіки необхідно поси-
лити конкурентні позиції фінансово-економічних 
суб’єктів на регіональному ринку за рахунок вклю-
чення фінансових структур (банків, страхових ком-
паній, недержавних пенсійних фондів) у кластери. 
На підставі цих узагальнень виконано оцінку пер- 
спектив кластеризації у східних регіонах як не-
від’ємної складової національної економіки Укра-
їни. Доведено, що відмітна риса кластерної форми 
об’єднання полягає в такому: на відміну від терито-
ріально-виробничого комплексу, в основу кластера 
покладено ринковий механізм і самоініціативу  
учасників, які об'єднуються для підвищення рівня 
конкурентоспроможності. Виокремлено специфічні  
 



О. І. Амоша, Н. В. Трушкіна, В. А. Шипоша 

13 
Економічний вісник Донбасу № 3(65), 2021 

 
 
 
 

 
 
 

Рис. 4. Організаційно-економічний механізм функціонування  
бізнес-інтегрованих структур (кластерів) 

Джерело: запропоновано авторами. 

особливості формування бізнес-інтегрованих струк-
тур та їх функціонування в економічній системі Ук-
раїни. 

З урахуванням міжнародного досвіду визна-
чено інституційні умови створення бізнес-інтегро-
ваних структур (кластерів): відповідні можливості 
на території, диверсифікована структура національ-
ного господарства, наявність суміжних і взаємоза- 
лежних виробництв, науковий і кадровий потенціал; 
інтерес до об'єднання у потенційних учасників, по- 

силений матеріальною, моральною та владною мо-
тивацією, наслідки формування кластерів для регіона-
льної економіки тощо. Встановлено, що засади ло- 
гістичного управління є системою науково обґрун-
тованих принципів управління фінансово-економіч-
ною та виробничо-збутовою діяльністю промисло-
вих підприємств регіону в сучасних умовах. 

На підставі аналізу динаміки показників еконо-
мічного розвитку Донецької та Луганської областей 
виявлено сукупність бар’єрів, які умовно розподі- 
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Рис. 5. Алгоритм реалізації організаційно-економічного механізму  
функціонування бізнес-інтегрованих структур (кластерів) 

Джерело: запропоновано авторами. 

лено за такими групами: політичні, нормативно-пра-
вові, інноваційні, інвестиційні, інформаційні, еколо-
гічні, інфраструктурні, логістичні. Здійснено про-
гнозну оцінку показників, що характеризують еко-
номічний розвиток регіонів, із використанням еко-
номіко-математичного інструментарію, і на цій ос-
нові виявлено тенденції їх подальшого функціону-
вання. На основі узагальнення стратегій регіональ-
ного розвитку Донецької та Луганської областей ви-
явлено їх недоліки в частині створення кластерних 
структур. 

З урахуванням значного потенціалу впливу 
кластерів на економіку регіону доведено необхід-
ність розроблення економетричної моделі, яка оці-
нюватиме результативність функціонування клас- 
терного утворення. Обґрунтування системи фінан-
сово-економічних відносин, що виникають у про-
цесі управління розвитком і функціонування регіо-
нальної економіки на основі формування кластерів, 
дозволило визначити безпосередній взаємозв’язок 
між кластеризацією регіональної економіки та поси-
ленням конкурентних позицій фінансово-економіч- 

них суб’єктів на регіональному ринку, що є додат-
ковим джерелом кредитування регіональної еконо-
міки та сприяє зростанню фінансових показників на-
ціональної економіки. 

Запропоновано комплексний підхід до оціню-
вання ефективності кластерних утворень, який базу-
ється на збалансованій системі показників, що вико-
ристовуються на рівні держави, регіону, конкрет-
ного підприємства. Це створює відповідні умови  
розроблення та схвалення державних і регіональних 
програм соціально-економічного розвитку України, 
а також правові засади формування кластерних 
об’єднань.  

З метою трансформації регіональної інновацій-
ної екосистеми Донецької та Луганської областей 
обґрунтовано концептуальний підхід до форму-
вання кластерного утворення як елемента інновацій-
ної інфраструктури на засадах смарт-спеціалізації. 
Доведено, що ця структура має існувати у формі 
партнерства підприємницьких структур, наукових 
установ, закладів вищої освіти, інституцій транс- 
портної та інноваційної інфраструктури, органів ре- 
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гіонального і місцевого самоврядування. Встанов-
лено, що кластерні утворення доцільно створювати 
для активізації розвитку машинобудівної та кера- 
мічної промисловості, а також модернізації транс- 
портної інфраструктури. Запропоновано структурну 
схему взаємодії кластера та інноваційної екосис-
теми для досягнення стратегічної мети «Інновацій-
ний розвиток регіону на основі смарт-спеціалізації» 
у рамках реалізації стратегічних документів на пе-
ріод до 2027 року. 

Розроблено організаційно-економічний меха-
нізм регулювання регіонального розвитку на основі 
створення бізнес-інтегрованих структур (кластерів) 
окремих регіонів. Виявлено, що головною особли- 
вістю даного механізму є встановлення системної 
мотивованої взаємодії між усіма учасниками об’єд-
нання в рамках регіональної економіки, спрямованої 
на реалізацію спільної мети функціонування, яка по-
лягає у підвищенні ефективності управління роз- 
витком промислових регіонів України та рівня їх 
конкурентоспроможності. Доведено, що розроб-
лення та впровадження у практику запропонованого 
алгоритму реалізації організаційно-економічного 
механізму функціонування бізнес-інтегрованих 
структур (кластерів) дозволить створити належні 
умови для зростання обсягів та підвищення якості 
надання комплексу транспортних послуг, активіза-
ції інноваційного розвитку, а також реалізувати  
якісно нову регіональну модель збалансованого ста-
лого розвитку, яка відповідатиме сучасним вимогам 
господарювання. 

Реалізація розроблених рекомендацій щодо 
вдосконалення механізму формування та управ-
ління розвитком бізнес-інтегрованих структур у До-
нецькій та Луганській областях сприятиме одер-
жанню синергетичного ефекту, складовими якого є: 

економічний ефект ‒ підвищення рівня інвести-
ційної привабливості територій; збільшення над- 
ходжень до бюджетів (обласного, місцевих) за раху-
нок формування якісно нової моделі регіональної 
економіки, посилення конкурентних переваг області 
й підвищення економічної спроможності територі- 
альних громад в умовах децентралізації; збільшення 
обсягів вантажоперевезень і вантажообігу різних 
видів транспорту; скорочення витрат на організацію 
логістичної діяльності внаслідок зменшення транс-
портної складової у вартості послуг та часу на вико-
нання митних процедур при оформленні вантажів; 
забезпечення сприятливих інституційних умов  
функціонування ринку транспортних послуг;  

соціальний ‒ створення нових робочих місць  
і зростання рівня зайнятості;  

екологічний ‒ зменшення обсягу викидів пар-
никових газів від транспорту за рахунок оптимізації 
транспортних потоків; зростання рівня екологічної 
безпеки. 

Перспективи подальших досліджень поляга-
ють у науково-методичному обґрунтуванні й роз- 
робленні Концепції створення транспортно-логіс- 
тичного кластеру в Донецькому економічному  
районі.  
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Амоша О. І., Трушкіна Н. В., Шипоша В. А. Механізм формування та управління розвитком бізнес-інтегрованих 
структур у східних регіонах України 

На даний час особливої актуальності набувають проблеми вдосконалення управління розвитком кластерних структур у 
східних регіонах України з урахуванням європейського досвіду відповідно до сучасних викликів, пов’язаних із смарт-спеціа-
лізацією, модернізацією виробництва та цифровізацією організаційних й управлінських процесів. У зв’язку з цим метою до-
слідження є обґрунтування теоретичних положень, науково-методичних підходів і розроблення практичних рекомендацій 
щодо вдосконалення механізму формування та управління розвитком бізнес-інтегрованих структур східних регіонів України. 

Уточнено суть і зміст термінів «бізнес-інтегрована структура», «розвиток бізнес-інтегрованої структури», «механізм 
управління розвитком бізнес-інтегрованої структури». Проаналізовано й узагальнено міжнародний досвід розвитку кластер-
них структур і надано пропозиції щодо його можливого застосування у промислових регіонах України.  

На підставі узагальнення здійснених досліджень, аналітичних матеріалів дослідницьких і консалтингових компаній, 
агентств регіонального розвитку, аналізу статистичних даних виявлено основні перешкоди, які стримують ефективний еко-
номічний розвиток східних регіонів України.  

Проаналізовано стратегічні документи щодо соціально-економічного розвитку Донецької та Луганської областей у час-
тині створення кластерних об’єднань. Визначено методичні засади логістичного забезпечення управління розвитком бізнес-
інтегрованих структур. Запропоновано та апробовано комплексний підхід до оцінювання ефективності кластерних утворень. 

Надано пропозиції щодо нормативно-правового регулювання розвитку кластерних структур в економіці України. Об-
ґрунтовано концептуальний підхід до формування кластера як елемента інноваційної інфраструктури промислових регіонів 
на засадах смарт-спеціалізації. Удосконалено організаційно-економічний механізм функціонування бізнес-інтегрованих  
структур і запропоновано алгоритм його реалізації на прикладі східних регіонів України. 

Ключові слова: національна економіка, регіональна економіка, бізнес-інтегрована структура, кластерна структура, показники 
оцінювання, прогнозування, стратегії регіонального розвитку, правові засади, логістичне забезпечення, концептуальний підхід, ор-
ганізаційно-економічний механізм, алгоритм реалізації механізму, синергетичний ефект.    

Amosha O., Trushkina N., Shiposha V. Mechanism of Formation and Management for Development of Business Inte-
grated Structures in the Eastern Regions of Ukraine 

At present, the problems of improving the management of cluster structures in the eastern regions of Ukraine, taking into account 
the European experience in accordance with modern challenges related to smart specialization, modernization of production and digi-
talization of organizational and managerial processes, are becoming especially relevant. In this regard, the purpose of the study is to 
substantiate the theoretical provisions, scientific and methodological approaches and develop practical recommendations for improving 
the mechanism of formation and management of business integrated structures of the eastern regions of Ukraine. 

The essence and content of the terms "business integrated structure", "development of business integrated structure", "mechanism 
for managing the development of business integrated structure" are specified. The international experience of development of cluster 
structures is analysed and generalized and offers concerning its possible application in industrial regions of Ukraine are given. 

Based on the generalization of research, analytical materials of research and consulting companies, regional development agen-
cies, statistical analysis, the main barriers that hinder the effective economic development of the eastern regions of Ukraine. 

Strategic documents concerning the socio-economic development of Donetsk and Luhansk oblasts in terms of creating cluster 
associations were analysed. Methodical bases of logistical support of management of development of business integrated structures are 
defined. A comprehensive approach to evaluating the effectiveness of cluster formations is proposed and tested. 

Proposals on normative-legal regulation of cluster structures development in the national economy of Ukraine are given. The 
conceptual approach to the formation of the cluster as an element of the innovation infrastructure of industrial regions on the basis of 
smart specialization is substantiated. The organizational and economic mechanism of functioning of business integrated structures is 
improved and the algorithm of its realization on the example of the eastern regions of Ukraine is offered. 

It is proved that the development and implementation of the proposed algorithm for implementing the organizational and eco-
nomic mechanism of business integrated structures (clusters) will create appropriate conditions for increasing the volume and quality 
of transport services, intensifying innovative development, as well as implementing a qualitatively new regional model of sustainable 
development that will meet modern management requirements. 

Implementation of the developed recommendations for improving the mechanism of formation and management of the develop-
ment of business integrated structures in Donetsk and Luhansk regions will help to obtain a synergistic effect, the components of which 
are: 
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economic effect ‒ increasing the level of investment attractiveness of territories; increase of receipts to budgets (regional, local) 
due to formation of qualitatively new model of regional economy, strengthening of competitive advantages of area and increase of 
economic capacity of territorial communities in the conditions of decentralization; increase in the volume of cargo transportation and 
cargo turnover of different types of transport; reduction of costs for the organization of logistics activities by reducing the transport 
component in the cost of services, reducing the time to perform customs procedures for clearance of goods; ensuring favorable institu-
tional conditions for the functioning of the transport services market; 

social ‒ job creation and employment growth; 
ecological ‒ reduction of greenhouse gas emissions from transport due to optimization of transport flows; increasing the level of 

environmental safety. 
Keywords: national economy, regional economy, business integrated structure, cluster, evaluation indicators, forecasting, re-

gional development strategies, legal bases, logistical support, conceptual approach, organizational and economic mechanism, algorithm 
of mechanism realization, synergetic effect. 

Амоша А. И., Трушкина Н. В., Шипоша В. А. Механизм формирования и управления развитием бизнес-интегри-
рованных структур в восточных регионах Украины 

В настоящее время особую актуальность приобретают проблемы совершенствования управления развитием кластерных 
структур в восточных регионах Украины с учётом европейского опыта в соответствии с современными вызовами, связанными 
со смарт-специализацией, модернизацией производства и цифровизацией организационных и управленческих процессов. В 
этой связи целью данного исследования является обоснование теоретических положений, научно-методических подходов и 
разработка практических рекомендаций по совершенствованию механизма формирования и управления развитием бизнес-
интегрированных структур восточных регионов Украины. 

Уточнены сущность и содержание терминов «бизнес-интегрированная структура», «развитие бизнес-интегрированной 
структуры», «механизм управления развитием бизнес-интегрированной структуры». Проанализирован и обобщён международ-
ный опыт развития кластерных структур и представлены предложения по его возможному применению в промышленных реги-
онах Украины. 

На основании обобщения проведённых исследований, аналитических материалов исследовательских и консалтинговых 
компаний, агентств регионального развития, анализа статистических данных выявлены основные барьеры, сдерживающие 
эффективное экономическое развитие восточных регионов Украины. 

Проанализированы стратегические документы социально-экономического развития Донецкой и Луганской областей в 
части создания кластерных объединений. Определены методические основы логистического обеспечения управления разви-
тием бизнес-интегрированных структур. Предложен и апробирован комплексный подход к оценке эффективности кластерных 
образований. 

Представлены предложения по нормативно-правовому регулированию развития кластерных структур в экономике 
Украины. Обоснован концептуальный подход к формированию кластера как элемента инновационной инфраструктуры про-
мышленных регионов на основе смарт-специализации. Усовершенствован организационно-экономический механизм функ-
ционирования бизнес-интегрированных структур и предложен алгоритм его реализации на примере восточных регионов 
Украины. 

Ключевые слова: национальная экономика, региональная экономика, бизнес-интегрированная структура, кластер, пока-
затели оценки, прогнозирование, стратегии регионального развития, правовые основы, логистическое обеспечение, концепту-
альный подход, организационно-экономический механизм, алгоритм реализации механизма, синергетический эффект. 

Стаття надійшла до редакції 26.07.2021 
Прийнято до друку 24.09.2021 



В. І. Ляшенко, І. П. Петрова 

24 
Економічний вісник Донбасу № 3(65), 2021 

УДК 338.24:338.45:332.14 DOI: https://doi.org/10.12958/1817-3772-2021-3(65)-24-40 
В. І. Ляшенко, 

доктор економічних наук, професор, 
ORCID 0000-0001-6302-0605, 

e-mail: slaval.aenu@gmail.com, 

І. П. Петрова, 
кандидат економічних наук, 

ORCID 0000-0002-0515-5349, 
Інститут економіки промисловості НАН України, м. Київ 

СТРАТЕГІЧНІ ШЛЯХИ МОДЕРНІЗАЦІЇ СТАРОПРОМИСЛОВИХ  
РЕГІОНІВ УКРАЇНИ З ПОЗИЦІЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

Постановка проблеми. На сучасному етапі  
розвитку економіки України актуалізується завдан-
ня переходу до сталого розвиту старопромислових 
регіонів. Збалансований розвиток старопромисло-
вих регіонів має бути орієнтований на забезпечення 
умов, які дозволять регіону мати необхідні ресурси 
для забезпечення гідних умов життя населення та 
підвищення конкурентоспроможності економіки. 

Концепція сталого розвитку широке розповсю-
дження набула після виходу докладу «Наше май- 
бутнє» (1987 р.), який підготувала комісія ООН з  
навколишнього середовища та розвитку. Висновки 
цього докладу склали концептуальну основу рі-
шень, прийнятих в рамках конференції ООН з  
навколишнього середовища та розвитку в 1992 р., де 
були визначені глобальні проблеми сталого роз- 
витку, прийнятий та схвалений програмний доку-
мент «Порядок денний на ХХI століття» [1]. У ве- 
ресні 2015 р. в рамках 70-ї сесії Генеральної Асамб-
леї ООН у Нью-Йорку відбувся Саміт ООН зі ста-
лого розвитку та прийняття Порядку денного роз- 
витку після 2015 року, на якому було затверджено 
нові орієнтири розвитку. Підсумковим документом 
Саміту «Перетворення нашого світу: порядок ден-
ний у сфері сталого розвитку до 2030 року» було  
затверджено 17 Цілей Сталого Розвитку та 169 за-
вдань. 

Україна, як і інші країни-члени ООН, приєдна-
лася до глобального процесу забезпечення сталого 
розвитку. Для встановлення стратегічних рамок на-
ціонального розвитку України на перiод до 2030 
року на засадах принципу «Нiкого не залишити 
осторонь» було започатковано інклюзивний процес 
адаптації цілей сталого розвитку [2].  

Отже, стратегічним напрямом розвитку є реалі-
зація активної ролі регіону як суб’єкта сталого роз-
витку. Оцінка сталого розвитку старопромислових 
регіонів необхідна для визначення внутрішніх і зов-
нішніх загроз, що дозволить виробити інституціо- 
нальні заходи запобігання їх негативного впливу. 

Метою статті є ідентифікація стану сталого  
розвитку старопромислових регіонів України (Сло-
божанський, Придніпровський, Донецький еконо- 
мічні райони) з використанням методики визна- 

чення критеріїв та кількісної оцінки процесів та ста-
дій їх індустріальної, постіндустріальної та неоін- 
дустріальної модернізації.  

У ході дослідження буде застосовано методич-
ний інструментарій оцінки рівня та умов індустрі- 
альної, постіндустріальної та неоіндустріальної мо-
дернізації економіки на основі врахування кількіс-
них параметрів екологічної, економічної та соціаль-
ної складових сталого розвитку. 

Багаторічні дослідження вчених Інституту 
економіки промисловості НАН України дозволили 
систематизувати значну наукову інформацію з пи-
тань модернізації, виокремити чотири сучасні мо-
делі індустріалізації та вивчити їх взаємодію між 
собою [3-8] (рис. 1). 

1. Традиційна індустріалізація. Характеризу-
ється значною питомою вагою добувних галузей 
промисловості, важкого та низькотехнологічного 
машинобудування, в яких використовуються пере-
важно технології III та IV укладів. Індустріальні 
суб’єкти з метою збереження конкурентоспромож-
ності намагаються модернізувати свої підприємства 
до ринкових викликів сучасності. 

2. Некроіндустріалізація. Це стан галузей про-
мисловості з технологіями III та IV укладів, які пе-
реживають, умовно кажучи, процеси деіндустріалі-
зації першого типу – скорочення виробничих по- 
тужностей унаслідок їх фізичного спрацювання та 
відсутності ринкового попиту на продукцію. 

3. Постіндустріалізація. Перехід переважно
до технологій V укладу, який супроводжується, 
умовно кажучи, процесами деіндустріалізації дру-
гого типу – виведенням за межі країни низькотехно-
логічних галузей (offshoring), введенням сучас- 
них високотехнологічних виробничих потужностей,  
орієнтованих на випуск продукції з високою част-
кою доданої вартості, інформатизацією суспільства, 
розвитком сфери сучасних наукомістких послуг. 

4. Нова індустріалізація (неоіндустріаліза-
ція). Перехід до технологій VI укладу – випуск про-
дукції з високою доданою вартістю, який характери-
зується індивідуалізацією, наномініатюризацією,  
біотехнологізацією, когнітивізацією та розвитком 
3D-друку завдяки реіндустріалізації (reshoring), 
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Рис. 1. Взаємодія сучасних моделей індустріального розвитку [3] 

тобто збільшенням у національній економіці кіль- 
кості робочих місць на базі цих технологій, пере- 
важно в малому та середньому бізнесі [3; 6]. 

Багато науковців у своїх дослідженнях намага-
лись обґрунтувати для кожної із запропонованих 
ними стадій модернізації основні індикатори, за до-
помогою яких можна здійснити оцінювання проце-
сів їх розвитку. Переважно пропонуються індика-
тори якісного оцінювання стадій модернізації, які 
формуються на базі загальних умов розвитку, ана-
лізу одного-двох домінуючих економічних факто-
рів, власних суджень про внутрішню сутність мо- 
дернізації. Результат виражається в категоріях «до-
бре – погано», «допустимо – недопустимо», «прийн-
ятно – неприйнятно» тощо. Недоліком такого оці-
нювання є певний рівень суб’єктивності, який поз-
начається на аргументованості результатів. Окремі 
дослідники доповнюють його кількісними парамет-
рами, що перетворює даний тип оцінювання на змі-
шаний. У цілому системних робіт з кількісного оці-
нювання модернізаційних процесів у нашій країні та 
її регіонах майже немає. Для цього слід сконцентру-
вати увагу на обґрунтуванні сучасних стадій модер-
нізації, визначенні основних оціночних індикаторів 
і проведенні на їх основі пілотного кількісного оці-
нювання стадій модернізації промислово розвину-
тих територій України [6]. 

Наприклад, дослідники з Китаю [9] розробили 
та апробували на країнах світу методику кількісного 
оцінювання обґрунтованих ними стадій модерніза-
ції та їх сукупного стану. Результатами стали ін- 
декси первинної, вторинної та інтегрованої модерні-
зації.  

Індекс первинної модернізації – найбільш ефек-
тивний при відображенні рівня модернізації у краї-
нах, що розвиваються. Під час його розрахунку як 
еталонні значення використовувалися показники, 
які відображали їх середній рівень у 19 розвинутих 
промислових країнах 1960-х років. З часом він може 
втратити свою актуальність, якщо переважна біль-
шість країн, що розвиваються, завершать первинну 
модернізацію.  

Індекс вторинної модернізації відображає рі-
вень інновацій у знаннях, обсяги їх передання та ви-
користання. Він характеризує ступінь розвитку ін-
форматизації, екологізації та урбанізації, поши-
рення вищої освіти та поліпшення якості життя. Да-
ний індекс краще відображає фактичні рівні розви-
нутих країн.  

Індекс інтегрованої модернізації одночасно  
відображає відносні рівні первинної та вторинної 
модернізації і є інтегральним показником їх скоор-
динованого розвитку. Головна ідея цієї методики 
полягає в тому, що кожна із стадій модернізації має 
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відповідні кількісні показники зайнятості та доданої 
вартості в секторах економіки [6]. Так, первинна 
(або індустріальна) модернізація характеризується 
невпинним зниженням питомої ваги праці та дода-
ної вартості, створеної в сільському господарстві, 
вторинна (або постіндустріальна) модернізація – 
відповідними тенденціями показників матеріальної 
сфери, до якої входять сільське господарство та про-
мисловість. 

Вченими Інституту економіки промисловості 
НАН України [3-8] за основу взято підхід, закладе-
ний у зазначеній методиці, який адаптовано до ук-
раїнських умов. Упродовж цього процесу ми стик-
нулися з недосконалістю системи збирання та опра-
цювання статистичної інформації, іншими пере- 
шкодами та необхідністю вдосконалити систему ін-
дикаторів оцінювання запропонованих стадій мо- 
дернізації. Отже, для нівелювання впливу даних 
проблем здійснено такі кроки [6]: 

а) внаслідок того, що вітчизняна система не 
веде статистичного обліку деяких необхідних по- 
казників, а також входження окремих показників до 
кола конфіденційної інформації, прийнято рішення 
відмовитися від них або замінити на інші; 

б) розширено віковий діапазон окремих індика-
торів; 

в) систему оціночних індикаторів осучаснено  
і доповнено новими індикаторами. 

Удосконалення системи оціночних індикаторів 
ґрунтувалося на твердженні авторів методики, що 
для достовірності оцінювання стадій модернізації 
кількість урахованих показників повинна бути не 
меншою від 60% запропонованої в методиці їх кіль-
кості. У результаті після врахування всіх зовнішніх 
обмежень і необхідних змін було сформовано нову 
базу індикаторів (табл. 1). 

Таблиця 1 
Оціночні індикатори пост- та неоіндустріальної модернізації промислових міст  

базової та вдосконаленої методики [3; 6] 

Модернізація Групи індикаторів 
Інтерпретація індикатора 

базисна методика 
скоректовані з урахуванням 
об’єктивних обмежень 

1 2 3 4
Постіндустріальна  
модернізація 

Інновації  
в знаннях 

співвідношення витрат на НДДКР і 
ВВП 

співвідношення витрат на НДДКР і 
ВВП 

чисельність вчених і інженерів, пов-
ністю зайнятих у НДДКР, на 10000 
населення 

чисельність працівників наукових 
організацій на 10000 населення 

чисельність жителів, які подають за-
явки на патенти, на 1 млн чол. 

чисельність авторів раціоналізатор-
ських пропозицій на 1 млн чол. 

Передача знань частка тих, хто навчається в середніх 
навчальних закладах серед населен-
ня відповідного віку (12-17 років) 

частка тих, хто навчається в серед-
ніх навчальних закладах серед насе-
лення відповідного віку (6-17 років)

частка студентів, які отримують 
вищу освіту, серед населення сту-
дентського віку (20-24 років) 

частка студентів, які отримують 
вищу освіту, серед населення сту-
дентського віку (18-25 років) 

кількість телевізорів на 1000 осіб показник не використовувався
чисельність користувачів мережі Ін-
тернет на 100 жителів 

показник не використовувався

показника не було питома вага тих, хто підвищив ква-
ліфікацію та отримав нову профе-
сію 

Якість життя  частка міського населення у всьому 
населенні 

частка міського населення у всьому 
населенні 

чисельність лікарів на 1000 жителів чисельність лікарів на 1000 жителів
смертність дітей у віці до 1 року на 
1000 народжених 

смертність дітей у віці до 1 року на 
1000 народжених 

очікувана тривалість життя при на-
родженні 

очікувана тривалість життя при на-
родженні 

кілограм нафтового еквівалента на 
людину 

показник не використовувався

Якість економіки ВВП (ВРП) на душу населення в дол. 
США 

ВВП (ВРП) на душу населення в 
дол. США* 

ВВП (ВРП) на душу населення в 
умовах ППС в міжнародних доларах

ВВП (ВРП) на душу населення в 
умовах ППС в міжнародних дола-
рах* 
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Закінчення табл. 1 
1 2 3 4

частка доданої вартості, створеної у 
сільському господарстві та індустрії

частка доданої вартості, створеної у 
сільському господарстві та індустрії

частка осіб, зайнятих у сільському 
господарстві та промисловості 

частка осіб, зайнятих у сільському 
господарстві та промисловості 

показника не було питома вага утилізованих відходів
Неоіндустріальна  
модернізація 

Економіко-еколо-
гічні індикатори 

ВВП (ВРП) на душу населення в дол. 
США 

ВВП (ВРП) на душу населення в 
дол. США 

ВВП (ВРП) на душу населення в 
умовах ППС в міжнародних доларах

ВВП (ВРП) на душу населення в 
умовах ППС в міжнародних дола-
рах 

співвідношення доданої вартості в 
сфері послуг і ВВП 

співвідношення доданої вартості в 
сфері послуг і ВВП 

співвідношення зайнятих у сфері по-
слуг і загальної зайнятості 

співвідношення зайнятих у сфері 
послуг і загальної зайнятості 

показника не було питома вага утилізованих відходів
Соціальні  
індикатори 

частка міського населення від всього
населення 

частка міського населення від 
всього населення 

чисельність лікарів на 1000 жителів чисельність лікарів на 1000 жителів
очікувана тривалість життя при на-
родженні 

очікувана тривалість життя при на-
родженні 

ефективність енергетичної сфери: 
ВВП на душу населення / спожи-
вання енергії на душу населення 

показник не використовувався

Індикатори знань співвідношення витрат на НДДКР і 
ВВП 

співвідношення витрат на НДДКР і 
ВВП 

чисельність жителів, які подають за-
явки на патенти, на 1 млн чол. 

чисельність авторів раціоналізатор-
ських пропозицій на 1 млн чол. 

частка студентів, які отримують 
вищу освіту, серед населення сту-
дентського віку (20-24 років) 

частка студентів, які отримують 
вищу освіту, серед населення сту-
дентського віку (18-25 років) 

чисельність користувачів мережі Ін-
тернет на 100 жителів 

показник не використовувався

показника не було питома вага тих, хто підвищив ква-
ліфікацію та отримав нову профе-
сію 

Недосконалість вітчизняної статистичної бази 
в окремих випадках не дозволила здійснити рівно- 
значну заміну індикаторів базової методики. Так, 
показники «чисельність працівників наукових орга-
нізацій» та «чисельність авторів раціоналізатор- 
ських пропозицій» охоплюють не всі категорії тих, 
хто формує відповідні показники базової методики 
«чисельність учених та інженерів, повністю зайня-
тих у НДДКР» і «чисельність жителів, які подають 
заявки на патенти». 

Застосувавши вказані оціночні індикатори [3-
8], провели ряд розрахунків, щоб визначити кіль- 
кісні параметри стадій модернізації старопромисло-
вих регіонів. 

Всі індикатори було поділено на стимулятори 
та дестимулятори. Фактичне значення кожного ін-
дикатора порівнювалося з еталонним значенням за-
лежно від типу індикатора; відношення реального та 
еталонного значень множилося на 100. З метою 
спрощення розрахунків для отриманих оціночних 
індикаторів встановлено їх максимальне значення, 
яке не перевищувало 100. Якщо розраховане зна-
чення перевищувало 100, то це означало, що за да- 

ним індикатором модернізацію здійснено повністю. 
Інтегральний індекс відповідної стадії модернізації 
та індекси груп індикаторів визначалися шляхом  
розрахунку середнього геометричного. 

Слід наголосити щодо обмеженості статистич-
них даних Донецької та Луганської областей, адже 
частина статистичної інформації не враховує дані з 
непідконтрольної території. Це стосується показни-
ків, які розраховуються на душу населення – в чи- 
сельнику наводиться кількість населення без ураху-
вання частини тимчасово окупованих територій у 
Донецькій та Луганській областях, а в знаменнику 
дані з урахуванням інформації щодо всього насе-
лення територій станом на 2013 р., що штучно зани-
жує ці показники й не дає об’єктивно оцінити по- 
точний стан модернізації. Для цього буде проаналі-
зовано дані з урахуванням статистичних даних [10-
18] та дані за експертною оцінкою за 2019 р.

Індустріальна та постіндустріальна стадії мо- 
дернізації складаються з таких фаз еволюції: поча-
ток, розвиток, розквіт і перехід до наступної стадії 
модернізації. Використаний інструментарій визна-
чення фази, в якій знаходиться стадія модернізації, 
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передбачає вживання лише частини індикаторів від-
повідної стадії. Результатом оцінки виступають під-
сумкові індекси та інтегральні значення фаз кожної 
стадії модернізації (табл. 2).  

Для індустріальної та постіндустріальної стадій 
було розраховано фази модернізації. Для оціню-
вання фаз використано індикатори відповідної ста-
дії модернізації. Для індустріальної – це відношення 
створеної в сільському господарстві доданої вар- 
тості до ВВП і зайнятості в сільському господарстві 
до загальної зайнятості; відношення створеної в 
сільському господарстві доданої вартості до доданої 
вартості, створеної у промисловості, а також зайня-

тості в сільському господарстві до зайнятості у про-
мисловості; для постіндустріальної – питома вага 
доданої вартості та зайнятості в матеріальному ви-
робництві (з урахуванням сільськогосподарського 
та індустріального секторів); для неоіндустріаль-
ної – частка доданої вартості в галузях промислово-
сті високої і середньовисокої наукоємності в ВВП 
(ВРП), частка зайнятих у галузях промисловості ви-
сокої і середньовисокої наукоємності в загальній чи-
сельності зайнятих, частка доданої вартості в сфері 
прогресивних і креативних послуг в ВВП (ВРП);  
частка зайнятих у сфері прогресивних і креативних 
послуг в загальній чисельності зайнятих [3-8]. 

Таблиця 2 
Критерії технологічного розвитку сучасних суспільств [3] 

Критерії 

Тради-
ційне 

(аграр-
не) 

Індустріальне Постіндустріальне Неоіндустріальне 

Фаза 4* 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Частка агросфери в 
доданій вартості ВРП 

>50% 
> 30%
<50% 

> 15% 
<30% 

> 5% 
<15%

< 5%

Частка зайнятих агро-
сфери в загальній зай-
нятості 

>80% 
<80% 
>50% 

> 30% 
<50% 

> 10% 
<30%

<10%

Частка доданої вар- 
тості в матеріальній 
сфері 

> 40% 
<50%

> 30% 
<40%

> 20% 
<30%

< 
20%

Частка зайнятих у ма-
теріальній сфері 

> 40% 
<50%

> 30% 
<40%

> 20% 
<30%

<20%

Частка доданої варто-
сті в галузях промис-
ловості високої і се- 
редньовисокої науко- 
ємності в ВВП (ВРП) 

≤20% 
>20%, 
≤30% 

>30%, 
≤40%

>40%

Частка зайнятих в га-
лузях промисловості 
високої і середньови-
сокої наукоємності в 
загальній чисельності 
зайнятих 

≤20% 
>20%, 
≤30% 

>30%, 
≤40%

>40%

Частка доданої вар- 
тості в сфері прогре-
сивних і креативних 
послуг в ВВП (ВРП) 

≤20% 
>20%, 
≤30% 

>30%, 
≤40%

>40%

Частка зайнятих у 
сфері прогресивних і 
креативних послуг в 
загальній чисельності 
зайнятих 

≤20% 
>20%, 
≤30% 

>30%, 
≤40%

>40%

* Фази розвитку: 1 – підготовча; 2 – початкова; 3 – розвитку; 4 – розквіту.

Оцінка індустріальної модернізації старопро-
мислових регіонів на засадах сталого розвитку 

З десяти індикаторів свого стандартного зна-
чення, яке відповідає завершенню етапу індустрі- 
альної модернізації, у старопромислових регіонах 
досягли всі.  

Розрахунок індексів груп індикаторів індустрі-
альної модернізації показав, що Донецька область 

посідає друге місце після Дніпропетровської 
(табл. 3). 

Луганська область суттєво відставала за еконо-
мічними індикаторами. У 2010 р. у Донецькій та Лу-
ганській областях було досягнуто рівня 1960-х років 
19 найбільш розвинених країн світу за обраними со-
ціальними індикаторами та індикаторами знань. 
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Таблиця 3 
Індекси груп індикаторів індустріальної модернізації 1 

Регіони 

Економіко-екологічні 
індикатори 

Соціальні індикатори Індикатори знання 

20
05

 

20
08

 

20
10

 

20
19

 

20
05

 

20
08

 

20
10

 

20
19

 

20
05

 

20
08

 

20
10

 

20
19

 

Дніпропетровська 78 95 98 100 99 99 100 100 100 100 100 100
Донецька 78 91 94 100 99 99 100 100 100 100 100 100
Запорізька 77 89 92 100 99 99 100 100 100 100 100 100
Кіровоградська 71 78 81 100 99 99 100 100 100 100 100 100
Луганська 73 82 85 100 99 99 100 100 100 100 100 100
Полтавська 75 85 92 100 99 99 100 100 100 100 100 100
Сумська 73 83 86 100 99 99 100 100 100 100 100 100
Харківська 81 90 92 100 99 100 100 100 100 100 100 100

 
1 З 2014 р. без урахування частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. 

 
Основним чинником, який стримує індустрі- 

альну модернізацію, є рівень валового регіональ-
ного продукту на душу населення. Однак, якщо вра-
ховувати фактор «тіньової економіки», то в Донець-
кій та Луганській областях цей індикатор перевищує 
його еталонне значення. 

Слід звернути увагу на те, що за групою еконо-
мічних індикаторів Донецька область у 2010 р. не 
набагато обійшла найближчих переслідувачів: Запо-

різьку, Полтавську та Харківську області. І якщо не-
велику різницю із Запорізькою областю можна по-
яснити практично ідентичною індустріальною спе-
ціалізацією, то відповідна розбіжність в індексі цієї 
економічної групи з Полтавською та Харківською 
областями підтверджує важливість орієнтації на об-
робні, а не сировинні (добувні) галузі промисло- 
вості. Це твердження наочно підтверджується під- 
сумковим індексом індустріальної модернізації цих 
галузей, різниця між якими ще менша (табл. 4). 

 
Таблиця 4 

Індекс індустріальної модернізації регіонів України 
Регіон 2005 2008 2010 2019 

Дніпропетровська 91 97 99 100 
Донецька 91 96 98 100 
Запорізька 91 95 97 100 
Кіровоградська 88 91 92 100 
Луганська 89 92 94 100 
Полтавська 90 94 97 100 
Сумська 89 93 95 100 
Харківська 92 96 97 100 

 
Індекс індустріальної модернізації не нижчий, 

ніж загалом по Україні, має лише шість областей, у 
тому числі й Донецька область. Луганська область 
за весь період дослідження має інтегральні значення 
нижчі від середнього по Україні. Індекс індустріаль-
ної модернізації Донецької області за період дослі-
дження демонструє стабільні темпи зростання, пос-
тупаючись лише за рівнем Дніпропетровської обла-
сті. У Луганській області темпи зростання цього ін-
дексу мають середню динаміку. 

Загалом у зазначених регіонах простежується 
стабільна позитивна динаміка розвитку стадії індус-
тріальної модернізації. Зростання індексу за розра-
хунковому періоді у всіх районах здійснився за ра-
хунок підвищення частки доданої вартості у сфері 
послуг у ВРП та збільшення рівня очікуваної трива-
лості життя, результати кількісної оцінки процесів 

індустріальної модернізації засвідчать її завершення 
порівняно з еталонними значеннями 1960-х років 19 
найбільш розвинених країн світу. 

Для оцінки фазових значень даної стадії модер-
нізації використовуються 2 економічні індикатори із 
загальної моделі (ставлення доданої вартості у сіль-
ському господарстві до ВРП; співвідношення зайня-
тості у сільському господарстві до загальної зайня-
тості) та 2 додаткові індикатори (відношення дода-
ної вартості у сільському господарстві до доданої 
вартості у промисловій продукції співвідношення 
зайнятості у сільському господарстві до зайнятості 
у промисловості). У табл. 5 наведено результати оці-
нки фази індустріальної модернізації. Використову-
вані сигнальні індикатори мають показати, наскі-
льки завершено перехід до індустріалізації. 
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Таблиця 5 
Оцінка фаз індустріальної модернізації регіонів України 

Регіони 2005 2008 2010 2019
Дніпропетровська 3,751 4 4 4
Донецька 4 4 4 4
Запорізька 3,25 3,75 3,5 4
Кіровоградська 2,25 2,5 2,5 4
Луганська 3,75 4 4 4
Полтавська 3 3 3 4
Сумська 2,75 3 3,25 4
Харківська 3,25 3,5 3,5 4

1 Показники, що відповідають наступним фазам індустріальної модернізації: 
1 – підготовча фаза; 2 – початкова фаза; 3 – фаза розвитку; 4 – фаза розквіту. 

Протягом усього періоду дослідження До- 
нецька та Луганська області, а також Донецький 
економічний район (табл. 6) перебувала у перехід-
ному стані до другої стадії модернізації (постіндус-
тріальну модернізацію).  

Таблиця 6 
Оцінка фаз індустріальної модернізації  

економічних районів України 

Економічні райони 
Фазова оцінка індустріальної 

модернізації 
2005 2008 2010 2019

Донецький 41 4 4 4
Придніпровський 3,25 3,75 3,75 4
Слобожанський 3 3,25 3,25 4

1 Показники, що відповідають наступним фазам ін-
дустріальної модернізації: 1 – підготовча фаза; 2 – почат-
кова фаза; 3 – фаза розвитку; 4 – фаза розквіту. 

Індустріальна розвиненість Донецького району 
накладає підвищені зобов'язання на нього, відво-
дячи роль «локомотива» просування індустріальної 
модернізації в інших економічних районах. Це дає 
свої переваги Донецькому району. По-перше, це не-
обхідність проведення обов'язкової диверсифікації 
промислового виробництва, що зумовить зниження 
частки доданої вартості у добувній промисловості у 

ВРП. У найближчій перспективі диверсифікація ви-
робництва призведе до збільшення кількості робо-
чих місць та покращення інноваційного потенціалу 
району, що у свою чергу сприятиме підвищенню рі-
внів заробітної плати та кваліфікації працівників, а 
також розвитку сільського господарства. У найбли-
жчій перспективі ці зміни сприятимуть поліпшенню 
всіх складових конкурентоспроможності територій. 
По-друге, дозволити ефективніше проводити пост-
індустріальну модернізацію та вирватися із застою. 

Оцінка постіндустріальної модернізації ста-
ропромислових регіонів України на засадах сталого 
розвитку 

Оцінка ступеня відповідності фактичних пока-
зників їхнім еталонним значенням показала, що на 
Донеччині постіндустріальна модернізація повні-
стю здійснена лише за показником кількості лікарів 
на душу населення (медичні послуги). Згасаюча ди-
наміка простежується у групі індикаторів «Передача 
знань» за рахунок зниження питомої ваги осіб із се-
редньою та вищою освітою у відповідній віковій 
групі населення (табл. 7). Ці процеси пов'язані з при-
родними демографічними хвилями та воєнним кон-
фліктом на Донбасі. Також, вони зумовлені знижен-
ням матеріальних можливостей у тих, хто потен-
ційно може навчатися, та зростанням розчарування 
якістю функціонуючої системи освіти у суспільстві. 

Таблиця 7 
Індекси груп індикаторів постіндустріальної модернізації 1 

Регіони 

Інновації в знаннях Передача знань 

20
05

 

20
08

 

20
10

 

20
14

 

20
16

 

20
18

 

20
19

 

20
19

2  

20
05

 

20
08

 

20
10

 

20
14

 

20
16

 

20
18

 

20
19

 

20
19

3  

Дніпропетровська 34 29 30 84 74 74 70 70 35 72 67 51 49 49 49 49
Донецька 22 20 19 23 7 10 8 24 64 62 57 31 29 30 29 29
Запорізька 31 25 66 69 64 60 39 39 71 75 72 48 50 47 45 45
Кіровоградська 7 7 9 11 21 23 21 21 53 54 50 32 41 44 48 48
Луганська 12 13 14 16 7 7 7 20 65 66 62 26 24 24 24 24
Полтавська 10 11 12 22 30 20 18 18 15 68 63 38 40 40 40 40
Сумська 27 21 20 35 54 38 33 33 24 68 62 49 37 43 43 43
Харківська 83 77 83 100 100 100 100 100 75 76 76 65 66 60 60 60
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Закінчення табл. 7 

Регіони 

Якість життя Якість економіки 

20
05

 

20
08

 

20
10

 

20
14

 

20
16

 

20
18

 

20
19

 

20
19

4  

20
05

 

20
08

 

20
10

 

20
14

 

20
16

 

20
18

 

20
19

 

20
19

5  

Дніпропетровська 83 83 84 67 67 67 68 68 43 47 47 38 40 44 45 45
Донецька 84 84 85 62 62 62 63 63 41 46 48 30 31 33 33 35
Запорізька 80 81 82 69 71 69 72 72 44 49 52 33 41 45 48 48
Кіровоградська 74 75 76 60 59 61 62 62 47 50 54 42 38 39 40 40
Луганська 83 83 85 63 63 64 64 64 40 43 44 31 35 33 36 37
Полтавська 76 77 79 68 70 72 70 70 42 45 47 47 49 39 39 39
Сумська 76 78 79 62 63 67 65 65 39 45 51 37 39 39 39 39
Харківська 82 83 84 75 77 78 77 77 60 70 69 35 39 40 41

 
1 З 2014 р. без урахування частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. 
2 Експертна оцінка. 
3 Експертна оцінка. 
4 Експертна оцінка. 
5 Експертна оцінка. 

 
Індикатори, що характеризують частку доданої 

вартості та праці в матеріальній сфері, найбільш яс-
краво відображають ухиляння від аграрної та сиро-
винної спеціалізації регіонального індустріального 
комплексу у бік економіки знань. Саме ці два по- 
казники зумовлюють низький індекс якості еконо-
міки Донецької та Луганської областей. Слід зазна-
чити, що лише індекс якості життя в Запорізькій та 
Харківській областях однаковий і має найвище зна-
чення серед розглянутих регіонів. Однак це лідер- 
ство обумовлене високими показниками рівня урба-
нізації в областях. 

Індекси інновацій у знаннях та передачі знань 
на Донеччині одні з найнижчих серед регіонів Укра-
їни. Головним фактором, що зумовив таке стано-
вище, є вкрай низький рівень інноваційної активно-

сті мешканців області та поширеності мережі Інтер-
нет у регіоні. Необхідно також звернути увагу на їх 
спадний тренд, що свідчить про тенденції згортання 
в галузі економіки знань. 

У Луганській області індекси інновацій у знан-
нях та передачі знань також як і на Донеччині одні з 
найнижчих серед регіонів. Проте зниження всіх ін-
дикаторів демонструє й інші регіони. Найвищий рі-
вень та максимальна кількість за індикатором інно-
вації у знання спостерігається у Харківській області. 

Донецький економічний район, що включає 
Донецьку та Луганську області, займає третє місце, 
поступаючись Слобожанському і Придніпровсь-
кому економічним районам. Найвищий індекс пост-
індустріальної модернізації належить Харківській 
області (табл. 8). 

 

Таблиця 8 
Індекс постіндустріальної модернізації регіонів України1 

Регіони 2005 2008 2010 2014 2016 2018 2019 20192

Дніпропетровська 58 58 57 60 58 58 58 58
Донецька 53 53 52 36 32 34 33 38
Запорізька 57 58 58 54 58 56 56 56
Кіровоградська 45 47 47 36 40 42 43 43
Луганська 50 51 47 34 32 32 33 36
Полтавська 49 50 51 46 45 42 41 41
Сумська 54 53 53 50 44 46 43 43
Харківська 75 77 78 69 70 70 70 70

 
1 З 2014 р. без урахування частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. 
2 Експертна оцінка. 

 
Дуже цікава ситуація складається з постіндуст-

ріальною модернізацією. Більшість областей демон-
струють низькі темпи зростання індексу постін- 
дустріальної модернізації, а в Дніпропетровській, 
Донецький та Луганський областях за весь період 
дослідження цей індекс застиг на одному рівні, а 
2010 р. навіть знизився. У Харківський області ін-
декс постіндустріальної модернізації спочатку  
продемонстрував незначне зростання, а потім, у 
2014 р., – різке зниження на 9 процентних пунктів. 

Згортання у Донецький та Луганській областях про-
цесів постіндустріальної модернізації значно позна-
читься на індексі інтегрованої модернізації цієї га-
лузі та пов’язаний з наслідками воєнного конфлікту 
на Донбасі. 

Донецький економічний район за індексом 
постіндустріальної модернізації займає останнє  
місце (табл. 9). За весь період дослідження індекс 
постіндустріальної модернізації Донецького району 
зменшився 19 пунктів. 
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Таблиця 9 
Індекс постіндустріальної модернізації економічних районів України1 

Економічні райони 
Роки

2005 2008 2010 2014 2016 2018 2019 20192

Донецький 52 52 52 46 32 33 33 37
Придніпровський 55 56 55 50 52 52 52 52
Слобожанський 60 61 62 55 53 53 51 51

 
1 З 2014 р. без урахування частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. 
2 Експертна оцінка. 

 
Негативні тенденції Донецької та Луганської 

областей зумовлені по-перше, наслідками воєнних 
подій (відбулося фізичне руйнування частини мате-
ріального капіталу регіонів; втрата сировинної бази 
паливно-енергетичного комплексу; відбулось різке 
скорочення промислового потенціалу обох областей 
та падіння обсягів промислового виробництва), а 
по-друге, структурою їхньої економіки, орієнтова-
ної на галузі важкої індустрії, серед яких домінують 

галузі, які забезпечують видобуток та первинну об-
робку ресурсів. Дані галузі характеризуються спад-
ною віддачою виробництва та пріоритетність їх  
розвитку стримує галузі, що виробляють науко- 
містку продукцію, і тим самим не даючи в Донець-
кій та Луганській областях (також і їх сукупності) 
прискорити процеси завершення постіндустріальної 
модернізації. Розрахунки фаз постіндустріальної 
модернізації, де знаходяться області, свідчать, що 
вони застигли в підготовчій фазі (табл. 10). 

 
Таблиця 10 

Фаза постіндустріальної модернізації регіонів України1 
Регіони 2005 2008 2010 2014 2016 2018 2019

Дніпропетровська 1 1 1 1 1 1 1
Донецька 1 1 1 1 1 2 2
Запорізька 1 1 1 2 2 2 2
Кіровоградська 1 1 2 1 1 1 1
Луганська 1 1 1 1 2 1 1
Полтавська 1 1 1 2 2 2 1
Сумська 1 1 1 1 1 1 1
Харківська 2,5 2,5 2,5 1 1 1 1

 
1 З 2014 р. без урахування частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. 
2 Показники, що відповідають наступним фазам постіндустріальної модернізації: 

1 – підготовча фаза; 2 – початкова фаза; 3 – фаза розвитку; 4 – фаза розквіту. 
 

Серед інших економічних районів Донецький є 
аутсайдером у просуванні стадії постіндустріальної 
модернізації (табл. 11). Причини такого незавидного 
становища було наведено раніше. Підтвердженням 
правильності зроблених висновків є аналогічні по-
казники фаз постіндустріальної модернізації При-
дніпровського економічного району, який нехай 
меншою мірою, ніж Донецький, характеризується 
односторонньою сировинною індустріалізацією. 
 

Таблиця 11 
Оцінка фаз постіндустріальної модернізації  

економічних районів України 

Економічні райони 
України 

Фазова оцінка постіндустріальної 
модернізації 

20
05

 

20
08

 

20
10

 

20
14

 

20
16

 

20
18

 

20
19

 

Донецький 11 1 1 1 1 1 1,5
Придніпровський 1 1 1 1,5 1,5 1,5 1,5
Слобожанський 1,5 1 2 1 1,5 1,5 1,5

 
1 Показники, що відповідають наступним фазам 

постіндустріальної модернізації: 1 – підготовча фаза;  
2 – початкова фаза; 3 – фаза розвитку; 4 – фаза розквіту. 

Незважаючи на те, що індустріальна модерніза-
ція в областях, що розглядаються, майже завершена, 
постіндустріальна знаходиться в підготовчій та по-
чатковій фазах. 

 
Оцінка неоіндустріальної модернізації регіонів 

України на засадах сталого розвитку 
З трьох груп параметрів індексу неоіндустрі- 

альної модернізації зазначених областей найбільше 
значення має соціальний індекс (табл. 12). Індекс ін-
дикаторів знань за період дослідження у Донецькій 
та Луганській областях знизився. Зниження цього 
показника в Донецькому економічному районі під- 
тверджує, що процеси завершення індустріальної 
модернізації не лише не допомагають розвитку 
постіндустріальної, а й починають активно її галь-
мувати. Наприклад, Харківська та Дніпропетров-
ська області завдяки диверсифікації економічної ді-
яльності та орієнтації на наукомісткі галузі де- 
монструє протилежні тенденції Донецької області: 
за період дослідження індекс індикаторів знань зріс. 
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Таблиця 12 
Індекси груп індикаторів інтегрованої модернізації 1 

Регіони 

Економіко-екологічних індикатори Соціальні індикатори 

20
05

 

20
08

 

20
10

 

20
14

 

20
16

 

20
18

 

20
19

 

20
19

2  

20
05

 

20
08

 

20
10

 

20
14

 

20
16

 

20
18

 

20
11

9 

Дніпропетровська 41 48 57 40 40 39 41 41 95 95 96 100 100 100 100
Донецька 39 45 57 37 36 33 36 37 95 95 96 100 100 100 100
Запорізька 41 47 57 33 32 32 34 34 95 95 96 100 100 100 100
Кіровоградська 48 53 59 47 46 48 49 49 87 87 88 99 99 100 100
Луганська 37 42 53 43 41 46 48 48 95 95 96 100 100 100 100
Полтавська 39 44 37 39 37 39 41 41 87 87 88 100 100 100 100
Сумська 41 47 58 44 44 45 46 46 89 90 91 100 100 100 100
Харківська 54 61 66 48 46 47 50 50 96 96 97 100 100 100 100

 
Закінчення табл. 12 

Регіони 

Індикатори знань

20
05

 

20
08

 

20
05

 

20
08

 

20
10

 

20
14

 

20
16

 

20
18

 

20
19

 

20
19

3  

Дніпропетровська 41 48 39 38 38 74 70 72 70 70 
Донецька 39 45 33 31 28 35 33 34 33 34 
Запорізька 41 47 41 39 41 59 60 58 56 56 
Кіровоградська 48 53 20 20 20 36 38 35 39 39 
Луганська 37 42 30 32 32 27 23 22 23 24 
Полтавська 39 44 31 31 30 41 43 43 43 43 
Сумська 41 47 36 35 32 43 38 41 40 40 
Харківська 54 61 59 57 64 99 96 89 88 88 

 
1 З 2014 р. без урахування частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. 
2 Експертна оцінка. 
3 Експертна оцінка. 

 
Характер змін індексів груп індикаторів нео- 

індустріальної модернізації формує відповідні тен-
денції у зазначених областях. Серед інших еконо- 
мічних районів Слобожанський економічний район 
відрізняється найвищими темпами зростання інтег-
рального індексу економічно-екологічних індикато- 

рів та найвищими темпами зростання індексу інди-
каторів знань (2 одиниці). 

Індекс неоіндустріальної модернізації Дніпро-
петровської та Харківської областей на відміну від 
індексу Донецької та Луганської областей демонст-
рує позитивну динаміку зростання (табл. 13). 

 
Таблиця 13 

Індекс неоіндустріальної модернізації регіонів України1 
Регіони 2005 2008 2010 2014 2016 2018 2019 20192

Дніпропетровська 58 60 64 71 70 70 70 70
Донецька 56 57 60 57 56 56 57 57
Запорізька 59 60 64 64 64 64 64 64
Кіровоградська 52 53 56 61 61 61 63 63
Луганська 54 56 54 57 55 56 57 57
Полтавська 52 54 52 60 60 61 61 61
Сумська 55 57 61 62 61 62 62 62
Харківська 70 72 76 82 81 79 79 79

 
1 З 2014 р. без урахування частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. 
2 Експертна оцінка. 

 
Загалом в Україні та в усіх її економічних райо-

нах спостерігається позитивна динаміка індексу  
неоіндустріальної модернізації у 2005-2019 рр. 
(табл. 14). Найбільший прогрес демонструють Сло-
божанський економічний район – 10 пунктів, При-
дніпровський економічний район – по 7 пунктів. 

Ситуація, що склалася, характеризує досить 
збалансований координований розвиток індустрі- 
альної та постіндустріальної модернізацій, що до-
зволяє отримувати високий синергетичний ефект, 
що виявляється в випереджальному зростанні ін- 
дексу неоіндустріальної модернізації щодо відпо- 
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відних індексів окремих її складових. Поки що це 
можливо за рахунок стійкості процесів завершення 
індустріальної модернізації в економічних районах 
України. Надалі вузька спеціалізація старопромис- 

лових регіонів гальмуватиме завершення індустрі- 
альної та зумовить посилену стагнацію постіндуст-
ріальної модернізації, що частково вже відбувається 
на прикладі Донецького економічного району. 

 
Таблиця 14 

Індекс неоіндустріальної модернізації економічних районів України1 
Економічні райони 2005 2008 2010 2014 2016 2018 2019 20192

Донецький 55 57 60 57 56 56 57 57
Придніпровський 58 60 63 65 65 65 65 65
Слобожанський 58 61 65 68 67 67 68 68

 
1 З 2014 р. без урахування частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. 
2 Експертна оцінка. 

 
Сталий розвиток старопромислових регіонів: 

інституціональний супровід 
Забезпечення постіндустріальної та неоіндуст-

ріальної модернізації економіки на засадах сталого 
розвитку в умовах недостатньої дієвості та ефектив-
ності традиційного інструментарію державної полі-
тики потребує формування інститутів регіонального 
розвитку (ІРР) [19-23]. Вони, як відомо, утворю-
ються в точці перетину інтересів різних економіч-
них суб’єктів, адже їх синергія має певні переваги 
для більш продуктивного використання наявних ре-
сурсів (фінансових, інвестиційних, кадрових, інте-
лектуальних тощо). 

На початку своєї історії інститути регіональ-
ного розвитку створювались переважно для реагу-
вання на нагальні проблеми територіального роз- 
витку і формування нового інституційного середо-
вища для їх вирішення, то, починаючи з 1980-х ро-
ків, вони стали головним каталізатором місцевого 
економічного розвитку. Серед завдань сучасних ІРР 
чільне місце посідають популяризація території, 
підвищення ефективності використання місцевої ре-
сурсної бази та зміцнення конкурентоспроможності 
території, просування інтересів місцевого бізнесу на 
національному і глобальному рівнях.  

Сьогодні у світі функціонує багато різноманіт-
них за формами та спрямуванням діяльності ІРР, які 
роблять значний внесок у місцевий економічний  
розвиток відповідних території. До основних напря-
мів функціонування інститутів розвитку відносяться 
сфери, які є ключовими з точки зору реалізації дер-
жавної соціально-економічної політики: розвиток 
економічної та соціальної інфраструктури; розвиток 
інноваційної сфери; сприяння розвитку зовнішньо-
економічної діяльності; підтримка малого і серед-
нього бізнесу; усунення регіональних дисбалансів у 
розвитку (підтримка проєктів у сфері транспортної 
інфраструктури, житлово-комунального господар- 
ства, енергозбереження). 

На основі аналізу наявної міжнародної прак-
тики виділено три групи інститутів розвитку за на-
прямами діяльності на фінансово-кредитні, інфор-
маційно-аналітичні та організаційно-технічні. 

Основними функціями інститутів фінан-
сово-кредитного напряму є фінансова підтримка, а 

саме: надання кредитів (позик), надання гарантій за 
кредитами, допомога у випуску цінних паперів, вен-
чурне фінансування, допомога в пошуку фінансових 
ресурсів, допомога в пошуку забезпечення за креди-
тами. Цей блок формують інвестиційні фонди й 
компанії, кредитні спілки, страхові компанії, фонди 
громадських об’єднань тощо. 

Інститути інформаційно-аналітичного на-
пряму виконують функції інформаційно-комуніка-
ційної та аналітичної підтримки. До інформаційно-
комунікаційної підтримки входить збір та поши-
рення інформації про діяльність компаній; прове-
дення різноманітних бізнес-форумів та конферен-
цій; публікація та поширення дайджестів і друкова-
них видань, розміщення в мережі Інтернет інформа-
ційних матеріалів; пошук партнерів. До аналітичної 
підтримки належить аналіз та відстеження умов для 
підприємницької діяльності; аналітичні огляди рин-
ків та галузей; маркетингові дослідження; аналіз ін-
вестиційної привабливості галузей; оцінка вартості 
активів. До них входять інформаційні, консульта- 
тивні, юридичні фірми, бізнес-центри і бізнес-інку-
батори, аудиторські організації. 

Інститути організаційно-технічного напря-
му виконують функції захист прав і представ- 
ництва інтересів (моніторинг законодавства та його 
оцінка на предмет впливу на умови ведення бізнесу; 
оцінка впливу регуляторних бар’єрів на бізнес; ло-
біювання інтересів бізнесу у відносинах з органами 
влади); юридична підтримка (юридичні послуги та 
консультації щодо відкриття і ведення бізнесу; су-
провід при реєстрації і створенні представництв 
компаній, спільних підприємств, реорганізації та  
ліквідації юридичних осіб; судовий та несудовий за-
хист і представництво; юридична допомога в отри-
манні дозволів і ліцензій; складання проєктів дого-
ворів, офіційних листів, повідомлень, запитів та ін-
ших необхідних документів; юридична експертиза 
документів правового характеру (зокрема договорів, 
контрактів, корпоративних документів); ресурсна 
підтримка (надання офісних приміщень та облад-
нання; надання земельних ділянок; забезпечення до-
ступу до сучасних технологій; надання доступу до 
інновацій та об’єктів інтелектуальної власності). До 
цих інститутів належать асоціації, торгово-про- 



В. І. Ляшенко, І. П. Петрова 

35 
Економічний вісник Донбасу № 3(65), 2021 

мислові палати, лізингові центри, технологічні пар-
ки, індустріальні парки тощо.  

Найбільший розвиток отримали інститути ре- 
гіонального розвитку інформаційно-аналітичного 
напряму у всіх регіонах (рис. 2). 

Лідером за наявністю всіх інститутів розвитку 
є м. Київ, Донецька, Харківська, Полтавська та Він-
ницька області (табл. 15). 

 

 

 

Рис. 2. Інститути регіонального розвитку за напрямом діяльності 

Складено за даними джерела [24]. 
 

Таблиця 15 
Розподіл інститутів регіонального розвитку за областями України 

Область 
Фінансово-кредитного 

спрямування 
Інформаційно-аналітичного 

спрямування 
Організаційно-технічного 

спрямування 
Донецька область 359 707 39 
Харківська область 152 418 27 
Полтавська область 110 3370 11 
Запорізька область 23 130 2 
Кіровоградська область 15 160 1 
Сумська область 14 138 3 
Дніпропетровська  
область 2 208 20 
Луганська область 0 64 0 

Складено за даними джерела [24]. 
 

За результатами проведеного дослідження  
слід зазначити, що одним із ключових недоліків є 
фактично відсутність чіткого закріплення функцій 
різних інститутів регіонального розвитку, про що 
свідчить дублювання (табл. 16). 

На практиці не існує повноцінної взаємодії між 
інститутами регіонального розвитку або ж вона не 
носить системного характеру. Адже, інститути ре- 

гіонального розвитку, що діють у межах регіону, не-
залежно від правового статусу, мети та джерел фі-
нансування, повинні створювати згладжену систему 
інститутів сприяння регіональному розвитку. При 
створенні інститутів регіонального розвитку слід 
більш точно обґрунтувати необхідність організацій- 
них модифікацій та змін в регіональній системі уп-
равління. Наприклад, критерієм прийняття рішень 
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щодо створення або реорганізації інститутів може 
бути оцінка викривлень інформаційних потоків.  

Інституційна структура є неоднорідною, ре- 
гіони різні за якістю трудових і природних ресурсів, 
їх складу, виробничо-технологічних можливостей. 

Це фактично зумовлює спеціалізацію регіональної 
економіки, тому для них необхідно використовувати 
диференційовані заходи підтримки з боку інститутів 
розвитку.  

 

Таблиця 16 
Функції інститутів регіонального розвитку 

 Функції
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те
ри
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ї 

Т
ип

 д
ія
ль
но
ст
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Бізнес-центри (центри по-
слуг для бізнесу) 

+ + + + +       

Бізнес-інкубатори (центри 
підтримки нового бізнесу) 

+ + +  +    + +  

Інформаційно-аналітичний 
центр 

+ + + + +    +   

Організація роботодавців + + +    
Фонди розвитку підприєм-
ництва   +      + +   

Фонд розвитку (під- 
тримки) підприємництва  

+ + + +   +     

Агенція територіального 
розвитку 

+ + +    +  + + + 

Агенція регіонального 
розвитку  

 +  + +       

Складено за даними джерела: Каталог інституцій. Програма USAID "Лідерство в економічному врядуванні" 
(USAID ЛЕВ). URL: http://www.lev.org.ua/ua/institutions.html?region=0&type=0&direction=0. 
 

Території з високим рівнем соціально-еконо- 
мічного розвитку мають достатні передумови та  
можливості для самостійного розвитку в довгостро-
ковій перспективі, тому їм необхідна переважно не-
пряма підтримка з боку регіональних і місцевих ін-
ститутів, яка полягає в організаційному забезпе-
ченні інвестиційної діяльності бізнесу (організація 
діяльності муніципальних бізнес-інкубаторів, про-
ведення виставок, ярмарків тощо) та створення май-
данчиків, які обладнанні відповідною інфраструкту-
рою для розвитку господарської діяльності. 

Території з низьким рівнем соціально-еконо- 
мічного розвитку не мають можливостей для само-
стійного вирішення наявних соціально-економічних 
проблем, що обумовлює необхідність їх прямої під-
тримки з боку інститутів розвитку. В першу чергу, 
це забезпечення вільного доступу до фінансування 
для реалізації пріоритетних інвестиційних проєктів 
(субсидії, бюджетні гарантії, податкові пільги, екс-
пертиза проєктів розвитку і бюджетів, субсидії на 
підготовку кадрів, тощо). 

Для вирішення цього завдання необхідно ви-
значити інститути та інструменти для реалізації най- 

більш ефективних пріоритетів просторового (тери-
торіального) розвитку регіональних систем, у тому 
числі, шляхом формування системи інститутів спри-
яння регіональному розвитку на засадах смарт-спе-
ціалізації. 

Висновки. Логіка отриманих результатів свід-
чить, що старопромисловим регіонам як великим 
промисловим регіонам важливо не концентруватися 
на одній стадії модернізації, наприклад, прагнути, 
аби що не сталося, завершити постіндустріальну  
і лише потім приступити до посиленої реалізації  
неоіндустріальної модернізації. Такий підхід лише 
може закріпити відставання і приведе до того, що в 
областях не тільки не почнеться неоіндустріальна 
модернізація, а й не зможе завершитися постіндуст-
ріальна. Зростаюча потреба у прискореній реалізації 
неоіндустріальної модернізації зобов'язує одно- 
часно рухатися шляхом координації у двох напря-
мах: завершувати постіндустріальну, розвиваючи 
неоіндустріальну модернізацію, тобто йти шляхом 
інтегрованої модернізації. Дана рекомендація вихо-
дить з того, що постіндустріальна модернізація за-
кладає економічні та соціальні основи неоіндустрі- 
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альної, яка є її продовженням, розвиваючи розпо-
чате, але на іншій більш якісно-інноваційній основі. 
Тому доцільно проводити скоординований розвиток 
одночасно і постіндустріальної та неоіндустріальної 
модернізації старопромислових регіонів. 

Для втілення в життя описаних перспектив мо-
дернізація має стати для зазначених областей регіо-
нальною стратегією, що об'єднує. Якість форму-
вання регіональної стратегії визначить успішність 
реалізації модернізаційних завдань та забезпечить 
необхідну консолідацію всіх ресурсів регіону для їх 
вирішення. Стратегічне бачення модернізації цих 
областей має на увазі не ослаблення, а навпаки, по-
силення державних регіональних важелів регулю-
вання. Проактивна регіональна політика реалізації 
завдань стратегії модернізації стане основою підви-
щення конкурентоспроможності регіонів та забезпе-
чення гідного рівня життя населення. 

Для старопромислових регіонів сьогодні є по- 
треба створити території пріоритетного розвитку. 
Статусу територій пріоритетного розвитку заслуго-
вують, в першу чергу, Донецька та Луганська об- 
ласті, які ще недавно були серед економічних ліде-
рів, особливо Донецька, зі значним впливом на за- 
гальний стан економіки держави, перетворені за 
часи конфлікту на Сході у території зі суцільно 
зруйнованою економікою та умовами, небезпеч-
ними або неможливими для проживання. Тому сьо-
годні вони залишаються внизу рейтингових оцінок 
серед регіонів країни за рівнем соціально-економіч-
ного розвитку. Пропонується для створення терито-
рії пріоритетного розвитку вибрати по одному типо-
вому проєкту з превалюванням промислового, аг- 
рарного сектору економіки, або транспортних чи ін- 

ших послуг, всього 4-5 проєктів. Загальним для всіх 
проєктів повинно бути  досягнення сталого розвитку 
територій шляхом забезпечення притаманній кож-
ній з них смарт-спеціалізації розвитку та системних 
інноваційних перетворень у всіх галузях економіки. 

Для ефективного функціонування територій 
пріоритетного розвитку потрібно в першу чергу і по-
ряд з іншими заходами забезпечення стимулюючих 
режимів, зокрема запровадження режиму міжна- 
родно-публічно-приватного партнерства – режим 
регуляторного стимулювання, що заохочує залучен-
ня інвестицій, поєднуючи систему стимулів і пільг, 
обов’язкових умов й обмежень для дотримання ба-
лансу інтересів міжнародних донорів, держави  
і бізнесу. Режим міжнародно-публічно-приватного 
партнерства це особливий порядок правового регу-
лювання відносин міжнародних інституцій, держави 
та бізнесу, який встановлюється відповідно до укра-
їнських та зарубіжних інвесторів на конкретній те-
риторії. Відмінною особливістю є його стимулююча 
спрямованість, який проявляється через гарантії, 
пільги та різні форми державної підтримки. 

Для створення територій пріоритетного роз- 
витку та формування інноваційної екосистеми на 
Донбасі зокрема, можливо:  

пропозиції щодо концептуального бачення  
перспектив формування промислового кластеру 
«Слов’янськ-Костянтинівка-Лиман» для досягнення 
сталого розвитку Донецької області та імплемента-
ції підходу смарт-спеціалізації; 

пропозиції щодо створення режиму міжна- 
родно-публічно-приватного партнерства для ефек-
тивного функціонування територій пріоритетного 
розвитку. 
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Ляшенко В. І., Петрова І. П. Стратегічні шляхи модернізації старопромислових регіонів України з позицій ста-
лого розвитку 

У статті визначено стан сталого розвитку старопромислових регіонів України (Слобожанський, Придніпровський, До-
нецький економічні райони) з використанням методики визначення критеріїв та кількісної оцінки процесів та стадій їх інду-
стріальної, постіндустріальної та неоіндустріальної модернізації. У процесі дослідження застосовано методичний інструмен-
тарій оцінки рівня та умов індустріальної, постіндустріальної та неоіндустріальної модернізації економіки на основі 
врахування кількісних параметрів екологічної, економічної та соціальної складових сталого розвитку. 

Результати оцінювання стадій модернізації регіонів України у 2005–2019 рр. підтвердили індустріальну розвинутість 
Донецького (Донецька та Луганська області) та Придніпровського (Дніпропетровська, Запорізька та Кіровоградська області) 
економічних районів. За результатами оцінювання постіндустріальної модернізації, найвищий індекс мав Слобожанський 
економічний район (Полтавська, Сумська та Харківська області). Даний район – безперечний лідер за індикаторами, які відоб-
ражають інновації у знаннях і переданні знань (різниця становить десятки пунктів порівняно з відповідними індексами інших 
районів). Оцінювання стадії неоіндустріальної модернізації засвідчило існування негативної тенденції, яка склалась у всіх 
економічних районах, – стійке зменшення фінансування інновацій у знаннях. Унаслідок цього загальний індекс груп індика-
торів знань не показував ознак зростання, а в деяких районах навіть зменшився. Оптимістичним винятком був Слобожанський 
економічний район,  

Розроблення та впровадження методики оцінювання процесів модернізації дозволить підвищити ефективність прий-
няття управлінських рішень державним органам влади, покращити якість стратегій і цільових комплексних програм з питань 
соціально-економічного розвитку. Для забезпечення постіндустріальної та неоіндустріальної модернізації економіки на заса-
дах сталого розвитку в умовах недостатньої дієвості та ефективності традиційного інструментарію державної політики по-
требує формування інститутів регіонального розвитку. Проаналізовано сучасний стан наявності інститутів регіонального  
розвитку за напрямами діяльності. Визначено, що інституційна структура є неоднорідною, регіони різні за якістю трудових  
і природних ресурсів, що фактично зумовлює спеціалізацію регіональної економіки, тому для них необхідно використовувати 
диференційовані заходи підтримки з боку інститутів розвитку. 

Ключові слова: модернізація економіки, сталий розвиток, старопромислові регіони, постіндустріальна модернізація, 
неоіндустріальна модернізація, інститути регіонального розвитку. 
 

Lyashenko V., Petrova I. Strategic Ways to Modernize the Old Industrial Regions of Ukraine from the Perspective of 
Sustainable Development  

The article defines the sustainable development of the old industrial regions of Ukraine (Slobozhanskiy, Prydniprovskiy, Donetsk 
Economic Area) using the methodology for determining the criteria and quantifying the processes and stages of their industrial, post-
industrial and neo-industrial modernization. In the course of the study, a methodological toolkit was used to assess the level and con-
ditions of industrial, post-industrial and neo-industrial modernization of the economy based on taking into account the quantitative 
parameters of the ecological, economic and social components of sustainable development. 

The results of assessing the stages of modernization of the regions of Ukraine in 2005-2019. confirmed the industrial development 
of Donetsk (Donetsk and Lugansk regions) and Prydniprovskiy (Dnipropetrovsk, Zaporizhzhia and Kirovograd regions) Economic 
Area. According to the results of the assessment of post-industrial modernization, the Slobozhanskiy Economic Area (Poltava, Sumy 
and Kharkiv regions) received the highest index. This region is the undisputed leader in terms of indicators reflecting innovation in 
knowledge and knowledge transfer (the difference is tens of points in comparison with the corresponding indices of other regions). 
Assessment of the stage of neo-industrial modernization showed the existence of a negative trend that has developed in all economic 
regions - a steady decrease in funding for innovations in knowledge. As a result, the overall index of knowledge indicator groups 
showed no signs of growth, and even decreased in some areas. The Slobozhanskiy Economic Area became an optimistic exception. 

The development and implementation of a methodology for assessing modernization processes will increase the efficiency of 
management decision-making by state authorities, improve the quality of strategies and targeted comprehensive programs for socio-
economic development. To ensure post-industrial and neo-industrial modernization of the economy based on sustainable development 
in the conditions of insufficient efficiency and effectiveness of the traditional instruments of state policy, it is necessary to form insti-
tutions of regional development. Analyzed the current state of the presence of regional development institutions in the areas of activity. 
It was determined that the institutional structure is heterogeneous, the regions are different in the quality of labor and natural resources, 
which actually determines the specialization of the regional economy, therefore, for them it is necessary to use differentiated support 
measures from the development institutions. 

Keywords: modernization of the economy, sustainable development, old industrial regions, post-industrial modernization, neo-
industrial modernization, institutions of regional development. 
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Ляшенко В. И., Петрова И. П. Стратегические пути модернизации старопромышленных регионов Украины с 
позиций устойчивого развития 

В статье определено устойчивое развитие старопромышленных регионов Украины (Слобожанский, Приднепровский, 
Донецкий экономические районы) с использованием методики определения критериев и количественной оценки процессов и 
стадий их индустриальной, постиндустриальной и неоиндустриальной модернизации. В процессе исследования использован 
методический инструментарий оценки уровня и условий индустриальной, постиндустриальной и неоиндустриальной модер-
низации экономики на основе учета количественных параметров экологической, экономической и социальной составляющих 
устойчивого развития. 

Результаты оценки стадий модернизации регионов Украины в 2005-2019 гг. подтвердили индустриальную развитость 
Донецкого (Донецкая и Луганская области) и Приднепровского (Днепропетровская, Запорожская и Кировоградская области) 
экономических районов. По результатам оценки постиндустриальной модернизации, самый высокий индекс получил Слобо-
жанский экономический район (Полтавская, Сумская и Харьковская области). Данный район – бесспорный лидер по индика-
торам, отражающим инновации в знаниях и передаче знаний (разница составляет десятки пунктов по сравнению с соответ-
ствующими индексами других районов). Оценка стадии неоиндустриальной модернизации показала существование отрица-
тельной тенденции, сложившейся во всех экономических районах, – устойчивое уменьшение финансирования инноваций в 
знаниях. В результате общий индекс групп индикаторов знаний не показывал признаков роста, а в некоторых районах даже 
уменьшился. Оптимистическим исключением стал Слобожанский экономический район, 

Разработка и внедрение методики оценки процессов модернизации позволит повысить эффективность принятия управ-
ленческих решений государственным органам власти, улучшить качество стратегий и целевых комплексных программ по 
социально-экономическому развитию. Для обеспечения постиндустриальной и неоиндустриальной модернизации экономики 
на основе устойчивого развития в условиях недостаточной действенности и эффективности традиционного инструментария 
государственной политики необходимо формирование институтов регионального развития. Проанализировано современное 
состояние наличия институтов регионального развития по направлениям деятельности. Определено, что институциональная 
структура неоднородна, регионы различны по качеству трудовых и природных ресурсов, что фактически обусловливает спе-
циализацию региональной экономики, поэтому для них необходимо использовать дифференцированные меры поддержки со 
стороны институтов развития. 

Ключевые слова: модернизация экономики, устойчивое развитие, старопромышленные регионы, постиндустриальная 
модернизация, неоиндустриальная модернизация, институты регионального развития. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ НОРМАТИВНОЇ ТА ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОЇ БАЗИ  
ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПАРКІВ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 

 
Постановка проблеми. Українська економіка 

наразі потребує системних зрушень у інноваційно-
інвестиційній сфері задля зміни перспективи стано-
вища України виключно як сировинного придатку 

економічно успішніших країн. Так, за даними The 
World Bank, рівень розриву між ЄС та Україною  
за показником ВВП на душу населення (за ПКС) з 
1990 р. збільшився майже вдвічі (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Розрив між Україною та ЄС за показником ВВП  
на душу населення (за ПКС) за 1990-2020 рр. [1] 

 
Британське видання «The economist» прогно-

зує, що протягом 2020-2050 рр. реальний ВВП на 
душу населення в Україні буде зростати не більше 
ніж на 1,8%. Причому темпи зростання будуть стри-
муватися негативними явищами у демографії за  
аналітичними дослідженнями ООН, а саме, най-
більш значущі скорочення торкнуться населення ві-
кової групи від 25 до 64 років (з майже 28 млн чол. 
у 1980-х роках до майже 12 млн чол. до 2100 р., або 
на 57% ) (рис. 2 і 3). 

Тож, для ефективного розвитку, Україні по- 
трібно збільшити темпи зростання ВВП на душу на-
селення до 8-10%, одночасно зменшуючи інфляцію. 
Тільки в такому випадку економічний прорив буде 
мати наступний вигляд (рис. 4). 

Фактори економічного зростання наразі є пред-
метом дискусій, та на нашу думку, ключові з них: 
мінімізація корупції, політична стабільність, конку-
рентоздатності країни та регіонів, верховенство 
права, якість та доступність освіти, економічна спе-
ціалізація, інноваційність, інвестиційна привабли-
вість, аналіз міжнародного досвіду розвитку про- 

мислового сектору та застосування для України з 
використанням механізму індустріальних парків. 
Причому останній фактор – в розрізі децентраліза-
ції та smart-спеціалізації у розвитку регіонів є чи не 
найефективнішим драйвером швидкого та спрямо-
ваного розвитку.  

Виявлення наявних передумов та перспектив 
активізації політики створення індустріальних пар-
ків в Україні, обґрунтування актуальних законодав-
чих ініціатив зі сприяння відкриттю та запуску  
ефективної роботи нових індустріальних парків у  
вітчизняній практиці промислового розвитку обумо-
вили актуальність дослідження. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Проблематика індустріальних парків в Україні на-
була особливого фокусу уваги після прийняття За-
кону України «Про індустріальні парки» [3]. Але, 
теоретичні та практичні питання стосовно еволюції 
концепції та стратегічних пріоритетів неоіндустрі- 
альної модернізації економіки, в тому числі з питань 
індустріальних парків, були предметом наукових ін-
тересів відомих українських вчених, зокрема, В. Ля- 
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Рис. 2. Прогнозована динаміка населення України до 2100 р. [2] 
 

 
 

Рис. 3. Прогнозована демографія України до 2100 р. по вікових групах [2] 
 

 
Рис. 4. Прогнозні сценарії приросту ВВП на душу населення для України 

Джерело: складено автором. 
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шенка [4, 6-11], Ю. Залознової, І. Підоричевої, 
С. Іванова [5], О. Мельник [12], Н. Осадчої [13], 
Л. Беновської [14], В. Галасюка [15] тощо. У той же 
час, з огляду на актуальність та важливість наукових 
розробок для сучасного періоду, а саме, розробки 
важливих нормативних документів, які регулюють 
діяльність індустріальних парків з огляду на вико-
ристання передового досвіду закордонних країн, 
такі дослідження слід продовжувати.  

Метою статті є дослідження досвіду діяльності 
індустріальних парків в країнах світу та його впливу 
на національні показники макроекономічного роз-
витку; аналіз сучасного стану та прогнозованих  
трендів розвитку індустріальних парків в Україні, а 
також надання дієвих пропозицій щодо інституці- 
алізації вказаного процесу та у проєкти норматив-
них і законодавчих документів, що готуються до 
прийняття. 

Виклад основного матеріалу 
Світовий досвід 
Сучасний глобалізований світ відзначається 

значною міждержавною конкуренцією за якісні ін-
вестиції та трудові ресурси. Одним з трендів розви-
тку сучасного суспільства є скорочення відносної 
частки зайнятих у матеріальному виробництві 5-го 
технологічного укладу та прогнозований матері- 
алістичний характер виробництва 6-го технологіч-
ного укладу. Економічно успішні держави у бо- 
ротьбі за конкурентоздатність застосовують ком-
плексні механізми, які дозволять побудувати інно-
ваційну економіку на власній території, забезпечи-
вши роботою власних громадян. Одним із таких ме-
ханізмів, що поширений практично по всьому світу, 
є інноваційні індустріальні парки.  

 
 

Індустріальні парки (далі – ІП) – спеціально 
відведені території з готовою наявною зручною ін- 
фраструктурою для промислових підприємств та 
відповідними податковими, нормативними та інсти-
туційними преференціями. Такі хаби створюються в 
основному для полегшення логістичних операцій, 
зручного доступу до інфраструктури, робочої сили. 
Окрім того, вони є генератором інноваційного роз-
витку регіонів завдяки сконцентрованим у них 
центрам освіти, науки та техніки. 

На сучасному етапі накопичено чималий досвід 
закордонних індустріальних економік таких країн, 
як Корея, Сінгапур, Тайвань, Китай, Туреччина, кра-
їни АСЕАН, які за короткий термін зробили великий 
стрибок у технологічно-інноваційному розвитку  
завдяки підтримці та цілеспрямованим діям дер-
жави. Світова динаміка створення індустріальних 
парків та наявні стимули у ІП наведені на рис. 5 і 6. 

 

 
Рис. 5. Стимули у індустріальних парках [16] 

 
 

 
 

Рис. 6. Світова динаміка створення ІП [16] 

Близько 1500 індустріальних 
парків  у світі:  
1200 – Південна Корея,  
1000 – континентальна Європа,  
893 – ASEAN,  
400 – США,  
375 – Китай,  
346 – Туреччина 
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Загалом, історія ІП в Європі налічує більше ста 
років. Їх початкова концепція – створення опти- 
мальних умов для роботи промислових підпри-
ємств – актуальна по нині. В Європі ІП дають  
десятки тисяч робочих місць і щорічне збіль- 
шення макропоказників кожної з країн. Наприклад,  

менш ніж за десять років (2002-2012 рр.) Туреччина 
перетворилася із виробника легкої промисловості  
та експортера сільськогосподарської продукції на 
одного з регіональних промислових лідерів, а у 
2013 р. країна повністю повернула борг МВФ  
(рис. 7). 

 

 
Рис. 7. Досвід Туреччини з впровадження організованих промислових зон  

(кореляція рівня зовнішніх інвестицій з ВВП) [17] 
 
Динаміка прямих іноземних інвестицій в еко-

номіку Угорщини за період 2002-2012 рр. також 
прямо корелювала з динамікою ВРП на душу насе-
лення (рис. 8 і 9). 

Польща застосувала механізм ІП для економіч-
ного стимулювання і лише за 25 років вони при- 
несли понад 25 млрд євро інвестицій, створивши по-
над 300 000 нових робочих місць, що в свою чергу 
дозволило Польщі збільшити експорт більш ніж 
утричі [19]. 

Автоматизація та максимальне нормативне 
та інституційне спрощення процедур стають світо-
вими трендами. Завдяки цьому певні країни помітно 
покращили свої результати у світових рейтингах. 
Наприклад, Туреччина скасувала ПДВ на капітальні 

інвестиції й таким чином позбавила бізнес необхід-
ності витрачати час на його відшкодування. Угор-
щина істотно скоротила тривалість перевірки кори-
гувань звітності з податку на прибуток.  

Португалія, Франція, Польща, Литва запрова-
дили звітування перед податковими органами в ре-
жимі реального часу. Відтепер державні контролери 
мають можливість оперативно отримувати дані про 
ту чи іншу операцію, а бізнес не повинен подавати 
разом із декларацією величезну кількість додатків із 
інформацією щодо своїх транзакцій.  

Казахстан запустив пілотний проєкт із вико- 
ристання блокчейн-технологій для адміністрування 
ПДВ. Таку саму можливість розглядає й Велика Бри-
танія.  
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Рис. 8. Динаміка прямих іноземних інвестицій
в економіку Угорщини [18] 

Рис. 9. Динаміка ВРП на душу населення
в Угорщині [18] 

 
В’єтнам досягнув рекордного скорочення часу 

на облік ПДВ завдяки оптимізації роботи наявних 
IT-систем. У цій країні створено понад 100 індустрі-
альних і експортно-виробничих зон. Результатами 
діяльності є:  

 річне промислове виробництво > $ 25 млрд; 
 до 25% національного ВВП; 
 ≈ 33% прямих іноземних інвестицій до В’єт-

наму. 
Наявними факторами для зацікавленості інве-

стора у ІП є такі: 
 земельні ділянки облаштовані зовнішньою ін-

фраструктурою (час до ринку); 
 учасник отримує послуги керуючої компанії з 

облаштування та інжинірингу, супровід дозвільних 
та погоджувальних процедур; 

 додаткові сервіси від керуючої компанії: біз-
нес-план, користування логістичними об’єктами, ді-
ловою та побутовою інфраструктурою, по-суті, ІП є 
бізнес-містечком, а не лише промзоною; 

 кластерний підхід та ефект синергії від су- 
міжного розміщення виробництв; 

 спеціальний економічний режим особливого 
ведення бізнесу (пільги, преференції тощо). 

Українські реалії 
Стрімка деіндустріалізація національної про-

мисловості стала наслідком недостатньої керовано-
сті, а подекуди і хаотичності регуляції процесів ін-
теграції української економіки до світового госпо-
дарства, продемонструвала ступінь деградації наці-
онального промислового потенціалу, що відкинуло 
вітчизняну економіку на десятиріччя назад порів-
няно з вихідними позиціями (рис. 10).  

 

 

Рис. 10. Динаміка деіндустріалізації економіки України за 1992-2019 рр. 
(складено автором на основі джерела [20]) 
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Гострий «інвестиційний голод» стимулює без-
робіття та еміграцію, консервує бідність населення, 
гальмує відбудову промисловості. Вітчизняний ін-
вестиційний клімат має багато серйозних недоліків, 
а за привабливістю податкової системи Україна вза-
галі посідає одне з останніх місць у світі. За резуль-
татами щорічного дослідження «Оподаткування 
2020» (Paying Taxes 2020), яке проводиться коман-
дою PwC разом із експертами Світового банку, Ук- 
 

раїна у 2020 р. посіла 65 місце втративши за рік  
11 пунктів [21].  

У таких умовах рух «за інерцією» буде ката- 
строфою для вітчизняної економіки. Виправлення 
ситуації, що склалася, потребує рішучого викорис-
тання дієвих інструментів промислового розвитку, 
одним із яких є індустріальні парки. В Україні до 
«інноваційних» умовно можна віднести три катего-
рії парків: індустріальні, технологічні та наукові 
(рис. 11).  

 

 

Рис. 11. Різновиди ІП в Україні [22] 
 
Функціонування кожної категорії регулюється 

окремими нормативними документами та інститу- 
ціями. Так, індустріальні парки є прерогативою  
Мінекономрозвитку. Наукові парки, у свою чергу, 
створюються лише з ініціативи вищих навчальних 
закладів та (або) наукових установ і передбачають 
реалізацію «економічно і соціально зумовлених на-
укових, науково-технічних та інноваційних напря-
мів діяльності». Науковими парками та технопар-
ками опікується Міністерство освіти та науки Ук-
раїни. Водночас приватні компанії в Україні вже 
створюють власні об’єкти, які називають «іннова-
ційними парками» чи «інноваційними центрами».  

В Україні чинне законодавство про ІП надає 
вкрай незначні переваги їх учасникам, явно недо- 
статні для того, щоб цей механізм зміг стати каталі-
затором розвитку вітчизняної економіки. Зокрема, 
Законом «Про індустріальні парки» серед префе- 
ренцій резидентам парків передбачено лише цільове 
фінансування на безповоротній основі та надання 
безвідсоткових кредитів для облаштування ІП, а та-
кож звільнення учасників парків від пайової участі 
у розвитку інфраструктури населеного пункту [3]. 
Але, настільки мізерна підтримка не йде в жодне по-
рівняння з вищезазначеними практиками країн світу 
щодо стимулювання промислового розвитку через 
ІП. Очевидно, що без належного пакету стимулів  
вітчизняні ІП здебільшого не будуть здатні залучати 
інвестиції. 

На липень 2021 р. в Україні було зареєстровано 
50 ІП. З них бізнес-активність проявляють лише 14. 
Виробнича діяльність ведеться в семи парках [23]. 
Близько десятка промислових майданчиків знахо-
дяться на стадії будівництва, включаючи створення 
необхідної інфраструктури. 

Індустріальні парки – привабливий фокус для 
інвестицій. Участь підприємства в ІП дозволяє  
заощадити значну суму на інженерних мережах, 
скоротити термін отримання дозволів. Україна за 

рахунок географічного розташування, якості робо-
чої сили та ряду інших факторів є однією з кращих 
локацій для розміщення ІП і має всі можливості 
стати лідером в цій ніші. Однак поки що цей сектор 
позначений низьким рівнем конкурентності, насиче-
ності і високим показником ризику. У питанні роз-
витку ІП Україна залишається аутсайдером серед за-
хідних сусідів з швидкозростаючою економікою. 
Незважаючи на те, що такі проєкти при правиль-
ному підході до управління мають позитивний 
ефект у вигляді залучення інвестицій, збільшення 
зайнятості населення, розвитку суміжних галузей 
(транспорт, будівництво, ремонт, клінінг тощо), по-
повнення місцевих бюджетів, зростання ВВП в ці-
лому, але їх активної реалізації в нашій країні не 
спостерігається. До сьогодні рух нашого ринку в на-
прямку створення ІП нагадує «біг з перешкодами» 
(або неспішне крокування). 

У список чинників, які ускладнюють реалізацію 
індустріальних парків в Україні, можна включити: 

1. Відсутність довгострокової державної по-
літики в галузі ІП. Слабке просування бренду нашої 
країни на міжнародній арені. Істотна частка спожи-
вачів послуг ІП – майбутніх резидентів – знахо-
диться за межами України, і девелоперам дово-
диться конкурувати не з іншими девелоперами, а з 
іншими країнами за майбутнього резидента. 

2. Складності із залученням фінансування. Не-
обхідно запустити кредитування реального сектору 
економіки, проєктне фінансування, знизити його  
вартість, а іноземним інвесторам – надати певні га-
рантії повернення вкладених інвестицій і преферен-
ції для підвищення конкурентоспроможності Укра-
їни на тлі інших країн, з якими ми змагаємося за  
розміщення нових виробництв.  

3. Складності з підключенням до інженерних 
мереж, а також у процедурі затвердження та зміни 
детального плану території в рамках парку. 
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4. Відсутність державних будівельних норм 
для проєктів ІП. Старі норми взагалі не передбачали 
подібних об'єктів. Через відсутність якісного право-
вого регулювання в даній сфері виникають різні су-
перечки з Державною архітектурно-будівельною  
інспекцією, монополістами та іншими контролю- 
ючими органами. Потрібен час для створення і за-
твердження спільно з державними органами норм  
і правил, що регламентують проєктування ІП. 

У світі ІП дійсно дають можливість розвивати 
інвестиційний клімат, але вони працюють за іншими 
законами, прозоро та без шкоди економіці своїх 

країн. Зокрема, жоден ІП в світі не звільнено від 
оподаткування. Більш того, ст. 107 Договору про 
функціонування Європейського Союзу забороняє 
будь-які пільги з податків для окремих підприємств, 
тобто будь-які порушення рівності конкуренції. В 
українському варіанті ІП принесуть користь не дер-
жаві, а, можливо, наближеним до влади бізнесменам. 

Суть індустріального парку – в стимулах, які 
отримують інвестори, розташувавши там своє ви-
робництво. Це компенсації за створення робочих 
місць, фіскальні та фінансові стимули, інституційна 
підтримка з боку держави (див. таблицю). 

 

Таблиця 
Стимули, що застосовують до індустріальних парків в різних країнах 

Зміст стимулу Країна, де застосовується
Звільнення від ввізного мита на нове обладнання та комплектуючі 
до нього передбачено для резидентів індустріальних парків 

Китай, Росія, Туреччина, Південна 
Корея (в останній протягом пер-
ших 5 років роботи) 

Ввезення нового обладнання звільняється від сплати ПДВ. Це зни-
жує витрати інвестора на запуск виробництва, полегшує старт його 
бізнесу 

Китай, Росія, Туреччина, Південна 
Корея 

Компанії, які стали резидентами ІП, отримують від держави нижчу 
ставку орендної плати за землю 

Польща, Чехія, Південна Корея та 
Словаччина 

Ділянки під виробничі потреби в ІП надаються державою безкош-
товно, влада надає резидентам дисконт на сплату єдиного соц-
внеску – до 35% від розміру інвестицій протягом перших 10 років 
роботи 

Туреччина 

На 10 років компанії в ІП звільняються від податку на землю Росія
Зменшення податку на прибуток залежно від розміру інвестицій в 
ІП 

Польща, Чехія, Словаччина, Ту-
реччина, Китай, Росія 

Складено автором. 
 
Слід зазначити певні законотворчі кроки, що 

були зроблені задля пільгового оподаткування, – у 
жовтні 2016 р. були прийняті два законопроєкти 
(№2554а-д і №2555а-д) [24; 25], які передбачали вве-
дення нульової ставки податку на прибуток термі-
ном на 10 років для учасників ІП, а також звільняли 
їх від сплати митних платежів при імпорті певних 
видів обладнання. Але до другого читання ці зако-
нопроєкти так і не дійшли. 

Світова практика (історія створення ІП) свід-
чить, що тимчасове стимулююче оподаткування ІП 
є одним із найважливіших і найдієвіших інструмен-
тів державної підтримки. Держава ж компенсує на-
дані стимули за рахунок збільшення бази оподатку-
вання.  

Такі заходи не благодійність, а сприяння інвес-
торам. За оцінками української компанії Industrial 
management company [26], 1 га індустріального пар-
ку при повноцінній роботі створює 50 робочих 
місць. А 1 долар державних вкладень в інфраструк-
туру ІП дозволить залучити 5-6 доларів інвестицій. 

Безумовно, що податкові, митні та фінансові 
стимули в ІП можуть стати інструментом для 
зловживань з боку недобросовісних компаній. На-
справді цього не відбувається завдяки «запобіжни- 

кам», які закладені в законодавство відповідних 
країн (рис. 12). 

Регіональний аспект 
На постіндустріальній стадії розвитку регіону 

головним чинником, що визначає його добробут, 
стає рівень розвитку інфраструктури. Розвиненість 
дорожньої мережі, зв'язку, житлового сектору, 
сфери послуг та індустрії розваг, пропозиція офіс-
них приміщень, низький рівень злочинності, забез-
печеність регіону кваліфікованими кадрами, в ці-
лому здатність інфраструктури регіону прийняти 
нові види бізнесу і нових людей, швидко і ефек- 
тивно пристосуватися до нових умов – все це визна-
чає потенціал постіндустріального розвитку. Так 
звані базові галузі перестають бути такими і ніколи 
не стануть базовими знову. Споживання індивіду- 
алізується, тиражність виробництва падає, відбува-
ється так звана демасифікація виробництва. Поглиб-
люється його інтелектуалізація, основними факто-
рами виробництва стають інформаційні ресурси. 

Для багатьох регіонів саме розвиток індустрі-
альних парків може стати порятунком від депре- 
сивності. Реформа децентралізації хоча і дала до-
даткові доходи місцевим бюджетам, але не змогла 
вирішити проблему вмираючих мономіст.  
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Рис. 12. Чинники запобігання фінансовим зловживанням,  
закладені в законодавстві деяких країн 

Складено автором. 

Як громаді грамотно розпорядитися пустирем 
або непрацюючою вугільною шахтою, щоб бізнес 
розвивався, місцевий бюджет наповнювався подат-
ками, а люди отримали робочі місця? Відповіді на ці 
питання може дати створення в регіонах ІП. Згідно 
з планами КМУ, в найближчі три роки в Україні 
буде побудовано 25 нових ІП [27].  

Але, вважаємо за необхідне, формуючи про- 
єктну карту, Урядові приділяти увагу регіонам, які 
потребують диверсифікації економіки. Серед них 
багато старопромислових вугільних регіонів, що по-
трапляють під урядову програму закриття шахт. 

Важливим є розвиток відповідної законодавчої 
бази. Так, ВРУ отримала на розгляд законопроєкт 
№4416-1 [28], покликаний перезавантажити ідею 
створення і підтримки індустріальних парків, а та-
кож законопроєкти №5688 і №5689 [29; 30], що рег-
ламентують порядок отримання податкових стиму-
лів і преференцій. Індустріальні парки можуть пе-
резавантажити економіку регіонів, але за певних 
умов. Критеріями доцільності їх створення та ефек-
тивності існування є: 

 наявність та кваліфікація робочої сили;
 транспортна доступність (магістралі, якісні

внутрішні дороги, аеропорти, порти, близькість до 
кордону;  

 зручність розташування (міська або примі-
ська зона, під'їзд, залізнична гілка); 

 близькість мереж енергозабезпечення, інже-
нерно-технічної інфраструктури; 

 наявність потенційних інвесторів;

 готовність місцевої влади надавати інвесто-
рам пільги і преференції; 

 доступ до сировини та її вартість;
 відповідність земельної ділянки вимогам чин-

ного законодавства; 
 правова чистота земельної ділянки (немає

перспективи оскаржень та судових спорів); 
 ставлення населення до інвесторів та зайнято-

сті на виробництві; 
 екологічна придатність (не забрудненість те-

риторії); 
 відсутність потреби у значних адаптаційних

роботах (вирівнювання, знімання шару чорнозему, 
очищення від забрудненості). 

Окрім того, як неодноразово наголошували 
вчені Інституту економіки промисловості НАН Ук-
раїни, В. Ляшенко, І. Підоричева, Н. Осадча, Ю. За-
лознова [31], наукові, індустріальні та технопарки 
можуть та повинні стати ланцюжком у системі 
«інноваційного ліфта». Отже, рівноправна еконо- 
мічна співпраця України з іншими країнами світу, її 
реальна незалежність і безпека можливі лише при 
умові активного розвитку в регіонах країни вітчиз-
няного науково-технологічного потенціалу та вико-
ристання його для продукування і впровадження 
інновацій. Ось чому здійснення в Україні ефектив-
ної інноваційної політики, підґрунтям якої мають 
стати нові знання та ефективне їх використання, по-
винно виступати одним із пріоритетних національ-
них та регіональних інтересів держави. Однак темпи 
інноваційного розвитку і зміна структури техноло- 

Південна Корея, 
Польща, Чехія,  

Словаччина, Туреччина 

Прив'язка розміру стимулів до суми інвестицій, знижку при нараху-
ванні податкових зобов'язань можна отримати лише на суму, яку біз-
несмен вклав у розвиток виробництва на території ІП  

Китай, Росія 

Польща 

Чехія та Словаччина  

Індустріальний парк – закрита територія, на виїзді з якої розташову-
ється митний пост. Це складніше з точки зору адміністрування – але, 
втім, дозволяє уникнути можливих фіктивних операцій  

Для отримання стимулів інвестор повинен вкласти в проєкт не менш за 
100 тис. євро, 100% цієї суми повинно використовуватися на покупку 
нового обладнання 

У Чехії мінімальні інвестиції в нове обладнання визначені як 50% від їх 
загального обсягу, в Словаччині – 40%. При цьому не менше половини 
всієї суми має бути власними коштами інвестора, це не може бути по-
зика 

Південна Корея та Китай 
Для надання стимулів не менше 50-80% продукції, яку виготовляє рези-
дент ІП, повинна експортуватися надалі 
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гій українського виробництва, невідповідність знач-
ної частини вітчизняних товарів рівню сучасного на-
укового та технологічного забезпечення, що зумов-
лює їх неконкурентоспроможність на зовнішньому 
та внутрішньому ринках, засвідчують про недо- 
статню увагу державної політики до стимулювання 
наукових розробок та їх впровадження. 

Перспектива для Донбасу 
В якості законодавчої ініціативи на початку ро-

боти ВРУ IX скликання було зареєстровано законо-
проєкт «Про створення та функціонування вільної 
економічної зони «Донбас» (№1093) [32]. Ініціатива 
передбачала: 

 пільговий режим оподаткування (з 0-ю став-
кою) прибуток окремих новостворених підпри-
ємств; 

 для забезпечення реалізації спільних соці- 
ально-економічних і культурних програм територі- 
альних громад сіл, селищ і міст Донецької та Луган-
ської областей в доходи їх бюджетів, які врахову-
ються при визначенні обсягу міжбюджетних транс-
фертів, належать податкові надходження від загаль-
нодержавних податків і зборів, визначених у статті 
9 Податкового кодексу України, крім ПДВ; 

 пільговий режим сплати єдиного внеску (з  
0-ю ставкою) платниками, які перебувають на об-
ліку в органах доходів і зборів, розташованих на те-
риторії вільної економічної зони «Донбас»; 

 мультивалютний режим, за яким для оплати 
вартості товарів (робіт, послуг). 

Разом із цим законопроєктом, були надані про-
позиції щодо зміни до Податкового, Митного та  
Бюджетного кодексів. Весь цей пакет парламент ще 
не розглядав. 

Науково-прикладні доробки для регіону від 
провідних українських вчених-економістів мали на-
ступний вигляд. У рамках імплементації Концепції 
економічного розвитку Донецької та Луганської об-
ластей, затвердженої КМУ у грудні 2020 р., Інститу-
том економіки промисловості НАН України у бе- 
резні поточного року було надано рекомендації та  
пропозиції до проєкту Стратегії  розвитку Донецької 
та Луганської областей [34], положеннями якої, зо- 
крема, запропоновано: 

– формування «Інноваційного офшору – Дон-
бас» шляхом створення спеціальних стимулюючих 
режимів (податкового, кредитного, митного, валют-
ного курсу) для реалізації інвестиційних та іннова-
ційних проєктів на території Донецької та Луган- 
ської областей; 

– оцінка інноваційного потенціалу регіону, ви-
значення пріоритетних напрямів розвитку еконо-
міки та залучення інвестицій;  

– створення мережі наукових парків у ЗВО об-
ластей та залучення наукового потенціалу для ство-
рення та розвитку мережі індустріальних парків,  

– науково-методичне забезпечення реалізації 
концепції інтеграції в європейський науково-освіт- 

ній та інноваційний простори «Інноваційний ліфт: 
від школи до Європи»». 

Саме комплексний інтегрований підхід, що за-
пропонований матеріалами вказаного проєкту 
Стратегії, дозволить досягти стратегічних орієнти-
рів ключових макропоказників розвитку Донецької 
області до 2027 року.  

Наразі, роботи зі створення трьох індустріаль-
них парків тривають у Донецькій області: 

– «Лиманський» (за схемою «greenfield», розмі-
щення нових об’єктів у сфері промислового вироб-
ництва будівельних та теплоізоляційних матеріалів, 
елементів отримання альтернативної енергії, логіс-
тики, супутнього сервісу, м. Лиман);  

– «Техносіті» (за схемою «brownfield», вироб-
ництво автомобільних запчастин та комплектуючих, 
машинобудування в галузі енергетики, легка про- 
мисловість, складання побутової техніки, утилізація 
комп’ютерної та електронної техніки, м. Костянти-
нівка); 

– «АзовАкваІнвест» (за схемою «brownfield», 
підприємства машинобудування, легкої та харчової 
промисловості, м. Маріуполь). 

Контекст викладеного у даному дослідженні 
матеріалу вимагає говорити про останні зміни у  
нормативній базі, а саме, 18 серпня 2021 р. Кабінет 
Міністрів України затвердив Стратегію економіч-
ного розвитку Донецької та Луганської областей на 
період до 2030 року, а також, відповідний План дій 
щодо її реалізації [33]. Завдання Стратегії – сформу-
вати привабливий для інвестицій регіон з розвине-
ною інфраструктурою і оновленою матеріально- 
технічною базою, яка стане обов'язковою умовою 
для поступової реінтеграції непідконтрольних тери-
торій Донбасу. 

Пропонується якісно новий підхід до розвитку 
територій, що постраждали від війни. Після деоку-
пації заходи Стратегії можуть бути масштабовані  
і на інші райони Донеччини та Луганщини. Досягти 
цього можна шляхом забезпечення сприятливих 
умов для інвесторів, які створять робочі місця і на-
повнять бюджети, щоб уздовж лінії зіткнення ство-
рити «пояс успішності». 

У той же час збитки України через конфлікт в 
Донбасі склали понад $ 100 млрд. За мінімальними 
оцінками Віденського економічного інституту, на 
відновлення Донбасу необхідно $ 27 млрд.  

Основними напрямками Стратегії, зокрема, пе-
редбачається: 

– формування трьох типів територій пріоритет-
ного розвитку (ТПР); 

– введення нових стимулів захисту інвестицій; 
– запобігання надмірній регуляції господарсь-

ких операцій; 
– заходи з підтримки національних виробників 

продукції із високою доданою вартістю; 
– стимулювання розвитку нових високотехно-

логічних виробництв; 
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– залучення інвестицій через зниження частки
державної та комунальної власності, механізм дер-
жавно-приватного партнерства.  

З цього приводу, вважаємо за необхідне при- 
вести у відповідність та кореляцію Закон України 
«Про індустріальні парки» та Закон України «Про 
державно-приватне партнерство» (внести поправки 
в оновлені редакції), а саме: 

– на етапі створення ІП – у частині норми ст. 3
(ч. 1), відповідно до якої «до ознак державно-при- 
ватного партнерства належать: 1) створення та/або 
будівництво (нове будівництво, реконструкція, ре- 
ставрація, капітальний ремонт та технічне переосна-
щення) об’єкта державно-приватного партнерства 
та/або управління (користування, експлуатація, тех-
нічне обслуговування) таким об’єктом…» (Закон 
України «Про державно-приватне партнерство, 
2010)»; 

– нормативно врегулювати оптимізацію подат-
ків шляхом зниження для тих ІП, які забезпечують 
випуск товарів стратегічного значення для держави, 
або суспільно-значущих послуг, що є соціально зна-
чущими для конкретного регіону, або держави вза-
галі; 

– з огляду на несприятливу тенденцію щодо
рівня інвестування у розвиток регіонів суб’єктами, 
які не належать до органів публічного управління, 
унормувати нижню межу частки сукупного фінан-
сування ІП партнерами. 

Говорячи про нормативну базу щодо індустрі- 
альних парків, ми неодмінно звертаємось до фінан-
сово-регуляторного режиму їх діяльності. А зна-
чить, до державного регулювання публічного інте-
ресу до відповідного процесу. У 2012 р. професором 
В. Ляшенком у рамках теорії економічної режимо-
логії запропоновано загальне бачення системного 
подання фінансово-регуляторного режиму як функ-
ції вигляду:  

FRR = {G; S; I; R; P}, 

де G – множина цілей, яких планується досягти при 
введенні в силу запропонованого режиму; 

S – множина суб’єктів, на яких розповсюджу-
ється дія режиму; 

I – множина норм та правил, обмежень та умов (є 
найбільш складною компонентою економічного ре-
жиму, що формується); 

R та P – відповідно множини ресурсів та політик, 
що задіяні у процесі існування режиму [35].  

Тож, безумовним критерієм вибору бізнесмена 
з множини режимів буде мінімізація транзакційних 
витрат на отримання доходу, що має бути орієнти-
ром при законотворчих ініціативах, наразі стосовно 
ІП. 

Структура фактичних видів діяльності, які про-
ваджуються в межах існуючих ІП, може бути сут-
тєво оптимізована шляхом побудови раціональної 
моделі конфігурацій видів діяльності та кооперацій-
них зв’язків як у межах окремого індустріального 

парку, так і шляхом залучення суміжних/дотичних 
діяльностей інших ІП, що дасть змогу сформувати у 
такий спосіб більш ефективну мережу ІП.  

Інституціональним потужним структуроутво-
рюючим фактором, компонентом організаційної 
підтримки процесу формування національної сис-
теми ІП може бути Торгово-промислова палата Ук-
раїни та її регіональні відділення.  

Висновки та пропозиції. Підсумовуючи ви-
кладене, можна зазначити, що вітчизняна економіка 
володіє колосальним потенціалом активізації про-
мислового розвитку через механізм індустріальних 
парків за умов реалізації пакету реформ, спрямова-
них на підвищення інвестиційної привабливості ІП. 
З огляду на існуючі проблеми у вітчизняній прак-
тиці господарської діяльності, слід констатувати, 
що ініційовані у Верховній Раді законопроєкти  
потребують доопрацювання. Нагальними заходами 
сприяння розвитку індустріальних парків, які  
повинні доповнити передбачені законопроєктами 
№ 5688, № 5689, № 4416-1, а також, поданими  
23 червня 2021 р. на розгляд до ВРУ, законопроєк-
тами № 3724 та № 3725, є наступні: 

– імплементація промислового пакету реформ,
спрямованого на наближення привабливості умов 
господарської діяльності в індустріальних парках 
України до рівня країн-сусідів (Туреччини, Польщі), 
який міститиме стимули для реінвестування при- 
бутків у промисловість та науку, звільнення від 
сплати земельного податку земель промисловості, 
безкоштовне приєднання до інженерних мереж (за 
рахунок інвестиційної складової тарифів), надання 
переваги українській продукції при державних заку-
півлях і реалізацію масштабних інфраструктурних 
проєктів на засадах державно-приватного партнер- 
ства; 

– у наведених законопроєктах левова частка
стимулів та пільг відведена під експортоорієнто-
вані підприємства, тоді як потрібно розвивати та 
наповнювати товарами внутрішній ринок, що по- 
трібно внести в якості змін до наведених норматив-
них документів; 

– з 50 зареєстрованих в Україні індустріальних
парків лише 12 є приватними, інші – або в держав-
ній, або в комунальній, або в комбінованій влас- 
ності. Проте пільги і преференції, запропоновані в 
законопроєктах, практично не враховують акту- 
альні інтереси більшості ініціаторів від ОТГ. І ін-
дустріальні парки, створені з ініціативи глав міст, і 
ОТГ залишаються, по суті, без уваг. Потребують 
внесення до законопроєктів поправок щодо макси-
мального сприяння роботі ІП, створених за місцевих 
ініціатив; 

– процес звільнення резидентів ІП від ввізного
мита на іноземне обладнання і комплектуючі, про 
що йдеться у законопроєктах, є вагомою преферен-
цією та повинен бути контрольованим з метою уне-
можливити недобросовісними постачальниками об-
ладнання уникнення сплати митних зборів (свого 
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часу через слабкий контроль була похована ідея  
вільних економічних зон); 

– законопроєктами передбачається включення 
до складу індустріальних парків різних об'єктів – го-
телів, професійних кампусів та іншої комерційної  
і соціальної нерухомості. Безумовно, ІП є своєрід-
ним бізнес-містечком, а не лише промзоною. В той 
же час, поєднання подібного роду об'єктів не по-
винно бути домінуючим. Крім того, між промисло-
вою й іншими типами нерухомості слід передбачити 
охоронні зони. А це призведе до втрат площ май- 
бутньої можливої забудови, тобто їх також потрібно 
передбачати у будівельних нормах; 

– на даний час серед органів ЦОВВ немає єди-
ного органу, який би регулював, сертифікував, ство-
рював правила і критерії для парків, займався лобіз-
мом, нарешті. У всіх наших сусідів (Польща, Сло-
ваччина, Туреччина, Росія) працюють потужні асо-
ціації індустріальних парків, які є і лобістами, і іні-
ціаторами законопроєктів, і сертифікуючими орга-
нами. Учасники ринку індустріальних парків гостро 
потребують профільної організації, яка регулювала б 
роботу галузі, розвивала її і відстоювала її інтереси. 
Наразі при Міністерстві економіки вже є підрозділ, 
який займається індустріальними парками: кожен 
квартал він збирає звітність, реєструє нові парки  
і т.д. Підрозділ недостатньо активний і не має тих 
функцій, які прописані в законі, тобто потребує  
нормативного врегулювання. До того ж при Мі- 
ністерстві розвитку громад та територій функ- 
ціонує директорат регіональної політики, який опі-
кується питаннями ІП, зокрема, розробляє Концеп-
цію розвитку індустріальних парків до 2024 року.  
В той же час ці відділи ЦОВВ не інституціолізо- 
вані у регіонах, що знижує ефективність роботи на 
місцях; 

– законопроєктами передбачені стимулюючі 
інвестиційні преференції для індустріальних парків. 
Подібний механізм вже було передбачено чинним 
Законом «Про індустріальні парки», коли керуючі 
компанії та ініціатори проєктів могли отримувати 

від держави безвідсоткові кредити, а підведення ме-
реж повинно компенсуватися за рахунок бюджетів 
місцевих громад або держави. Але, забезпечення в 
бюджеті для цього не передбачене. Тому, справа не 
в стимулах, а у їхньому забезпеченні. Законом про 
Державний бюджет повинна бути передбачена необ-
хідна компенсація, принаймні для державних ІП, а 
також тих, що створюються за місцевих ініціатив; 

– з цих питань потрібно врегулювати відносини 
з МВФ, адже у Меморандумі про співпрацю чітко 
прописано, що ніякі податкові преференції окремим 
галузям не допускаються. Отже, потрібні додаткові 
підтвердження у дотичних документах; 

– щодо запобігання корупційних ризиків при на-
данні державної підтримки функціонування ІП, то  
у ч. 5 ст. 4 Закону України «Про індустріальні парки» 
у редакції 2012 р. передбачене «державне стимулю-
вання залучення інвестицій в індустріальні парки». 
Вважаємо доцільним побудову системи ефективних 
процедур прозорого алгоритму надання відповідної 
підтримки. При цьому формалізовані критерії на-
дання державної підтримки ІП та наявність алго- 
ритмізованого підходу до визначення обсягу під- 
тримки, зокрема, через Державний фонд регіональ-
ного розвитку (ДФРР), убезпечать від корупційних 
ризиків. Фактори обов’язковості наукової та іннова-
ційної складових у таких заходах, будуть мати на- 
ріжне значення; 

– задля ефективної роботи ІП, доцільним є ре-
комендувати Міністерству економічного розвитку 
організувати роботу з розробки схем типових конфі-
гурацій коопераційних зв’язків при створенні ІП, а 
також критерії визначення якірного інвестора. 

За цих умов можливе поступове впровадження 
в Україні загальноприйнятих інструментів промис-
лового розвитку, таких як індустріальні парки, лока-
лізація, експортно-кредитне агентство, закордонні 
торгові представництва та ін. – дозволить нашій кра-
їні вийти на шлях до заможності та благополуччя, 
забезпечить українських громадян роботою у влас-
ній країні. 
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Бородіна О. А. Оптимізація нормативної та інституціональної бази функціонування індустріальних парків в умо-
вах децентралізації 

Фокус уваги дослідження статті спрямований на нормативний та інституційний підхід до оптимізації подальшого функ- 
ціонування індустріальних парків в Україні, а саме: доведена необхідність системних зрушень у інноваційно-інвестиційній 
сфері задля збільшення темпу зростання ВВП на душу населення. Проведений аналіз впливу індустріальних парків на макро-
економічні показники низки країн, а також стимулів та динаміки розвитку індустріальних парків в національних економіках 
світу. Констатована автоматизація та максимальне нормативне та інституційне спрощення процедур при створенні та функ-
ціонуванні індустріальних парків закордонних країн.  

Наголошується на ефективності політики запобігання фінансовим зловживанням при процедурах державної підтримки 
індустріальним паркам, а також відповідні чинники, закладені в законодавстві деяких країн. 

Виконано аналіз показників деіндустріалізації української промисловості, наголошується на гострому «інвестиційному 
голоді» економіки України, що провокує безробіття, консервує бідність населення, гальмує відбудову промисловості. Систе-
матизовано перелік чинників, які ускладнюють реалізацію індустріальних парків. 

Проаналізовано стан нормативно-правової бази з питань функціонування індустріальних парків, констатовано наявність 
певної кількості проєктів Законів, покликаних перезавантажити ідею створення і підтримки індустріальних парків. Наведено 
аргументи значного впливу індустріальних парків на розвиток регіональної інфраструктури та економіки. 

Констатується, що для багатьох регіонів саме розвиток індустріальних парків може стати порятунком від репресивності. 
Систематизовано критерії доцільності їх створення та ефективності роботи у регіонах. Наголошується на необхідності приді-
ляти увагу регіонам, які потребують диверсифікації економіки, зокрема старопромисловим вугільним регіонам, що потрап-
ляють під урядову програму закриття шахт. У якості конкретного прикладу зроблено аналіз перспективи розвитку економіки 
Донецької області в рамках імплементації Концепції економічного розвитку Донецької та Луганської областей, затвердженої 
Кабінетом Міністрів України у грудні 2020 року. 

Проведено аналіз останніх стратегічних документів , зокрема, затвердженої Стратегії розвитку Донецької та Луганської 
областей на період до 2030 року, з огляду на проведений комплексний аналіз, надано пропозиції щодо оптимізації норматив-
ної та інституціональної бази формування та ефективної роботи системи індустріальних парків в України.  

Ключові слова: децентралізація, індустріальні парки, територіальний розвиток, інституціональний підхід, органи місце-
вого самоврядування. 

Borodina O. Optimization of the Normative and Institutional Base of Functioning of Industrial Parks in the Conditions 
of Decentralization 

The focus of the article is on the normative and institutional approach to optimizing the further functioning of industrial parks in 
Ukraine, namely: the need for systemic changes in the innovation and investment sphere to increase GDP growth per capita. The 
analysis of influence of industrial parks on macroeconomic indicators of a number of countries, and also, stimuli and dynamics of 
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development of industrial parks in national economies of the world is carried out. Automation and maximum normative and institutional 
simplification of procedures in the creation and operation of industrial parks of foreign countries are stated. 

Emphasis is placed on the effectiveness of policies to prevent financial abuse in the procedures of state support for industrial 
parks, as well as the relevant factors enshrined in the legislation of some countries. 

The analysis of indicators of deindustrialization of the Ukrainian industry simultaneously with sharp "investment hunger" of 
economy of Ukraine which provokes unemployment, preserves poverty of the population, slows down industrial reconstruction is 
executed. The list of factors that complicate the implementation of industrial parks is systematized. 

The state of the regulatory framework for the functioning of industrial parks is analyzed, the presence of a number of draft laws 
aimed at restarting the idea of creating and maintaining industrial parks is stated. Arguments of significant influence of industrial parks 
on the development of regional infrastructure and economy are given. 

It is stated that for many regions the development of industrial parks can be a salvation from repression. The criteria of expediency 
of their creation and efficiency of work in the regions are systematized. Emphasis is placed on the need to pay attention to regions in 
need of economic diversification, in particular the old coal regions, which fall under the government's mine closure program. As a 
concrete example, the analysis of the prospects of economic development of Donetsk region in the framework of the implementation 
of the Concept of economic development of Donetsk and Luhansk regions, approved by the Cabinet of Ministers in December 2020. 

An analysis of the latest strategic documents, in particular, the approved Development Strategy of Donetsk and Luhansk regions 
for the period up to 2030, given the comprehensive analysis, provided proposals for optimizing the regulatory and institutional frame-
work for the formation and effective operation of industrial parks in Ukraine. 

Keywords: decentralization, industrial parks, territorial development, institutional approach, local governments. 
 
Бородина О. А. Оптимизация нормативной и институциональной базы функционирования индустриальных пар-

ков в условиях децентрализации 
Фокус внимания исследования статьи направлен на нормативный и институциональный подход к оптимизации функ-

ционирования индустриальных парков в Украине, а именно: доказана необходимость системных сдвигов в инновационно-
инвестиционной сфере для увеличения темпа роста ВВП на душу населения. Проведен анализ влияния индустриальных пар-
ков на макроэкономические показатели ряда стран, а также стимулов и динамики развития индустриальных парков в нацио-
нальных экономиках мира. Констатирована автоматизация и максимальное нормативное и институциональное упрощение 
процедур при создании и функционировании индустриальных парков зарубежных стран. 

Отмечается эффективность политики предотвращения финансовых злоупотреблений при процедурах государственной 
поддержки индустриальным паркам, а также соответствующие факторы, заложенные в законодательстве некоторых стран. 

Выполнен анализ показателей деиндустриализации украинской промышленности, отмечается острый «инвестиционный 
голод» экономики Украины, что провоцирует безработицу, консервирует бедность населения, тормозит восстановление про-
мышленности. Систематизирован перечень факторов, которые затрудняют реализацию индустриальных парков. 

Проанализировано состояние нормативно-правовой базы по вопросам функционирования индустриальных парков, кон-
статировано наличие определенного количества проектов законов, призванных перезагрузить идею создания и поддержки 
индустриальных парков. Приведены аргументы значительного влияния индустриальных парков на развитие региональной 
инфраструктуры и экономики. 

Констатируется, что для многих регионов именно развитие индустриальных парков может стать спасением от депрес-
сивности. Систематизированы критерии целесообразности их создания и эффективности работы в регионах. Подчеркивается 
необходимость внимания регионам, которые нуждаются в диверсификации экономики, в частности старопромышленные 
угольные регионы, попадающие под программу закрытия шахт. В качестве конкретного примера сделан анализ перспективы 
развития экономики Донецкой области в рамках имплементации Концепции экономического развития Донецкой и Луганской 
областей, утвержденной Кабинетом Министров Украины в декабре 2020 года. 

Проведен анализ последних стратегических документов, в частности, утвержденной Стратегии развития Донецкой и 
Луганской областей на период до 2030 года. Даны предложения по оптимизации нормативной и институциональной базы 
формирования и эффективной работы системы индустриальных парков в Украине. 

Ключевые слова: децентрализация, индустриальные парки, территориальное развитие, институциональный подход, ор-
ганы местного самоуправления. 
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МОДЕЛЬ ІНТЕГРАЛЬНОЇ ОЦІНКИ  
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 

Постановка проблеми. В сучасних умовах не-
стабільності, суперечливості реформаційних проце-
сів однією з найважливіших задач економічної на-
уки і практики стають розробка і реалізація складо-
вої частини економічної безпеки – системи забезпе-
чення безпеки підприємств і організацій, яка по-
винна бути представлена сукупністю організаційно-
правових, соціально-економічних, управлінських 
рішень, що забезпечують ефективний захист від  
зовнішніх і внутрішніх загроз і сприяють поступаль-
ному розвитку в інтересах національної економіки. 
Формування ринкової економіки об'єктивно поста-
вило переважну більшість вітчизняних підприємств 
і організацій перед необхідністю створення системи 
економічної безпеки, яка була би здатна сприяти 
зниженню рівня загроз функціонування в ключових 
економічних сферах. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-
слідженню концепції економічної безпеки суб’єктів 
господарювання та її основних положень присвя-
тили праці такі науковці: О. Ареф’єва [3], О. Бара-
новський [5], В. Геєць, М. Кизим [9], О. Ляшенко 
[22], С. Пирожков [24], Ю. Харазішвілі, Є. Дронь 
[27] та ін. Проте на сьогодні простежується неодно-
значність поглядів стосовно сукупності складових 
економічної безпеки та комплексної оцінки еконо-
мічної безпеки підприємства, відсутність універ- 
сального механізму управління економічною безпе-
кою. Оцінка економічної безпеки багатьма дослід-
никами пов’язується з оцінкою фінансового стану 
підприємства та діагностикою банкрутства з метою 
нейтралізації кризових проявів. 

Метою статті є дослідження методичних по- 
глядів на сутність економічної безпеки та методів її 

оцінювання, а також розробка моделі інтегральної 
оцінки рівня економічної безпеки підприємства. 

Кожне підприємство функціонує в нестабіль-
них умовах зовнішнього і внутрішнього середо-
вища. Небезпечність діяльності характеризується 
факторами, які пов'язані з різними видами діяльно-
сті такими, як комерційна, підприємницька, інвести-
ційна та ін.  

У науковій літературі поняття «економічна без-
пека підприємства» часто представляють з загальної 
категорії «безпека», яке у перекладі з грецької озна-
чає «володіти ситуацією». Економічна література 
визначає безпеку як стан, в якому об’єкт надійно за-
хищено та не піддається негативному впливу зов- 
нішніх та внутрішніх факторів. Серед вітчизняних 
науковців також немає єдиної думки щодо природи 
економічної безпеки підприємства. Трактування  
терміну «економічна безпека» з точки зору негатив-
ного впливу зовнішнього середовища і необхідності 
захисту підприємства від даного впливу отримала 
все більшого поширення і як і раніше залишається 
затребуваною, відображаючи один із принципових 
підходів до аналізу поняття «економічної безпеки», 
що склалися в сучасній науці. Відповідно до даного 
підходу, «економічна безпека – це стан суб’єкта, при 
якому найбільш ефективно використовуються кор-
поративні ресурси, що дає можливість запобігти за-
грозам та забезпечити стабільне функціонування 
підприємства в динаміці [17; 20; 28]. 

У більш загальному аспекті, за думкою таких 
науковців, як О. Ареф’єва, В. Геєць, М. Кизим, 
Ю. Лисенко, економічна безпека по суті є ознакою 
стабільного функціонування економічної системи в 
цілому, стабільного функціонування внутрішньої 
економічної системи та результативної інтеграції у 

Макроекономіка, економічна теорія та історія 
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світову економічну систему [3; 9; 21]. Суб’єктами 
економічної безпеки є держава, підприємства, орга-
нізації та підприємці, які здійснюють самостійну ді-
яльність і забезпечують власну економічну безпеку. 
Таким чином, в залежності від суб’єкта економічної 
безпеки розрізняють економічну безпеку особис-
тості, підприємства, організації та держави.  

Вже згадане трактування визначає економічну 
безпеку як стійкий внутрішній стан підприємства, 
що є обов'язковою умовою для забезпечення проти-
дії реальним і потенційним джерелам негативного 
впливу (загроз) з боку зовнішнього середовища [18; 
19; 26]. Однак дане визначення не цілком враховує 
всю амплітуду чинників економічної безпеки: по-
перше, джерелом благополуччя підприємства в да-
ному випадку виступає його здатність до адаптації 
до змін зовнішнього середовища, що, безумовно, є 
умовою необхідною, але не достатньою; по-друге, 
саме поняття «загрози», що розглядається як «такі 
зміни у зовнішньому або внутрішньому середовищі, 
які призводять до небажаних змін предмета безпеки 
(підприємства)» [10], має на увазі, що визначення 
категорії «економічна безпека», буде істотно зміню-
ватися в залежності від трансформації змісту «неба-
жаних змін». 

Фахівці, які дотримуються ресурсно-функціо-
нального підходу [1; 11; 23], трактують категорію 
«економічної безпеки» як захищеність функціону-
вання підприємства від негативного пливу зовніш-
нього та внутрішнього середовища, тобто захист  
корпоративної структури, кадрового та інтелекту- 
ального потенціалу, інформаційного забезпечення, 
технологій, капіталу та прибутку за допомогою спе-
ціальної системи правових, економічних, організа-
ційних, інформаційних, технологічних та соціаль-
них заходів. 

Резюмуючи вищевикладені підходи до тракту-
вання поняття «економічна безпека», можна конста-
тувати, що досліджувана дефініція є багатогранною 
і комплексною і включає в себе: стан захищеності 
від небажаних змін (загроз); ефективне викорис-
тання ресурсів для запобігання загрозам; систему  
і наявність конкурентних переваг, що дозволяють 
досягти головних цілей підприємства; здатність до 
відтворення та забезпечення живучості фірми неза-
лежно від нестабільності зовнішнього і внутріш-
нього середовища; створення умов і забезпечення 
стабільного функціонування, прогресивного науко-
во-технічного і соціального розвитку, забезпечення 
фінансово-комерційного успіху. 

З. Варналій [7], О. Ареф’єв [3], В. Бокій [6],  
П. Отенко [23], А. Яремко [29] та інші автори виді-
ляють такі функціональні складові, як: фінансову, 
кадрову, техніко-технологічну, політико-правову, 
екологічну, інформаційну та силову. Однак при та-
кому підході економічна безпека розглядається 
дуже широко і виходить за рамки безпосередньої  
господарської діяльності. По сутності, вона ототож-
нюється з безпекою підприємства в цілому. Отже, 

для проведення об'єктивної оцінки економічної без-
пеки пропонується виділити чотири функціональні 
складові: фінансову, виробничо-збутову, техніко-тех-
нологічну і кадрову. В статті [4] економічна безпека 
розглядається як безпечне функціонування, безпеч-
ний розвиток, безпечне впровадження інновацій. 

Необхідність забезпечення економічної без-
пеки підприємства обумовлена завданнями, які сто-
ять перед кожним суб'єктом господарювання, що 
складається в стабільному функціонуванні та роз- 
витку для досягнення цілей діяльності. 

Розмаїття підходів до визначення сутності по-
няття «економічна безпека підприємства» зумовлює 
значну кількість методичних підходів до оцінки її 
рівня (рис. 1). 

Проаналізувавши найбільш відомі підходи до 
оцінки рівня економічної безпеки підприємства,  
можна зробити висновок, що в сучасній економічній 
літературі немає єдиної методики комплексної  
оцінки економічної безпеки підприємства з ураху-
ванням усіх необхідних критеріїв. 

Система оцінки та аналізу економічної безпеки 
включає в себе сукупність послідовних взаємопов'я-
заних між собою блоків, етапів діяльності, система-
тизованих і пристосованих до цих завдань методик, 
методів, моделей, що дають можливість виявити, 
оцінити і зменшити вплив ризику до прийнятного 
рівня з мінімальними витратами ресурсів. 

Оцінювання економічної безпеки підприємства 
здійснюється з урахуванням всіх внутрішніх і зов- 
нішніх зв'язків, взаємозалежностей і співпідпоряд-
кованості його окремих елементів. Таким чином, си-
стемний підхід дозволяє оцінити не тільки стан 
об’єкта дослідження, а й напрямок його розвитку. 
Модель оцінювання економічної безпеки підприєм-
ства за системним підходом представлено на рис. 2. 

На першому етапі методики здійснюється  
ідентифікація загроз економічної безпеки з ураху-
ванням особливостей діяльності даного підприєм- 
ства, ранжування і виділення пріоритетних з них.  

Вибір джерел інформації відповідно до обра-
ного переліком загроз, тобто формування інформа-
ційної основи, є другим етапом зазначеної послі- 
довності дій і відображає процес збору та обробки 
первинної інформації з подальшим перетворенням її 
в необхідну інформацію для оцінки економічної без-
пеки. Інформаційна система підприємства охоплює 
всі сфери його діяльності: адміністративну, вироб-
ничу, фінансову, виступає як сполучна ланка при ви-
робленні стратегії бізнесу і якості управління під- 
приємством і персоналом. У ній містяться відомості, 
що стосуються планів, стану матеріальних і фінан-
сових потоків, договірної діяльності, дані фінансо-
вого і управлінського обліку.  

Третій етап. Формування системи показників 
відбувається за чотирма функціональними складо-
вими економічної безпеки підприємства: фінансова, 
виробничо-збутова, техніко-технологічна і кадрова 
(рис. 3). 
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Рис. 1. Підходи та методи оцінки рівня економічної безпеки підприємства 

Складено за джерелами [2; 8; 12; 13; 15; 16]. 

Рис. 2. Модель інтегральної оцінки рівня економічної безпеки підприємства 
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Індикативний підхід 

визначення певного переліку показників, що ха-
рактеризують усі аспекти діяльності підприєм-
ства, та у порівнянні їх із певними граничними 
значеннями 

Ресурсно-функціональний підхід 

передбачається визначення інтегрального показ-
ника, що містить у собі оцінки економічної без-
пеки підприємства за кожною складовою з ура-
хуванням їх вагомості 

Програмно-цільовий підхід 
ґрунтується на інтегруванні сукупності показни-
ків, які визначають рівень економічної безпеки 
підприємства

Економік-математичний підхід 
здійснюється на основі функціональної залеж-
ності рівня економічної безпеки підприємства 
від відповідних показників діяльності підприєм-
ства

Підхід до оцінки стану  
фінансової складової діяльності 

підприємства 

передбачає визначення рівня економічної без-
пеки на основі оцінки економічного стану під-
приємства й ефективності використання його 
ресурсів 

Методи прогнозування 
банкрутства 

зводяться переважно до виявлення симптомів 
фінансової кризи підприємства 

3. Формування системи показників оцінки рівня економічної безпеки підприємства

4. Нормування показників оцінки рівня економічної безпеки підприємства

5. Визначення вагових значень групових показників економічної безпеки підприємства та розра-
хунок інтегрального показника для кожної функціональної складової 

6. Розрахунок підсумкового інтегрального показника економічної безпеки підприємства

7. Якісна оцінка рівня економічної безпеки підприємства

8. Розробка заходів щодо підвищення рівня економічної безпеки підприємства

2. Вибір джерел інформації, яка характеризує складові економічної безпеки підприємства

1. Ідентифікація загроз економічним інтересам підприємства
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Рис. 3. Система показників інтегральної оцінки рівня економічної безпеки підприємства 

На четвертому етапі проводиться нормування 
показників.  

Показники, що використовуються для оцінки 
рівня економічної безпеки, мають різну розмірність, 
що створює ряд проблем, які вказують на неможли-
вість визначення загального рівня економічної без-
пеки підприємства. В цілях проведення розрахунку 
розглядаються показники, які будуть приведені до 
безрозмірного вигляду через їх нормування. Етап 
нормування показників проводиться з використан-
ням методу лінійного масштабування і визначення 
мінімальних і максимальних значень генеральної 
сукупності даних за період, з використанням диспе-
рсійного аналізу. При цьому кожен показник роз- 
глядався з точки зору його впливу на сферу, яка ана-
лізується. Так, якщо статистичний показник I пов'я-
заний з інтегральним показником зростаючої залеж-
ності, то значення відповідного уніфікованого по- 
казника I обчислюється за формулою: 

minmax

mini

II

II
І

−
−= , (1) 

де minІ – мінімальне значення j-го показника;  

maxІ – максимальне значення j-го показника.  
Якщо статистичний показник I пов'язаний з ін-

тегральним показником спадної залежністю, фор-
мула приймає наступний вигляд: 

minmax

mini0
j II

II
І

−
−

−=1 . (2)

Узагальнюючий показник кожної сфери визна-
чається з стандартизованих значень за формулою:  

))I(1I(
km

1
І jj  −+⋅

+
= , (3) 

де  I – інтегральний показник;  
m – число позитивних показників;  
k – число негативних показників;  

)( jI1 − – стандартизоване значення j-го негатив-

ного показника. 
На п’ятому етапі проводиться визначення ва-

гових значень групових показників економічної без-
пеки підприємства. 

За наявності групування для кожної групи роз-
раховується проміжний інтегральний показник  
і розробляється інтерпретаційна шкала для кожної 
групи. Оцінюється стан захищеності для кожної з 
функціональних складових економічної безпеки в 
порівнянних показниках. 

Пропонується для об’єднання розрізнених по-
казників підприємства використовувати однин із 
методів факторного аналізу, а саме, метод головних 
компонент (МГК), за допомогою якого доцільно 
здійснити визначення вагових коефіцієнтів показни-
ків, що характеризують складові антикризового по-
тенціалу. Оскільки метод головних компонент за-
снований на взаємозв’язку вихідних ознак, перед 
побудовою головних компонент необхідно переві-
рити наявність кореляції між Х1 ... XР для кожної 
групи показників. Для переходу до головних компо-
нентів проводиться визначення власних значень ко-
реляційної матриці [25]. 

На основі проведеного розрахунку за МГК з ви-
користанням пакета Gretl 1.7.1 отримано зважені  

Фінансова  
складова 

- показники рентабельності; 
- показники платоспроможності та фінансової стійкості; 
- показники ділової активності 

Виробничо-збутова 
складова 

- рівень завантаження обладнання; 
- рівень зносу основних коштів; 
- фондовіддача 

Показники оцінки економічної безпеки підприємства 

Техніко-техноло- 
гічна складова 

- коефіцієнт оновлення основний фондів;
- коефіцієнт матеріаловіддачі; 
- обсяг фінансування НДДКР; 
- коефіцієнт вироблення продукції на одного робітника 

Кадрова складова 
- плинність кадрів; 
- продуктивність праці; 
- рентабельність персоналу 
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коефіцієнти рівнянь інтегральних показників по  
кожній складовій антикризового потенціалу підпри-
ємства: 

1) інтегральний показник фінансової складової
економічного потенціалу підприємств визначається 
за формулою: 

Іфс = 0,192 × Х1 + 0,285 × Х2 + 0,228 × Х3 + 
+ 0,295 × Х4, (4) 

де  Х1 – рентабельність продажів, %; 
Х2 – коефіцієнт поточної ліквідності; 
Х3 – коефіцієнт автономії; 
Х4 – коефіцієнт оберненості активів; 

2) інтегральний показник виробничо-збутової
складової економічного потенціалу підприємств ви-
значається за формулою: 

Івзс = 0,255 × Х1 + 0,391 × Х2 + 0,254 × Х3, (5) 

де Х1 – рівень завантаженості обладнання; 
Х2 – рівень зносу основних коштів; 
Х3 – фондовіддача; 

3) інтегральний показник техніко-технологіч-
ної складової економічного потенціалу підприємств 
визначається за формулою: 

ІТТС = 0,267 × Х1 + 0,298 × Х2 +  
          + 0,245 × Х3 + 0,190 × Х4, (6)

де  Х1 – коефіцієнт оновлення основний фондів; 
Х2 – коефіцієнт матеріаловіддачі; 
Х3 – коефіцієнт фінансування НДДКР; 
Х4 – коефіцієнт вироблення продукції на одного 

робітника; 
4) інтегральний показник показника кадрової

складової економічного потенціалу підприємств ви-
значається за формулою: 

ІКС = 0,318 × Х1 + 0,356 × Х2 + 0,326 × Х3,  (7) 
де  Х1 – плинність кадрів; 
Х2 – продуктивність праці; 
Х3 – рентабельність персоналу. 

Шостий етап. Розраховується загальний інтег-
ральний показник для підприємства в цілому і роз-
робляється інтерпретаційна шкала для даного під- 
сумкового показника. Встановлюється вага (внесок) 
кожної групи використовуваних показників в за- 
гальну економічну безпеку підприємства.  

Оцінка узагальнюючих властивостей економіч-
ної безпеки Іj ґрунтується на поєднанні їм відповід-
них Кij інтегральних одиничних оцінок:  

ІЕП = 0,315 × ІФС  + 0,185 × ІВЗС  +  
         + 0,305 × ІТТС  + 0,195 × ІКС. (8)

На сьомому етапі оцінюється й інтерпрету-
ється рівень економічної безпеки підприємства в ці-
лому. 

Таблиця 
Якісна характеристика рівня  

економічної безпеки підприємства 
Значення інтеграль-
ного показника 

Коментар 

80-100 Підприємство з високим рівнем 
економічної безпеки, стійкі до мож-
ливих криз 

50-79 Підприємства з нормальним рівнем 
економічної безпеки; наслідки зов-
нішніх загроз будуть суттєвими, але 
вони можуть бути вирішені 

20-49 Підприємства с проблемним станом 
економічної безпеки. Наслідки криз 
і можуть бути катастрофічні 

0-19 Підприємства з високим ризиком, 
неспроможні 

На восьмому етапі проводиться розробка захо-
дів щодо підвищення рівня економічної безпеки під-
приємства. 

Економічна безпека підприємств забезпечу-
ється шляхом реалізації двох підходів: превентив-
ний і підхід, що реагує на вплив факторів (рис. 4). 

 
 
 
 

Рис. 4. Заходи превентивного та реактивного характеру 

Загрози легше попередити, ніж усувати їх на- 
слідки. Проте, перш ніж реалізовувати заходи щодо 
запобігання збитків та мінімізації втрат, необхідно 
провести розрахунок їх вартості. Для цього врахову-
ється необхідна кількість матеріально-технічних, 
трудових та інших ресурсів. Далі необхідно зіста- 

вити необхідні витрати з можливим збитком від 
впливу внутрішніх та зовнішніх чинників і визна-
чити ефективність від впровадження даних заходів. 
Оскільки може скластися ситуація, коли вартісне 
вираження економічного ефекту може бути на- 
стільки мінімально, що здійснення заходів щодо за- 

Заходи 

Превентивні  Реактивні  

дозволяють попередити можливі негативні 
наслідки за допомогою аналізу ринку і діяль-
ності підприємства, перевірки контрагентів, 
технічного й інформаційного захисту та ін. 

застосовуються для захисту діяльності під- 
приємства у випадку виникнення або реаль-
ного здійснення загроз економічної безпеки 

та ін. 
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побігання загроз виявиться недоцільним, або навіть 
може стати джерелом додаткових втрат корпора- 
тивних ресурсів. 

Проведено на основі запропонованої моделі ін-
тегральної оцінки рівня економічної безпеки під- 
приємства визначення наявного і прогнозного її  

рівня таких підприємств, як ПАТ «Хартрон», ПАТ 
«Датагруп», ПАТ «Київський радіозавод». 

Графічне представлення динаміки інтеграль-
ного показника економічного потенціалу підприєм-
ства подано на рис. 5. 

 
Рис. 5. Динаміка розрахункових та прогнозний даних інтегрального показника  

економічної безпеки ПАТ «Хартрон» 
 
З рис. 5 видно, що рівень економічної безпеки 

ПАТ «Хартрон» має позитивну динаміку та дорів-
нює у 2020 р. – 0,61, що відповідає нормальному  
рівню економічної безпеки.  

На ПАТ «Київський радіозавод» рівень еконо-
мічної безпеки дорівнює 0,44 (рис. 6), що вказує на 
наявність проблем на підприємстві, але спостеріга-
ється позитивна динаміка значення інтегрального 
показника. 

 
Рис. 6. Динаміка розрахункових та прогнозних даних  

інтегрального показника економічної безпеки ПАТ «Київський радіозавод» 
 
З рис. 7 видно, що на ПАТ «Датагруп» спосте-

рігається позитивна зміна значення інтегрального 
показника (з 0,44 у 2016 г. до 0,63 у 2020 р.) та від-
повідає нормальному рівню економічного потен- 
ціалу підприємства. 

Для подальшої стабілізації фінансового стану 
промисловим підприємствам необхідно вжити та-
ких заходів:  

1) провести поглиблений аналіз структури кре-
диторської заборгованості у динаміці для пошуку 
способів та джерел її погашення;  

2) проаналізувати структуру дебіторської за- 
боргованості, причини її виникнення і можливості 
погашення;  

3) забезпечити необхідний рівень самофінансу-
вання виробничого розвитку підприємства (збіль-
шення прибутку, оптимізація податкових платежів, 
ефективної амортизаційної політики);  

4) забезпечити компенсацію можливих фінан-
сових втрат за рахунок резервування частини фінан-
сових ресурсів щодо цільових резервних і страхових 
фондів відповідно до чинного законодавства та ста-
туту підприємства; оптимізації системи штрафних 
санкцій; скорочення розмірів поточних потреб, що 
породжують фінансові зобов’язання, та окремих  
ліквідних активів для термінової їх конвертації у 
грошові кошти. 
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Рис. 7. Динаміка розрахункових та прогнозний даних  
інтегрального показника економічної безпеки ПАТ «Датагруп» 

Висновки. Таким чином, економічна безпека 
підприємства, її незалежність і недопущення загроз 
можуть бути надійно забезпечені, якщо будуть ви-
значені найважливіші стратегічні напрямки забезпе-
чення безпеки підприємства. З цією метою була за-
пропонована модель інтегральної оцінки рівня еко-
номічної безпеки підприємств. Крім цього, для ме-
тодичного формування об'єктивної оцінки інте- 
грального рівня економічної безпеки підприємства 
необхідно дотримуватися системного підходу, який 

базується на порівняльному аналізі обраних індика-
торів по групам (виробничо-збутові, кадрові, тех-
ніко-технологічні, фінансові). Тільки в цьому ви- 
падку можливо провести найбільш точну інтегральну 
оцінку економічної безпеки підприємства.  

Перспективами подальших досліджень є апро-
бація моделі інтегральної оцінки рівня економічної 
безпеки підприємства для суб’єктів господарювання 
різних галузей, різних організаційно-правових форм 
з метою виявлення особливостей оцінки та уточ-
нення підходу. 
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Пілецька С. Т., Коритько Т. Ю., Ткаченко Є. В. Модель інтегральної оцінки економічної безпеки підприємства 
Зазначено, що в сучасних умовах нестабільності, суперечливості реформаційних процесів однією з найважливіших за-

дач економічної науки н практики стають розробка і реалізація складової частини економічної безпеки – системи забезпечення 
безпеки підприємств і організацій, яка повинна бути представлена сукупністю організаційно-правових, соціально-економіч-
них, управлінських рішень, що забезпечують ефективний захист від зовнішніх і внутрішніх загроз і сприяють поступальному 
розвитку в інтересах національної економіки. Формування ринкової економіки об'єктивно поставило переважну більшість 
вітчизняних підприємств і організацій перед необхідністю створення системи економічної безпеки, здатної забезпечити зни-
ження рівня загроз діяльності в ключових фінансово-економічних сферах. Метою статті є дослідження методичних поглядів 
на сутність економічної безпеки та методів її оцінювання, а також розробка моделі інтегральної оцінки рівня економічної 
безпеки підприємства. Методологічною основою дослідження виступають наукові праці класиків економічної науки, праці 
та публікації провідних вчених і фахівців, які досліджують питання економічної безпеки суб’єктів господарювання, об'єд-
нання теоретичних і наукових методів: аналіз, синтез, теоретичне і логічне узагальнення. Проведено аналіз підходів до  
трактування поняття «економічна безпека» та визначено, що досліджувана дефініція є багатогранною і комплексною і вклю-
чає в себе: стан захищеності від небажаних змін (загроз); ефективне використання ресурсів для запобігання загрозам; систему 
і наявність конкурентних переваг, що дозволяють досягти головних цілей підприємства; здатність до відтворення та забезпе-
чення живучості фірми незалежно від нестабільності зовнішнього і внутрішнього середовища; створення умов і забезпечення 
стабільного функціонування, прогресивного науково-технічного і соціального розвитку, забезпечення фінансово-комерцій-
ного успіху. Запропоновано на основі системного підходу модель інтегральної оцінки рівня економічної безпеки підприєм- 
ства, що дозволяє оцінити не тільки стан об’єкта дослідження, а й напрямок його розвитку. Для методичного формування 
об'єктивної оцінки інтегрального рівня економічної безпеки підприємства обґрунтовано необхідність використання системи 
показників за виробничо-збутовою, кадровою, техніко-технологічною, фінансовою складовою. Проведено на основі запропо-
нованої моделі визначення наявного і прогнозного рівня економічної безпеки таких підприємств, як ПАТ «Хартрон», ПАТ 
«Датагруп», ПАТ «Київський радіозавод». Перспективами подальших досліджень є апробація моделі для суб’єктів господа-
рювання різних галузей, різних організаційно-правових форм власності з метою виявлення особливостей оцінки та уточнення 
моделі. 

Ключові слова: економічна безпека, модель, інтегральна оцінка, інтегральний показник економічної безпеки, підхід. 

Piletska S., Korytko T., Tkachenko Ye. A Model of Integrated Assessment of the Enterprise Economic Security 
It is noted that in modern conditions of instability, contradictions of reformation processes one of the most important tasks of 

economic science and practice is the development and implementation of an integral part of economic security – security system of 
enterprises and organizations, which must be represented by a set of organizational, legal, socio-economic, and managerial decisions 
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that provide effective protection against external and internal threats and promote progressive development in the interests of the 
national economy. The formation of a market economy has objectively put the vast majority of domestic enterprises and organizations 
in front of the need to create a system of economic security that can reduce the level of threats to activities in key financial and economic 
areas. The purpose of the article is to study the methodological views on the essence of economic security and methods of its assess-
ment, as well as to develop a model of integrated assessment of the level of the enterprise economic security. The methodological basis 
of the study are the scientific works of the classics of economics, works and publications of leading scientists and specialists who study 
the economic security of economic entities, combining theoretical and scientific methods: analysis, synthesis, theoretical and logical 
generalization. The analysis of approaches to the interpretation of the "economic security" concept is carried out and it is determined 
that the studied definition is multifaceted and complex and includes: the state of protection from unwanted changes (threats); efficient 
use of resources to prevent threats; system and the presence of competitive advantages that allow to achieve the main goals of the 
enterprise; the ability to reproduce and ensure the viability of the firm regardless of the instability of the external and internal environ-
ment; creating conditions and ensuring sustainable operation, progressive scientific, technical and social development, ensuring finan-
cial and commercial success. Based on a systematic approach, a model of integrated assessment of the level of the enterprise economic 
security is suggested, which allows to assess not only the state of the object of study, but also the development trend. For the methodical 
formation of an objective assessment of the integrated level of the enterprise economic security, the necessity of using a system of 
indicators for production and sales, personnel, technical and technological, financial component is substantiated. Based on the sug-
gested model, the current and forecast level of economic security of such enterprises as PJSC "Hartron", PJSC "Datagroup", PJSC 
"Kyiv Radio Plant" was determined. Prospects for further research are the approbation of the model for business entities of different 
industries, different organizational and legal forms of ownership in order to identify the features of the assessment and refinement of 
the model. 

Keywords: economic security, model, integrated assessment, integrated indicator of economic security, approach. 
 
Пилецкая С. Т., Корытько Т. Ю., Ткаченко Е. В. Модель интегральной оценки экономической безопасности пред-

приятия 
Отмечено, что в современных условиях нестабильности, противоречивости процессов реформирования одной из важ-

нейших задач экономической науки н практики становятся разработка и реализация составной части экономической безопас-
ности – системы обеспечения безопасности предприятий и организаций, которая должна быть представлена совокупностью 
организационно-правовых, социально-экономических, управленческих решений, обеспечивающих эффективную защиту от 
внешних и внутренних угроз и способствующих поступательному развитию в интересах национальной экономики. Форми-
рование рыночной экономики объективно поставило подавляющее большинство отечественных предприятий и организаций 
перед необходимостью создания системы экономической безопасности, способной обеспечить снижение уровня угроз дея-
тельности в ключевых финансово-экономических сферах. Целью статьи является исследование методических взглядов на 
сущность экономической безопасности и методов ее оценки, а также разработка модели интегральной оценки уровня эконо-
мической безопасности предприятия. Методологической основой исследования выступают научные труды классиков эконо-
мической науки, труды и публикации ученых и специалистов, исследующих вопросы экономической безопасности субъектов 
хозяйствования, объединения теоретических и научных методов: анализ, синтез, теоретическое и логическое обобщение. Про-
веден анализ подходов к трактовке понятия «экономическая безопасность» и определено, что исследуемая дефиниция явля-
ется многогранной и комплексной и включает в себя: состояние защищенности от нежелательных изменений (угроз) эффек-
тивное использование ресурсов для предотвращения угроз; систему и наличие конкурентных преимуществ, позволяющих 
достичь главных целей предприятия; способность к воспроизводству и обеспечение живучести фирмы независимо от неста-
бильности внешней и внутренней среды; создание условий и обеспечение стабильного функционирования, прогрессивного 
научно-технического и социального развития, обеспечение финансово-коммерческого успеха. Предложена на основе систем-
ного подхода модель интегральной оценки уровня экономической безопасности предприятия, позволяющая оценить не 
только состояние объекта исследования, но и направление его развития. Для методического формирования объективной 
оценки интегрального уровня экономической безопасности предприятия обоснована необходимость использования системы 
показателей по производственно-сбытовой, кадровой, технико-технологической, финансовой составляющей. Определен на 
основе предложенной модели имеющийся и прогнозный уровень экономической безопасности таких предприятий, как ОАО 
«Хартрон», ОАО «Датагруп», ОАО «Киевский радиозавод». Перспективами дальнейших исследований является апробация 
модели для субъектов хозяйствования различных отраслей, различных организационно-правовых форм собственности с це-
лью выявления особенностей оценки и уточнения модели. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, модель, интегральная оценка, интегральный показатель экономической 
безопасности, подход. 
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНСТИТУЦІЙНИХ ЗМІН  
В РЕГІОНАЛЬНІЙ ІНВЕСТИЦІЙНІЙ ПОЛІТИЦІ  

(НА ПРИКЛАДІ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ) 

Вступ. У 2020 р. Україна зайняла 85 місце се-
ред 141 країни у глобальному рейтингу конкуренто-
спроможності (57 балів із можливих 100) [1]. Од-
нією із важливих складових, які стримують зрос-
тання є низька якість інститутів. Інститути вплива-
ють на інвестиційну привабливість країни. 

Для завоювання та збереження конкурентних 
позицій на світовому ринку важливим є забезпе-
чення випуску продукції сфери високих технологій, 
що вимагає безперервного інноваційного розвитку 
та оновлення виробництва з метою адаптації про- 
мисловості до сучасних ринкових умов. Для цього 
необхідно сформувати інституційне забезпечення 
регіональної інвестиційної політики в умовах де- 
централізації. 

Успішний розвиток країни тісно пов’язаний із 
співпрацею з країнами світу, що передбачає необ-
хідність поступової модернізації, яка повинна ґрун-
туватися на впровадженні у виробництво досягнень 
науково-технічного прогресу з метою виготовлення 
продукції інноваційного характеру та конкуренто-
спроможної на зовнішньому і внутрішньому ринках. 
При цьому державну політику необхідно спряму-
вати на зміну структури економіки шляхом пріори-
тетного розвитку високотехнологічних виробництв, 
як основи переведення її на інноваційний шлях роз-
витку. 

Слід зазначити, що протягом останніх кількох 
років Уряд країни зосередився на розв’язанні ряду 
проблем, що потребувало запуску багатьох рефор- 
містських і модернізаційних процесів. При цьому 
було проведено масштабну роботу з фіскальної кон-
солідації, реструктуризації зовнішньої заборговано-
сті, спрощення умов ведення бізнесу та стимулю-
вання притоку іноземних інвестицій. Останніми ро-
ками скорочено кількість дозволів більше ніж на  
40 відсотків. Кількість видів господарської діяльно-
сті, що підлягають ліцензуванню, зменшилася на  
46 відсотків. Ліквідовано обов’язкову реєстрацію 
іноземних інвестицій. Скасовано сотні регулятор-
них актів, які заважали вільно працювати бізнесу. 

Це ті важливі рішення, що сприяють розвитку під- 
приємництва, регіональної та національної еконо-
міки. 

На сьогодні активно впроваджуються страте- 
гічні для країни реформи – децентралізації, енерго-
ефективності, дерегуляції у будівництві. 

З реформою децентралізації місцевого само-
врядування посилюються роль місцевих громад, їм 
надаються можливості самостійно організовувати 
життєдіяльність територій, будувати стратегії роз-
витку. Громади зацікавлені в залученні інвестицій 
на свої території, що передбачає грамотне викорис-
тання існуючих ресурсів на підставі існуючого зако-
нодавчого поля.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Провідними вченими було зроблено значний внесок 
у дослідження питань, пов’язаних з проблемами 
створення та функціонування національних та ре- 
гіональних інноваційних систем. Загальні проблеми 
розкрили у своїх працях такі вітчизняні вчені, як 
О. Амоша [1], В. Геєць [2], О. Волков [3], М. Дени-
сенко [4], О. Динкін [6], М. Козоріз [7], Л. Яремко 
[7], В. Ляшенко [8]. Великі авторські колективи пра-
цюють над проблематикою модернізації економіки 
та створення регіональних інноваційних систем [9]. 
Ці науковці зробили значний внесок у створення та 
розвиток інституційних основ регулювання іннова-
ційної політики, але дієвого регуляторного меха- 
нізму так й не було створено в Україні, що обумов-
лює актуальність даного дослідження.  

Метою статі є аналіз інституційних умов здій-
снення інноваційної політики в індустріальних пар-
ках та надання рекомендацій щодо вдосконалення 
національного законодавства з метою покращання 
інвестиційного клімату. 

Результати дослідження. Інвестиційне зако-
нодавство України складається із сукупності норма-
тивно-правових актів, які включають: закони Укра-
їни, укази Президента України, постанови уряду, на-
кази відповідних інституцій, які організаційно керу-
ють інвестиційним процесом. Далі наведено деякі 
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основні Закони України: Податковий кодекс Укра-
їни, Митний кодекс України, Земельний кодекс Ук-
раїни, Господарський кодекс України [10-16]. 

Закон України «Про інвестиційну діяльність» 
визначає загальні правові, економічні та соціальні 
умови інвестиційної діяльності на території Укра-
їни. Він спрямований на забезпечення рівного за- 
хисту прав, інтересів і майна суб'єктів інвестиційної 
діяльності незалежно від форм власності, а також на 
ефективне інвестування економіки України, роз- 
витку міжнародного економічного співробітництва 
та інтеграції [17]. 

Закон України «Про інститути спільного інвес-
тування» [18] спрямований на забезпечення залу-
чення та ефективного розміщення фінансових ре- 
сурсів інвесторів і визначає правові та організаційні 
основи створення, діяльності, припинення суб’єктів 
спільного інвестування, особливості управління ак-
тивами зазначених суб’єктів, встановлює вимоги до 
складу, структури та зберігання таких активів, особ-
ливості емісії, обігу, обліку та викупу цінних папе-
рів інститутів спільного інвестування, а також поря-
док розкриття інформації про їх діяльність. 

Закон України «Про режим іноземного інвесту-
вання» визначає особливості режиму іноземного ін-
вестування на території України, виходячи з цілей, 
принципів і положень законодавства України [19]. 

Закон України «Про захист іноземних інвести-
цій на Україні» врегульовує режими залучення та за-
хисту іноземних інвестицій, а саме інвестиції, при-
бутки, законні права та інтереси іноземних інвесто-
рів на території України [20]. 

Закон України «Про державну підтримку ін- 
вестиційних проєктів із значними інвестиціями в 
Україні» визначає організаційні, правові та фінан-
сові засади державної підтримки інвестиційних 
проєктів з метою створення сприятливих умов для 
залучення в Україну значних інвестицій, стимулю-
вання економічного розвитку регіонів та зростання 
конкурентоспроможності економіки України [21]. 

Закон України «Про державно-приватне парт-
нерство» визначає організаційно-правові засади вза-
ємодії державних партнерів з приватними партне-
рами та основні принципи державно-приватного 
партнерства на договірній основі [22]. 

Закон України «Про угоди про розподіл про- 
дукції» визначає організаційно-правові засади взає-
модії державних партнерів з приватними партне-
рами та основні принципи державно-приватного 
партнерства на договірній основі [23]. 

Закон України «Про концесію» визначає пра-
вові, фінансові та організаційні засади реалізації 
проєктів, що здійснюються на умовах концесії, з ме-
тою модернізації інфраструктури та підвищення 
якості суспільно значущих послуг [24]. 

Закон України «Про інноваційну діяльність» 
[25] визначає правові, економічні та організаційні 
засади державного регулювання інноваційної діяль-
ності в Україні, встановлює форми стимулювання 

державою інноваційних процесів і спрямований на 
підтримку розвитку економіки України інновацій-
ним шляхом. 

Закон України «Про спеціальний режим інно-
ваційної діяльності технологічних парків» визначає 
правові та економічні засади запровадження та функ-
ціонування спеціального режиму інноваційної дія-
льності технологічних парків [26]. 

Закон України «Про наукові парки» регулює 
правові, економічні, організаційні відносини, пов'я-
зані із створенням та функціонуванням наукових  
парків, і спрямований на інтенсифікацію процесів 
розроблення, впровадження, виробництва іннова-
ційних продуктів та інноваційної продукції на внут-
рішньому та зовнішньому ринках [27]. 

Закон України «Про індустріальні парки» ви-
значає правові та організаційні засади створення  
і функціонування індустріальних парків на території 
України з метою забезпечення економічного роз- 
витку та підвищення конкурентоспроможності те-
риторій, активізації інвестиційної діяльності, ство-
рення нових робочих місць, розвитку сучасної ви- 
робничої та ринкової інфраструктури [28]. 

Розглядаючи регіон як місце для вкладення ка-
піталу, інвестор отримує доступ до кваліфікованої 
робочої сили, провідних ІТ-компаній та міжнарод-
ного банкінгу, а також розгалуженої та потужної 
транспортно-логістичної та енергетичної мережі. 

В залежності від наміру інвестора та власних 
інтересів територія пропонує скористатись певними 
преференціями.  

Преференції – це переваги, пільги, надані під- 
приємствам, організаціям для підтримки певних ви-
дів діяльності (зниження або звільнення від зборів 
та податків, відшкодування ставок по кредитам). 
Вони поділяються на державні та місцеві преферен-
ції.  

Для потенційних інвесторів, які займаються  
певною господарською діяльністю, держава надає 
ряд пільг, а саме: 

1. Звільнення від ввізного мита: діяльність в  
рамках Закону України «Про режим іноземного ін-
вестування»; обладнання для ІП, наукових і техно-
парків; енергозберігаюче обладнання; матеріали та 
агрегати для АПК; необхідні товари для літакобу- 
дівної промисловості. 

2. Звільнення від ПДВ – поставка IT продукції; 
енергозберігаюче обладнання; продукція дитячого 
харчування та лікарських засобів. 

3. Звільнення від податку на прибуток суб'єктів 
літакобудування, визначених відповідно до Закону 
України «Про розвиток літакобудівної промисло- 
вості». 

4. І нововведення, преференції в рамках закону 
відомого під назвою інвестиційні «няні». У лютому 
2021 р. вступив у дію Закон України «Про державну 
підтримку інвестиційних проєктів зі значними ін- 
вестиціями в Україні», що гарантує підтримку ін- 
весторам, сума інвестицій яких перевищує 20 млн 
євро. 
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Державна підтримка полягає у звільненні від 
сплати окремих податків і зборів, ввізного мита на 
нове обладнання, а також будівництво за рахунок 
державних коштів, об'єктів суміжної інфраструк-
тури (норма Закону про забезпечення суміжної ін-
фраструктури почне діяти з 1 січня 2022 р.). 

Українське інвестиційне законодавство вима-
гає значного вдосконалення та доопрацювання для 
того, щоб уникнути зловживань та негативів. Усі 
зміни мають бути продумані, цілеспрямовані та під-
порядковані єдиній стратегічній меті – структурній 
трансформації економіки та забезпеченню її конку-
рентоспроможності на світовому ринку. 

Щоб отримати державну підтримку, інвести-
ційний проєкт повинен відповідати таким вимогам: 

– проєкт реалізується на території України в
сферах: переробної промисловості (крім діяльності 
з виробництва та обігу тютюнових виробів, алко- 
гольних напоїв); видобутку з метою подальшої пе-
реробки та/або збагачення корисних копалин (крім 
кам'яного і бурого вугілля, сирої нафти і природного 
газу); поводження з відходами; транспорту, складсь-
кого господарства, поштової та кур'єрської діяльно-
сті, логістики; освіти, науки і науково-технічної ді- 
яльності; охорони здоров'я, мистецтва, культури, 
спорту, туризму та курортно-рекреаційної сфери; 

– створення від 80 нових робочих місць із се-
редньою заробітною платою працівників, розмір 
якої не менше ніж на 15% перевищує розмір серед-
ньої заробітної плати у відповідній сфері в регіоні, в 
якому реалізується проєкт, за попередній календар-
ний рік; 

– розмір інвестицій в об'єкти інвестування про-
тягом терміну реалізації інвестиційного проєкту зі 
значними інвестиціями перевищує суму, еквівалент-
ну 20 млн євро (такий розмір розраховується за офі-
ційним курсом валют, установленим Національним 
банком України на дату фактичного здійснення ін-
вестицій); 

– термін реалізації інвестиційного проєкту зі
значними інвестиціями не перевищує 5 (п'яти) років. 

На національному рівні уповноваженим на 
впровадження та супровід інвестиційних проєктів зі 

значними інвестиціями визначено державну аген-
цію «UkraineInvest», що підпорядковується Кабі-
нету Міністрів України. 

На відміну від державних місцеві преференції 
встановлюються за рішенням органів місцевого са-
моврядування. Це пільги стосовно сплати: податку 
на нерухоме майно; податку на землю; орендної 
плати за землю. 

Перед тим як запровадити місцеві преференції, 
необхідно проаналізувати економічний потенціал 
громади, визначити пріоритетні галузі і напрямки, 
шляхом розробки стратегії та програми розвитку те-
риторії. 

Важливо чітко розуміти необхідність введення 
місцевих преференцій. І вже на підставі проведе-
ного аналізу, розробити механізм надання прямих 
або непрямих преференцій. 

Такий поділ сформовано на основі практичного 
досвіду та пропонується територіальним громадам 
як основа для розуміння формування та викорис-
тання ресурсів і можливостей громади. 

Розглянемо застосування прямих місцевих пре-
ференцій, які здійснюються в формі зниження або 
звільнення від сплати податків і зборів шляхом по-
даткового стимулювання. Як це працює!? 

Надання платникам податків можливості не 
платити податки або платити їх у меншому розмірі. 
Таким чином, стимулюється відкриття, розширення 
або ведення бізнес діяльності, яка відповідає цілям  
і пріоритетам громади. 

Податкове стимулювання і порядок його засто-
сування може щорічно визначатись рішенням про 
встановлення місцевих податків і зборів. Фактично 
майже за всіма місцевими податками та зборами  
місцева влада має право визначати пільги з податку 
та ставки, але тільки в межах тих положень і гра- 
ничних розмірів, що передбачені нормами Податко-
вого Кодексу України. 

Податковим Кодексом закріплено перелік міс-
цевих податків і зборів, які встановлюють місцеві 
органи, було виділено 4 з них (в колонці праворуч), 
ставки, які можливо змінювати з метою надання по-
даткових преференцій бізнесу (див. таблицю). 

Таблиця 
Місцевих податків і зборів, які встановлюють місцеві органи 

Вид місцевих  
податків і зборів 

Можливості встановлювати 
ставки податків 

Можливості надавати податкові 
преференцій 

1 2 3
Єдиний податок  Встановлення ставок податку, нижчих за 

максимальний розмір, визначений ПКУ, 
для І та ІІ груп платників єдиного по-
датку, які провадять певні види господар-
ської діяльності (ст. 293 ПКУ) 

Для І групи не більше 10 відсотків роз-
міру прожиткового мінімуму; 
для ІІ групи не більше 20 відсотків роз-
міру мінімальної заробітної плати 

Податок на неру-
хоме майно, від-
мінне від земель-
ної ділянки 

Встановлення для об’єктів житлової та 
нежитлової нерухомості ставок податку, 
нижчих від граничного рівня, визначе-
ного ПКУ. 

До 1,5% від розміру мінімальної заробіт-
ної плати за 1 м2 
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Закінчення таблиці 
1 2 3 
 Встановлення диференційованих ставок 

податку для об’єктів нежитлової нерухо-
мості, залежно від місця розташування 
(зональності) (ст. 266.5 ПКУ) 

 

Земельний  
податок 

Встановлення ставок податку, нижчих за 
максимальний розмір визначений ПКУ 
(ст. 266.5 ПКУ) 

За земельні ділянки, нормативну грошову 
оцінку яких проведено (незалежно від 
місцезнаходження):  від 0,1 до 12%. (за ці-
льовим призначенням); 
за земельні ділянки, розташовані за ме-
жами населених пунктів, нормативну гро-
шову оцінку яких не проведено: від 0,1 до 
5% (за цільовим призначенням); 
вилучення з об’єкта оподаткування пев-
них категорій земельних ділянок 

Орендна ставка  
землі 

Встановлення ставок орендної плати, 
нижчих за максимальний розмір визначе-
ний ПКУ (п. 288.5 ст. 288 ПКУ) 

До 12 %  від нормативної грошової оцінки

 
Ще одним із механізмів підтримки підприєм- 

ницької діяльності і залучення інвестицій на терито-
рію громади є непрямі преференції, такі як: розвиток 
місцевого бізнес середовища – бізнес організацій, 
асоціацій; розвиток дорожньої та інженерної інфра-
структури (організація громадського транспорту – 
облаштування зупинок, графік руху та інше, будів-
ництво і ремонт доріг); розвиток інженерної інфра-
структури (технічне та передпроєктне опрацювання 
інженерної інфраструктури: фінансування робіт із 
забезпечення інженерною інфраструктурою інвес-
тиційних територій, наявність резервних потужнос-
тей інженерних мереж, можливі точки підключення 
до інженерних мереж, план інвестиційного розвитку 
власників інженерних мереж); розвиток соціальної 
та культурної інфраструктури (можливість отри-
мання медичного обслуговування, дошкільні нав- 
чальні заклади, школи, магазини, банки, банкомати, 
аптеки, поштові відділення, місця для культурного 
дозвілля); розвиток кадрового потенціалу (профіль-
ність навчальних закладів, кількість підготовлених 
спеціалістів, можливість введення нових спеціаль-
ностей (на замовлення); прозорість управління зе- 
мельними ресурсами і об'єктами комунальної влас-
ності – виявлення вільних ділянок, підбір об'єктів 
комунальної власності для продажу або оренди; на-
дання адміністративних послуг (ЦНАП). 

Слід зазначити про важливість впливу непря-
мих преференцій на прийняття рішення інвестора 
щодо вибору місця розміщення свого інвестицій-
ного проєкту та його реалізації. Досвід діючих ін- 
весторів як великого, так і середнього бізнесу, наго-
лошують на важливості покращення якості життя 
мешканців обраної території та формування друж-
нього до людини простору. Оскільки це все є скла-
довими образу «щасливого українця», який створює 
додану вартість та вносить свій вклад в якість про-
дукції, що випускається. 

Існуючий спектр пільг не достатній для активі-
зації інноваційної діяльності, достатньо проблем-
ним залишається питання щодо повернення кредиту 
по ПДВ. Одним із шляхів удосконалення інновацій-
ної діяльності є припинення дії цього закону та  
формування нового законодавчого акту, який би ак-
тивізував інноваційне зростання в необхідних країні 
точках. Таким законодавчим актом може бути новий 
Закон України «Про державну підтримку інновацій-
ної діяльності». Слід зазначити, що визначені в існу-
ючих законодавчих актах пріоритетні напрями спо-
вільнюють дію інвесторів щодо заповнення індуст-
ріальних парків. Так, наприклад, в межах індустрі- 
ального парку інвестор планує розмістити підпри-
ємства, які не входять у перелік пріоритетних галу-
зей, що зазначені в законі, внаслідок чого виникає 
питання щодо можливості застосування пільг. Для 
вдосконалення національного законодавства до- 
цільно використовувати досвід Польщі, де для всіх 
парків (техно-індустріальних парків) створені єдині 
умови, які переглядаються Радою міністрів. Дія  
парків у Польщі здійснюється на підставі дозволу 
Міністра економіки, та для управляючого парку іс-
нує таке коло пільг:  

1. Управляючий звільняється від податку на 
придбання або права збуту на нерухомість, що пере-
буває на території індустріального парку. 

2. Міністр економічного розвитку своїм розпо-
рядженням може звільнити управляюче товариство 
від податку на прибуток від юридичних осіб, у ви-
тратній частині протягом фінансового року або в на-
ступному році з метою розвитку зони, в тому числі 
на придбання управляючим нерухомості або інших 
речей, які будуть використовуватись для ведення 
підприємницької діяльності на території зони, та-
кож на модернізацію і розширення економічної і тех-
нічної інфраструктури на території зони. Дані пільги 
можна визначити як дієві та запозичити з досвіду 
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Польщі, яка вважається країною, яка провела ефек-
тивні реформи, що привело до росту ВВП, який 
складає 20,5 тис. дол. на рік. 

Слід зазначити, що у сухопутних сусідів Укра-
їни вищі показники розвитку економіки, приміром у 
Білорусі ВВП на душу населення більш ніж в двічі 
вищий – 15 633,70 дол., у Росії – 17708,74 дол., в 
Угорщині – 19637,59 дол., у Польщі – 20591,75 дол. 
Протягом останніх 23 років, на відміну від України, 
вони здійснили значний стрибок у розвитку. Про це 
свідчить динаміка ВВП (за ПКС) на душу населення 
за 1991-2012 рр. за даними Світового Банку (The 
World Bank Group). ВВП на душу населення у Грузії 
та Молдові значно нижче за показники по Україні.  

Система реформ Польщі має значні результати, 
реформи є прогресивними, інституційне середо-

вище вдало сформованим для розвитку підприємни-
цтва. Система реформ Польщі є й придатною для 
України, відповідно ефективною є система форму-
вання регіональних інноваційних систем. В Польщі 
інноваційна діяльність в вільних економічних зонах 
регулюється Законом «Про спеціальні економічні 
зони» від 20 жовтня 1994 р., який є ефективним ін-
ституційним інструментом для створення та функ- 
ціонування СЕЗів. Спеціальні економічні зони в 
Польщі займають площу 11,845 га. 

За рейтингом журналу FDI Intelligence Регіон 
входить до ТОП-10 Регіонів майбутнього в категорії 
«Стратегія залучення ПІІ» (рис. 1). Будь-подібний 
рейтинг дає розуміння специфіки процесів, які від-
буваються на певній території. 

Рис. 1. Рейтинг ТОП-10 регіонів майбутнього 

Дніпропетровська область посідає перше місце 
серед українських регіонів за такими показниками 
як: обсяг реалізованої продукції; обсяг капітальних 
і прямих іноземних інвестицій; обсяг експорту това-
рів.  

На території Дніпропетровської області ство-
рено 86 самодостатніх ОТГ. Ці об’єднані громади 
самостійно залучають інвестиції, впроваджують ін-
новаційні проєкти, відновлюють інженерну та соці-
альну інфраструктуру. Місцеві громади є в Україні 
точками економічного зростання та центрами інвес-
тиційного тяжіння.  

ВВП регіону складає більше 10% від ВВП всієї 
України (13,6 млрд дол.). При цьому ВВП на душу 
населення становить 4 220 дол. Тут проживає 1,5 
млн осіб економічно активного населення. Область 

також лідирує за рівнем зайнятості населення пра-
цездатного віку з показником в 73,2%, при цьому рі-
вень безробіття становить всього 8%. 

За результатами 2020 р. обсяг реалізованої про-
дукції області складає практично 11% від обсягу Ук-
раїни. На рис. 2 продемонстровано, що лідирує сек-
тор промисловості, друге місце впевнено посідає  
сектор торгівлі, далі йдуть послуги, сектор АПК та 
будівництво. 

Головним показником інвестиційної привабли-
вості території є показник надходження прямих іно-
земних інвестицій. Слід зазначити, що з 2015 по 
2018 р. відбувалось зниження обсягу прямих іно- 
земних інвестицій у Дніпропетровську область, ос-
новною причиною падіння став військовий конф-
лікт з Росією, посилений політичною та економіч-
ною кризою в країні. 
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Рис. 2. Обсяг реалізованої продукції за секторами економіки у 2020 р. 

 
У 2019 р. відбулося зростання ПІІ на 20,5% – це 

значною мірою викликано докапіталізацією банків з 
іноземним капіталом та реінвестуванням доходів, а 
інвестиції «з нуля» залишаються на дуже низькому 
рівні та складають 10,1 млн дол. 

Обсяг залучених прямих іноземних інвестиції 
накопиченим підсумком на 31.12.2020 р. становить 
4 661,7 млн дол. За цим показником область лідирує 
серед регіонів України 10 років поспіль. Іноземні ін-
вестиції в економіку області надійшли з 64 країн 
світу. Із країн ЄС спрямовано 94,4% загальної кіль-
кості прямих іноземних інвестицій  ̶  4 399,5 млн дол. 
У 2020 р. в економіку Дніпропетровської області 
іноземними інвесторами вкладено 132,5 млн дол. 
прямих інвестицій, але загальний обсяг ПІІ знизився 
на 14%. 

Незважаючи на деяке поліпшення бізнес-сере-
довища в Україні, політичні проблеми і загрози без-
пеки не дозволяють інвестиціям повернуться до ко-
лишніх показників. Недостатньо швидкий прогрес в 
реалізації структурних реформ і невизначеність з 
подальшими перспективами подолання епідемії 
COVID-19 як в Дніпропетровській області, так і в 
Україні в цілому – є причинами мізерних обсягів 
іноземних інвестицій і не дозволяють повною мірою 
розкрити виробничий потенціал української еконо-
міки. 

В регіоні здійснюють свою діяльність 1380 
компаній з іноземними інвестиціями. У структурі 
присутніх у Дніпропетровській області прямих іно-
земних інвестицій переважають інвестиції компа-
ній, зареєстрованих на Кіпрі. На кінець 2015 р. їх  
частка становила 40,8%, а на початок 2021 р. дорів-
нює 43,7%. Кіпр, Віргінські острови, Беліз – три 
«класичних» офшори разом відповідають за 45% за-
гального обсягу ПІІ протягом останніх 4 років.  

Більшість інвестицій з офшорів в Дніпропет-
ровську область – це український або російський ка-
пітал, власники якого використовують компанії на 
Кіпрі та в інших офшорах заради оптимізації опо- 
даткування та отримання специфічного правового 
статусу. 

Чималими є інвестиції з таких розвинених 
країн, як Німеччина та Нідерланди, доля яких у за-
гальному обсягу складає 12,6 та 34,9% відповідно. 
За останні 6 років обсяг прямих іноземних інвести-
цій з Німеччини знизився на 16% та на 20% з Нідер-
ландів.  

За видами економічної діяльності найбільший 
обсяг прямих інвестиції спрямовано у промисло-
вість 3 349,2 млн дол. (71,8% загального обсягу), з 
яких у переробну промисловість направлено 
1 295,6 млн дол., у добувну – 1 977,1 млн дол.  

Промисловість представлена 239 компаніями з 
ПІІ. На території регіону розташовані виробництва: 
ПАТ «ArcelorMittalKryviyRih», ПрАТ «Централь-
ний гірничо-збагачувальний комбінат», ПрАТ «Пів-
нічний гірничо-збагачувальний комбінат», ТОВ 
«БЬОЛЕР-УДДЕХОЛЬМ Україна», ТОВ «ПОЛ- 
СТАР», ПрАТ «Лінде газ Україна» та ін. Найбіль-
шими –інвесторами зазначеного сектору є – Кіпр, 
Туреччина, Німеччина, Нідерланди та Велика Бри-
танія. 

Друге місце за обсягом інвестицій займає сек-
тор послуг, в який інвестовано 651,1 млн дол. (14% 
від загального обсягу), найбільша доля з них напра-
влена в операції з нерухомим майном – 297 млн дол. 
та транспорт, складське господарство – 247,3 млн 
дол. У секторі послуг на території області працює 
526 компаній з іноземними інвестиціями. На терито-
рії регіону здійснюють свою діяльність 209 компа-
ній з ПІІ. Найбільше інвестицій надійшло з Кіпру, 
Німеччини, Ізраїлю, Белізу. Серед найбільших під- 
приємств сектору послуг слід відзначити: ТОВ 
«Дека Сервіс», ТОВ «Шкода Транспортейшн Укра-
їна», ТОВ «Металургтранс», ТОВ з ІІ «ЄВРОБУС». 

В оптову та роздрібну торгівлю інвестовано 
629,2 млн дол. (13,5%) прямих іноземних інвести-
цій. Сектор торгівлі представлений 461 компанією – 
це як великі мережі, такі як АТБ, ЕВА, Varus та 
Comfy, так і дрібні об’єкти роздрібної торгівлі. Лі-
дерами з інвестування є Кіпр, Німеччина, Велика 
Британія, Білорусь. 

Найменша доля прямих іноземних інвестицій 
направлена в сферу АПК та будівництво, обсяг яких 



Н. В. Осадча, В. В. Затишняк 

72 
Економічний вісник Донбасу № 3(65), 2021 

склав 21,5 млн дол. (0,4%) та 10,7 млн дол. (0,2%) 
відповідно. В секторі АПК працює 56 компаній, се-
ред яких авторитетні та пізнавані світові бренди: 
ТОВ «MAS SeedsUkraine», ТОВ «НАДЄЖДА» 
(«Lesaffregroup»), ТОВ «АGRO КМR», підприєм- 
ство з ПІІ «Bimbo QSR Ukraine» та ТОВ «Молочний 
дім». Найбільші країни-інвестори – Франція, Кіпр, 
Туреччина та Нідерланди. 

У будівельному секторі працює 98 підприємств 
з ПІІ. Серед найбільших підприємств слід від- 
значити: ТОВ «GlasTröschDnipropetrovsk», ТОВ 
«CaparolDnipro», ПрАТ «Кривий Ріг Цемент», ТОВ 
«ZAVOD «SWEETONDALE». Найбільше проінвес-
тували Кіпр, Ізраїль, Чехія та Австрія. 

Область також служить основним ринком праці 
всього Південного Сходу нашої держави, щорічно 
готуючи кваліфікованих фахівців для різних галу-
зей. Середня заробітна плата за минулий рік склала 
470 дол. (рис. 3). 

При цьому найбільш високою вона була в сек-
торі послуг – 609 дол., продемонструвавши зрос-
тання на 9,9%. Сектор промисловості забезпечував 
514 дол. та зростання на 0,7% до 2019 р. А сектор 
будівництва на рівні 370 дол. з невеликим падінням 
в 0,3% до 2019 р. Найбільше зростання заробітної 
плати у відсотковому еквіваленті продемонстрував 
агропромисловий сектор +17,2%, при цьому за пока-
зниками 2020 р. саме в цьому секторі залишилась 
найнижча заробітна плата на рівні 345 дол. 

Рис. 3. Рівень заробітної плати за секторами економіки у 2020 р. 

Висновок. Завдяки успішній реформі децент-
ралізації місцеве самоврядування значно посилює 
свої позиції разом з повноваженнями на місця була 
передана і відповідальність з ресурсами для роз- 
витку. Дніпропетровська область, яка є лідером кра-
їни за економічними показниками розвитку, її доно-
ром має зосереджувати увагу на збереженні таких 
позицій та їх посиленні. Громади області активно 
використовують існуючі інструменти для залучення 
інвесторів, але їх недостатньо для активізації інно-
ваційної діяльності та залучення великих інвесторів.  

Українська інноваційна система перебуває на 
стадії реорганізації з метою модернізації економіки. 
Одним із перших етапів державних змін мають бути 
зроблені наступні кроки: формування системи ефек-

тивної ї державної фінансової підтримки, спро-
щення регуляторних процедур, які пов’язані із пере-
дачею землі в оренду та суборенду; встановлення 
прозорих критеріїв для отримання державної під- 
тримки; введення додаткових стимулів або відтво-
рення дії існуючих. 

Інвестиційна привабливість конкретного ре- 
гіону великою мірою залежить від інвестиційної 
привабливості країни в цілому. Ділова репутація ре-
гіону, попри певну абстрактність відіграє вагому 
роль у залученні інвестицій. Серед сукупності ре- 
гіонів інвестор здійснює капіталовкладення в ті з 
них, де отримає більшу підтримку, яка не обов’яз-
ково повинна виражатись у формі фінансової допо-
моги. 
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Осадча Н. В., Затишняк В. В. Державне регулювання інституційних змін в регіональній інвестиційній політиці 
(на прикладі Дніпропетровської області) 

У статті проаналізовано правові проблеми формування регіональної інвестиційної політики. Визначено правові засади 
залучення інвесторів в умовах децентралізації. Досліджено інституційну основу формування інвестиційного клімату в Укра-
їні, досвід інших країн з питань створення привабливих умов для інвесторів. Проаналізовано структуру місцевих податків і 
зборів, які встановлюють місцеві органи, їх переваги та недоліки. 

Розроблено рекомендації щодо вдосконалення національного законодавства щодо інвестування з урахуванням досвіду 
європейських країн, а саме запропоновано створення нових законодавчих актів, які дозволять сформувати пільгові умови. 
Надано рекомендації щодо формування ділової репутації регіону. 

Ключові слова: інвестиція, громади, пільги, конкурентоздатність, Дніпропетровська область.  

Osadcha N., Zatyshniak V. State Regulation of Institutional Changes in Regional Investment Policy (for example Dne-
propetrovsk Region) 

The article analyzes the legal problems of regional investment policy formation. The legal bases of attracting investors in the 
conditions of decentralization are determined. The institutional basis of creating an investment climate in Ukraine, the experience of 
other countries in creating attractive conditions for investors are studied.  

Recommendations for improving the national investment legislation taking into account the European experience have been 
developed, namely the creation of new legislative acts is proposed, which will allow creating favorable conditions for investors.  
Recommendations for the formation of the business reputation of the region are given. 

Keywords: investment, communities, benefits, competitiveness, Dnipropetrovsk region. 

Осадчая Н. В., Затышняк В. В. Государственное регулирование институциональных изменений в региональной 
инвестиционной политике (на примере Днепропетровской области)  

В статье проанализированы правовые проблемы создания региональных инвестиционной политики. Определены пра-
вовые основы привлечения инвесторов в условиях децентрализации. Исследована институциональная основа формирования 
инвестиционного климата в Украине, опыт других стран по вопросам создания привлекательных условий для инвесторов. 
Проанализирована структура местных налогов и сборов, которые устанавливают местные органы, их преимущества и недо-
статки.  

Разработаны рекомендации по совершенствованию национального инвестиционного законодательства с учетом евро-
пейского опыта, а именно предложено создание новых законодательных актов, которые позволят сформировать льготные 
условия. Даны рекомендации по формированию деловой репутации региона. 
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РЕНОВАЦІЯ 

ЗАКРИТИХ ВУГІЛЬНИХ ШАХТ 
 
Всі країни світу, в яких видобувалося або видо-

бувається вугілля, давно оцінили, як негативно 
впливають вугледобувні підприємства на довкілля. 
Але якщо п’ятдесятирічний досвід Західної Європи 
показав, що колишні шахтарські регіони зуміли з ін-
дустріальних регіонів перетворитися на нові квітучі 
місцевості [1], то в Україні реструктуризація вугіль-
ної галузі стала причиною повного занепаду шах- 
тарських регіонів, економічної стагнації, негатив-
них соціальних та екологічних процесів в шахтар- 
ських містечках. Реформування вугільної галузі Ук-
раїни, в першу чергу ліквідація шахт, почалося од-
ночасно з країнами Центральної та Східної Європи, 
СНД, але якщо всі країни завершили цей процес, то 
в Україні він продовжується й досі [2].  

Розвиток гірничої справи в другій половині  
ХХ століття залишив у спадок сотні тисяч гектарів 
порушених гірничими роботами земель. Наприклад, 
тільки у межах Донецької області загальна площа  
підтоплення станом на 01.01.2013 р. (це остання офі-
ційна інформація до подій на сході, але цілком зро-
зуміло, що внаслідок їх ситуація тільки погір- 
шилася) становила 1,66 тис. км2, було підтоплено  
345 населених пунктів загальною площею 29,99 км 
[3, с. 25]. Цей техногенний ландшафт знаходиться в 
протиріччі з природою і вимагає постійних витрат 
для підтримки екологічної рівноваги. Зміна кон’юнк-
тури світового ринку, а також вичерпання запасів 
призводять до закриття вугільних шахт. Виникає  
необхідність відновлення екологічної безпеки та  
господарської цінності порушених земель для їх по-
дальшого використання. Цій проблемі, теоретико-
методологічним і практичним шляхам її вирішення, 
оцінки вартості такого відновлення присвячено ба-
гато праць [4-7].  

Для проєктів благоустрою промислових об’єк-
тів у рамках програми підвищення якості середо-
вища мономіст рекомендується встановлювати такі 
основоположні пріоритети:  

проєкт ревіталізації розробляється в межах 
стратегії розвитку міста з ясним розумінням резуль-
татів, до яких приведе його покрокова реалізація;  

ревіталізація промислового об’єкта повинна 
позитивно впливати на загальний імідж міста в очах 
городян і туристів (фактичних і потенційних);  

оновлений промисловий об’єкт повинен стати 
новою точкою тяжіння в масштабах міста – для по-
стійних і періодичних користувачів;  

у ході реалізації проєкту необхідно створювати 
нові робочі місця в сферах, не пов’язаних з основ-
ним економічним профілем мономіста;  

реалізований проєкт покликаний впроваджу-
вати й закріпляти нові сценарії дозвілля мешканців 
міста, розвивати освітні практики, а також сприяти 
зростанню локальної ідентичності і почуттю прина-
лежності до свого міста. 

У світі багато прикладів успішної ревіталізації, 
в тому числі промислових зон (відновлення будівель 
чи міського середовища, в результаті якого їм по- 
вертають втрачене призначення або надають но-
вого), частіше всього на цих територіях було ство-
рено ландшафтні парки або розважальні комплекси. 
В Україні прикладом успішної ревіталізації є 
IZONE – проєкт неприбуткового Фонду культурних 
ініціатив Ізоляція. Це креативний простір, який 
створили на території Київського суднобудівного 
заводу. Там розміщені: галерея, локації для прове-
дення конференцій, майданчик для перформансів та 
концертів, творчі майстерні, студії, а також мага-
зини й кафе [8]. 

Для вугільної галузі найбільш показовим є 
проєкт Цольферайн – найбільший комплекс вугіль-
них шахт Рурського регіону, розташований поруч з 
містом Ессеном. Видобуток вугілля тут було розпо-
чато в 1841 р. і зупинено в 1986 р., а остаточно ком-
плекс було закрито в 1993 р. У 2001 р. його  
було включено до списку всесвітньої спадщини 
ЮНЕСКО як унікальний для культурної традиції 
або цивілізації об’єкт. Тут створено ландшафтний 
парк, який надає культурно-досугові, освітні та тор-
гово-сервісні послуги. У цьому парку буває до  
1,5 мільйона відвідувачів на рік. Шахти Цольферайн 
включено до одного з пунктів у туристичному марш-
руті «Європейський шлях індустріальної культури», 
що зв’язує аналогічні об’єкти по всій Європі. 

У той же час реновація – це:  
суттєва зміна об’єкта нерухомості, спрямована 

на підвищення його вартості, підвищення привабли-
вості для його споживачів (покупців, орендарів, від-
відувачів) тощо; 

оновлення територій за допомогою переплану-
вання занедбаних промислових зон з можливістю 
переоцінки ролі, функції та форми такої зони. 

Наприклад, одним з наймасштабніших проєктів 
реновації колишньої промзони в Європі є Кінгс-
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Крос, площа якого становить трохи більше 27 га. 
Все почалося в 2001 р., коли почали будувати ту- 
нельну залізничну лінію і реконструювати стару  
вокзальну будівлю на місці порожніх промислових 
територій. Після цього тут було відновлено і відк-
рито готель «Мідланд», що посприяло залученню 
інвестицій у будівництво нових сучасних будівель. 
За планом має бути побудовано близько 2 тис. нових 
будинків приблизно для 7 тис. мешканців. Незважа-
ючи на активний процес будівництва, Кінгс-Крос 
вже став одним із наймодніших районів Лондона [9]. 

В Україні стартує конкурс, мета якого – пере- 
творення вугільних регіонів і міст. Вчені, інженери, 
архітектори, дизайнери, урбаністи й екологи по-
винні представити свої ідеї щодо розвитку інфра-
структури таких міст. Йдеться про міста, де розта-
шовано нерентабельні шахти, що підлягають лікві-
дації. Урбан-хакатон – це, по суті, командні зма-
гання фахівців. Їх головне завдання – розробити 
проєкти, які передбачають створення робочих місць 
і розвиток економіки шахтарського регіону. У Мі- 
ністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупова-
них територій відзначають, що трансформація ву- 
гільних регіонів – це не просто закриття шахт, а со-
ціальна відповідальність і нові інвестиції. Всього 
планують трансформувати 32 державні шахти. Пер-
шими містами стануть Червоноград Львівської об-
ласті та Мирноград Донецької області. До розробки 
проєктів будуть залучати не тільки айтішників, ін-
женерів, вчених, а й безпосередньо шахтарів або 
тих, хто зараз навчається для отримання даної про-
фесії. Проєкти будуть розроблятися з урахуванням 
думки місцевих громадських активістів та експер-
тів, також своїм досвідом і технологіями готові по-
ділитися німецькі фахівці та Всесвітній банк [10]. 

Реновація діяльності закритих вугільних шахт 
може істотно змінити становище, перетворивши де-
пресивні регіони в процвітаючі, економічно приваб-
ливі для інвесторів території. Одним із шляхів вирі-
шення проблеми закритих вугільних шахт може 
бути створення індустріальних або технологічних 
парків на їх базі. Підтвердженням цього є не тільки 
приклади успішних проєктів в різних країнах світу, 
але й в Україні створено індустріальний парк «Пав-
лоград» в Дніпропетровській області, розбудова 
якого відіграє важливу роль у задоволенні потреб  
вітчизняних та іноземних інвестиційних компаній 
[11; 12]. 

Найчастіше індустріальні парки в першу чергу 
асоціюються з потужним виробничим виробницт-
вом, яке знаходиться за межами міста через загрозу 
довкіллю. Фахівці розуміють, що технопарк насам-
перед займається різними інноваціями для різних 
сфер промисловості та будь-якого виробництва, 
тому зазвичай технопарки знаходяться в самому  
місті. Доцільно визначити відмінності індустріаль-
ного парку від технопарку.  

Технопарк – це певна кількість інфраструктур-
них об’єктів, які поєднує спільна мета, яка полягає в 

тому, щоб запропонувати відповідну мотивацію для 
підприємств і громадян щодо участі в створенні 
інноваційних технологій та допомозі при реалізації 
цих інновацій. 

Індустріальний парк – це певна промислова 
зона, де планується організувати виробництво, або 
працююче чи закрите підприємство. Індустріальний 
парк повинен повною мірою забезпечуватися енер-
гоносіями та відповідною інфраструктурою та функ-
ціонувати за відповідними адміністративно-право-
вими умовами. Керівна компанія забезпечує ці 
умови на всій території індустріального парку. На 
території індустріального парку повинні бути відпо-
відні об’єкти капітального будівництва, він обов’яз-
ково має сучасну інженерну інфраструктуру. Всім 
цим управляє керуюча компанія.  

Технопарк – це фахівці, які створюють іннова-
ційні технології, зокрема, це й професійні ме- 
неджери, які зможуть вивести інформаційні техно-
логії або продукти на міжнародний ринок. 

Індустріальному парку потрібно мати можли-
вість продати вироблену продукцію, внаслідок чого 
при їх створенні має велике значення географічна 
близькість ринку збуту й можливість залучення тру-
дових ресурсів. Технопарк також продає свої інно-
вації, які не залежать від розташування ринків збуту. 
Саме тому в індустріальному парку для вироб- 
ництва продукції потрібні не тільки вчені, а й пра- 
цівники, а для функціонування технопарку достат-
ньо тільки вчених з вузів або різних наукових уста-
нов. Якщо індустріальний парк працює на збут ви-
робленої на його території продукції, то технопарк 
займається впровадженням новітніх інноваційних 
технологій в усі виробничі процеси. Для ефектив-
ного функціонування індустріального парку потріб-
ні новітні виробничі потужності та висококваліфіко-
вані управлінські кадри. До технопарку залучають 
вчених і розробників з різноманітних напрямків. Ре-
зультат діяльності технопарку важко побачити (ін-
коли його навіть прорахувати неможливо), у той час 
як результат діяльності індустріального парку мож-
на спрогнозувати для перспективи будь-якого тер-
міну: від короткострокової до довгострокової. Ці  
відмінності дозволяють знайти інвесторів та відпо-
відні інвестиції для розвитку індустріального парку 
набагато простіше, ніж для технопарку. Фахівцям 
технопарку буває складно довести потенційному ін-
вестору доцільність інноваційних розробок. 

Індустріальні парки забезпечені всім необхід-
ним для розвитку виробництв: технічними умовами 
і комунікаціями (газ, вода, опалення, електроенер-
гія, каналізація, очисні споруди), комфортною ін-
фраструктурою (виробництва, склади, адміністра- 
тивні та офісні приміщення). Вони повинні мати по-
даткові пільги для резидентів і підтримку влади. 
Орендар отримує не просто приміщення, а можли-
вість запустити власне виробництво на підготовле-
ному майданчику з підведеними комунікаціями, 
створеною інфраструктурою, дорожньою мережею  
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і всіма можливими узгодженнями від наглядових 
органів. Це дозволяє знизити витрати за рахунок 
більш ефективної організації процесів виробництва, 
зберігання і транспортування продукції. Завдання 
ініціатора інвестиційного проєкту полягає в тому, 
щоб забезпечити синергію діяльності девелопера, 
резидентів, керуючої компанії та сервісних органі-
зацій. Ефективність таких парків залежить у першу 
чергу від якісного пулу орендарів, які разом створю-
ють гармонійне виробниче середовище, а також до-
повнюють один одного у створенні кінцевого про-
дукту. 

Але треба відмітити, що маркетингова підтрим-
ка повинна бути як для збуту продукції індустріаль-
ного парку, так і для просування інновацій техно- 
парку. Якщо існуючі індустріальні парки і технопар-
ки будуть ефективно працювати, то на будь-якому 
підприємстві завжди будуть новітні інноваційні  
технології та устаткування. Тому створення нових 
парків в обох напрямках є вкрай важливим. 

Тобто, головна відмінність індустріального  
парку від технопарку полягає в тому, що на його те-
риторії є традиційне промислове виробництво. Тех-
нопарк – це головним чином IT-індустрія, телекому-
нікації, сфера послуг в галузі високих технологій,  
біотехнології тощо. Для свого функціонування вони 
потребують наукову базу, лабораторії та високо- 
класних фахівців. 

З врахуванням цих відмінностей треба зазна-
чити, що для закритих вугільних шахт найбільш 
ефективним буде створення індустріальних парків 
по типу Brownfield – території колишніх підпри-
ємств, які здаються в оренду під виробництво на  
відміну від Greenfield (індустріальні парки в чис-
тому полі).  

Мета організації індустріальних парків – в  
першу чергу привернути малі і середні виробничі 
підприємства, яким необхідні сучасні склади й нові 
виробничі потужності. Звичайно ж, брати участь в 
створюванні індустріальних парків можуть і великі 
компанії, які беруть на себе роль своєрідного 
«якоря» для більш дрібних резидентів. 

Переваги і вигоди індустріального парку для: 
малого та середнього бізнесу – це природне  

місце збуту продукції і послуг:  
сервісних компаній (послуги з виготовлення 

спецодягу, прибирання території, вивезення сміття 
тощо);  

компаній громадського харчування, які году-
ють співробітників індустріального парку;  

логістичних або транспортних компаній (які 
бажають надати свій транспорт або свої склади в ко-
ристування);  

компаній з надання житлових послуг (міні-го-
телі тощо).  

Чим працювати окремо з кожним клієнтом на 
розрізнених майданчиках, краще відразу охопити 
декілька клієнтів на одному майданчику;  

виробничої компанії – готова земля, на якій  
можна будувати виробництво. Або девелоперська 
компанія може побудувати для неї корпус і здати в 
оренду, або продати (built-to-suit). А всі підклю-
чення (газ, вода тощо), утилізація стоків, вивезення 
відходів і т.п. вже існують та працюють. Цю проб-
лему для виробника вирішено. Підприємець платить 
тільки за кіловати, куби, за поточне своє спожи-
вання ресурсів, плата ж за приєднання до мереж, як 
правило, не стягується (а це дуже великі суми);  

іноземного інвестора – готовий майданчик по-
руч з ринком передбачуваного збуту;  

регіону:  
готове місце для локалізації виробника відпо-

відно до санітарних та інших норм. Влада позбавляє 
себе головного болю з надання кожному окремому 
підприємцю окремої площадки і довгих узгоджень;  

створення робочих місць. Робоча сила і бізнес 
залишаються в регіоні, тому ефективність ведення 
бізнесу і синергетичний ефект підвищується;  

податкові надходження, внески до соціальних 
фондів тощо;  

країні в цілому це можливість:  
розвивати свою промисловість (паркам по- 

трібна електроенергія, транспорт і багато іншого);  
створювати нові робочі місця і на виробницт-

вах, і в обслуговуванні парків;  
збільшити надходження податків бюджет.  
Також це хороший спосіб підтримки мономіст. 
Автор [13] пропонує теоретичні засади та ви-

світлює практичні аспекти створення нового про- 
мислового шляху через ревіталізацію браунфілдів у 
недостатньо розвинених промислових екосистемах 
на прикладі старопромислових шахтарських регіо-
нів.  

В Україні одна з найнижчих у світі кількість ін-
дустріальних парків. Згідно зі статистикою, в 
Польщі – 83 парка, а в Німеччині – 200. Рекордсме-
ном є Південна Корея – 1200 парків. Станом на кі-
нець 2020 р. на території України зареєстровано 
лише 45 індустріальних парків. З них в 23 обрано ке-
руючі компанії. У червні у Верховній Раді зареєст-
рували законопроєкти щодо стимулювання роз- 
витку інвестиційних парків: № 3724 і № 3725. Доку-
менти пропонують надати інвестиційні, податкові та 
митні стимули для компаній – резидентів парків 
[14]. 

У той же час існують не тільки теоретичні про-
позиції щодо створення індустріальних парків на 
базі закритих шахт, але вже багато років є практичне 
втілення прообразу індустріального парку на дію-
чих шахтах: «із розряду 3D-парків в Україні заслу-
говує на увагу корпоративна розробка шахтного 
поля. У реальності це був той же класичний, «плос-
кий», індустріальний парк, тільки розгорнутий у 
підземних умовах» [15, с. 210]. Автор обґрунтовує, 
що «тривимірні індустріальні парки на базі шахт мо-
жуть бути не тільки гірничопромисловими, але й 
енергетичними, що виробляють електричну енергію 
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з вугілля, шахтного метану, або як пікові електро- 
станції (із застосуванням енергетичних сховищ). В 
умовах України, де на деяких шахтах відпрацьову-
ють насичені германієм вугільні пласти, розпов- 
сюдження шахтних енергетичних блоків малої (се-
редньої) потужності дає змогу отримувати золу ви-
носу, придатну для переробки на германієвий кон-
центрат. Підземні енергетичні сховища у складі ін-
дустріальних парків уможливлюють перетворення 
існуючих шахт на інноваційні об’єкти, певні «бус-
тери» розвитку енергетики на відновлюваних дже-
релах, а кластерів енергетичних індустріальних пар-
ків  – на енергетичні хаби у старопромислових шах-
тарських регіонах» [15, с. 258]. 

Але наразі в розвитку індустріальних парків є 
певні проблеми: 

девелоперів – це, як і завжди, складності з офор-
мленням земельних ділянок і дозвільної документа-
ції, а також з отриманням технічної документації на 
додаткові обсяги інженерних потужностей, напри-
клад, електроенергії; 

слабкого маркетингу регіональної влади, яка не 
пропонує інвесторам готові рішення, хоча інвестору 

потрібен готовий конкурентоспроможний продукт: 
земельна ділянка з підведеними комунікаціями, 
оформленими межами, позиціонуванням, логісти-
кою, трудовими ресурсами тощо; 

дуже мало якісних команд, які можуть з нуля 
створити індустріальний парк. Адже девелопер не 
зможе створити якісний проєкт, ґрунтуючись на до-
свіді складської, житлової і комерційної нерухомо-
сті. Тут необхідно, крім зв’язків, мати досвід не 
тільки залучення інвестицій, а й реалізації інвести-
ційних проєктів, досвід проєктного менеджменту та 
міжнародних відносин, маркетингу, бажано на між-
народному рівні. Таких фахівців і команд абсо- 
лютно не вистачає в нашій країні, і їх необхідно ви-
рощувати якомога швидше. 

Підсумовуючи вищенаведене, можна зробити 
висновок, що найбільш ефективною формою рено-
вації закритих вугільних шахт є створення на їх базі 
індустріальних парків, що дозволить: розвинути 
бренд власника, дати можливість йому заробити, 
створити нові робочі місця (особливо це актуально 
для малих міст), залучити інвестиції і туристів до ре-
гіону та зберегти регіональну ідентичність. 
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Бойченко М. В. Реновація закритих вугільних шахт  
У статті доведено, що зміна кон’юнктури світового ринку, а також вичерпання запасів призводять до закриття багатьох 

підприємств гірничодобувної галузі. Виникає необхідність відновлення екологічної безпеки та господарської цінності пору-
шених земель для їх подальшого використання.  

Наведено приклади успішної ревіталізації, в тому числі промислових зон, у результаті якої частіше всього на цих тери-
торіях було створено ландшафтні парки або розважальні комплекси. Обґрунтовано основоположні пріоритети для проєктів 
благоустрою промислових об’єктів у рамках програми підвищення якості середовища мономіст. 

З урахуванням того, що в Україні стартує конкурс, метою якого є створення робочих місць і розвиток економіки шах- 
тарського регіону, доведено, що закриті вугільні шахти потребують проєктів реновації, яка може істотно змінити становище, 
зробивши їх економічно привабливими для інвесторів. Показано відмінності індустріального парку від технопарку.  

Наведено переваги й вигоди індустріального парку, існуючі теоретичні пропозиції щодо їх створення на базі закритих 
вугільних шахт, приклад практичного втілення прообразу індустріального парку на діючих шахтах та визначено існуючі про-
блеми створення та функціонування таких парків. 

В Україні одна з найнижчих у світі кількість індустріальних парків. Станом на кінець 2020 р. на території України за- 
реєстровано лише 45 індустріальних парків, з них тільки в 23 обрано керуючі компанії.  

Обґрунтовано, що для закритих вугільних шахт найбільш ефективним буде створення індустріальних парків по типу 
Brownfield. 

Ключові слова: реновація, вугільні шахти, індустріальний парк, промислові зони, переваги та проблеми індустріального 
парку. 

 
Boichenko M. Renovation of closed coal mines  
The purpose of this paper is to show that a change of situation in the world market and mineral resources’ depletion lead to 

closing of numerous mining companies. There is an urgent necessity to establish environment safety and recover economic value of 
disturbed soils for their further use.  

The paper provides cases of successful revitalization of areas, including industrial areas, where the landscape or family entertain-
ment parks were created. There are priority grounds for public amenity projects implemented in industrial zones as a part of quality of 
environment upgrade in industry-based towns. 

Given the fact that Ukraine opens a competition for new jobs and economy development in mining regions, the paper presents 
information proving that closed coalmines require renovation projects feasible to change the situation significantly, making these re-
gions worth of investments. The paper outlines differences between the industrial and technology parks.  

In particular, there are advantages and gains of industrial parks, current theoretical suggestions for their creation in closed 
coalmines areas, the case of practical implementation of an industrial park prototype in operating mines and present problems of in-
dustrial parks creation and operation. 

The number of industrial parks in Ukraine is one of the fewest in the world. For late 2020, Ukraine registered only 45 industrial 
parks and only 23 of them had managing companies.  
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The paper gives the grounds that to create industrial parks of Brownfield type is the most efficient solution for closed coalmines 
areas recovery. 

Keywords: renovation, coal mines, industrial park, industrial zones, advantages and problems of industrial park. 

Бойченко Н. В. Реновация закрытых угольных шахт  
В статье доказано, что изменение конъюнктуры мирового рынка, а также исчерпание запасов приводят к закрытию мно-

гих предприятий горнодобывающей отрасли. Возникает необходимость восстановления экологической безопасности и хо-
зяйственной ценности нарушенных земель для их дальнейшего использования.  

Приведены примеры успешной ревитализации, в том числе промышленных зон, в результате которой чаще всего на 
этих территориях были созданы ландшафтные парки или развлекательные комплексы. Обоснованы основополагающие при-
оритеты для проектов благоустройства промышленных объектов в рамках программы повышения качества среды моногоро-
дов.  

С учетом того, что в Украине стартует конкурс, целью которого является создание рабочих мест и развитие экономики 
шахтерского региона, доказано, что закрытые угольные шахты нуждаются в проектах реновации, которая может существенно 
изменить положение, сделав их экономически привлекательными для инвесторов. Показаны различия индустриального парка 
от технопарка.  

Приведены преимущества и выгоды индустриального парка, существующие теоретические предложения по их созда-
нию на базе закрытых угольных шахт, пример практического воплощения прообраза индустриального парка на действующих 
шахтах и определены существующие проблемы создания и функционирования таких парков.  

В Украине одно из самых низких в мире количество индустриальных парков. По состоянию на конец 2020 г. на терри-
тории Украины зарегистрировано лишь 45 индустриальных парков, из них только в 23 избраны управляющие компании.  

Обосновано, что для закрытых угольных шахт наиболее эффективным будет создание индустриальных парков по типу 
Brownfield. 

Ключевые слова: реновация, угольные шахты, индустриальный парк, промышленные зоны, преимущества и проблемы 
индустриального парка. 
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ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ ЄС:  

СТАН, ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ 
 
Постановка проблеми. За сучасних умов гло-

балізації ступінь залучення будь-якої країни до між-
народних економічних відносин визначається знач-
ною мірою станом її зовнішньоторговельної діяль-
ності. Розвиток і поліпшення умов зовнішньої тор- 
гівлі є одним із ключових факторів, які забезпечу-
ють міжнародну конкурентоспроможність країн.  

Поглиблення зовнішньоторговельних відносин 
України з країнами Європейського Союзу (ЄС)  
завдяки підписанню економічної частини Угоди про 
асоціацію надало українським виробникам нові  
можливості збільшення своєї присутності на євро-
пейських ринках, але водночас супроводжувалося 
низкою проблем і ризиків для реалізації економіч-
ного потенціалу України. Головними з них є тарифні 
квоти за окремими групами товарів і високі технічні 
бар’єри входу на ринок ЄС для вітчизняних про- 
мислових підприємств. Ці два фактори суттєво ней-
тралізували переваги лібералізації взаємної торгівлі 
між Україною та ЄС, закріпленої в Угоді про асоці-
ацію. Особливо болісними для вітчизняних вироб-
ників виявилися бар’єри технічного регулювання, 
які досі не знято. Переговори між Сторонами щодо 
укладання Угоди про оцінку відповідності та при-
йнятність промислової продукції (Agreements on 
Conformity Assessment and Acceptance of Industrial 
Goods (ACAA) (Угода про ACAA; Угода про «про-
мисловий безвіз») тривають. У вересні європейські 
експерти завершили оцінювання української сис-
теми стандартизації і пізніше розпочнеться друга 
фаза оціночної місії ЄС щодо укладання Угоди про 
ACAA [1]. Її підписання виключить потребу у до- 
датковій сертифікації української продукції, яку на-
разі проходять вітчизняні виробники-експортери, та 
пришвидшить процеси їх інтеграції на загально- 
європейський ринок.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемам сучасного стану і перспективам розвит-
ку зовнішньоторговельної діяльності присвячено 
публікації та звіти міжнародних організацій, зо- 

крема ЮНКТАД, ОЕСР [2; 3], дослідження зарубіж-
них [4-6] і вітчизняних учених. Так, у роботі [7] про-
аналізовано експортно-імпортні відносини України 
за географічною і товарною структурою, а також ви-
значено експортний потенціал українських підпри-
ємств у контексті євроінтеграції. 

У колективній монографії науковців Інституту 
економіки промисловості НАН України «Іннова-
ційне Придніпров’я: гра на випередження» [8, 
с. 227-250] окремий розділ присвячено проблемам  
і напрямам розвитку експортного потенціалу При-
дніпровського економічного району у контексті  
розбудови регіональної інноваційної екосистеми. 
Стан експортної діяльності України та Запорізького 
регіону в умовах пандемії коронавірусу висвітлено 
у статті [9]. Зокрема, її автором наголошено на від-
сутності в Україні ефективного діалогу влади і біз-
несу для просування української продукції на зов- 
нішні ринки.  

Перспективи розвитку торговельних відносин 
між Україною та країнами Східної Африки розгля-
нуто В. Ляшенком, Н. Осадчою, О. Галясовською, 
О. Книшек у роботі [10]. За результатами аналізу ав-
тори визначили країни Східної Африки, які є най-
більш вигідними та перспективними торговельними 
партнерами для України. В іншій своїй роботі [11] 
автори зосередили увагу на аналізі можливостей  
збільшення обсягів експорту аграрної продукції на 
ринки ЄС, Азії та Африки. І. Підоричева у публікації 
[12] досліджує місце України у світі з виробництва 
та експорту сільськогосподарської продукції по гру-
пах.  

Проте, розробленість питань у частині визна-
чення пріоритетів поглиблення зовнішньоторго- 
вельних відносин України з країнами ЄС в умовах 
Угоди про асоціацію з позиції національних інтере-
сів щодо розбудови конкурентоспроможної еконо-
міки є недостатньою і потребує подальших науко-
вих пошуків, що обумовило необхідність прове-
дення даного дослідження та його мету.  
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Виклад основного матеріалу дослідження. 
Про важливість зовнішньої торгівлі для економіки 
України говорить частка експорту у структурі ВВП, 
яка складає майже 40%. Якщо порівняти її з відпо- 
відною часткою минулих років (рис. 1), а також з  

часткою деяких країн Східної Європи (рис. 2), то  
можна побачити, що Україна має потенціал для ак-
тивізації експортних можливостей, насамперед, з 
Європейським Союзом як своїм ключовим торго- 
вельним партнером.  

Рис. 1. Динаміка частки експорту товарів і послуг у ВВП України, % 

Побудовано за джерелами [13; 14]. 

Разом із тим у структурі зовнішньої торгівлі 
України значною є частка імпорту товарів і послуг, 
яка стабільно перевищує експорт, обумовлюючи 
від’ємне сальдо торговельного балансу. Лише у 

2020 р. частки імпорту та експорту майже зрівня-
лися, але суттєво впали порівняно з 2016 р. (див. 
рис. 1).  

Рис. 2. Частка експорту товарів і послуг у ВВП України  
та деяких інших країн Східної Європи станом на 2020 р., % 

Побудовано за джерелом [13].  

На цьому тлі корегування Угоди про асоціацію, 
а також підписання Угоди про АСАА з урахуванням 
інтересів вітчизняних виробників є тими необхід-
ними інституційними підвалинами, драйверами, які 
дозволять Україні активізувати зовнішньоторго- 

вельну діяльність, з одного боку, а з іншого боку, – 
поглибити та диверсифікувати торговельну діяль-
ність з країнами ЄС у напрямку підвищення конку-
рентоспроможності національної економіки.   
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Новий етап розвитку торговельно-економічних 
зв’язків між Україною та ЄС розпочався у 2014 р., 
коли набула чинності економічна частина Угоди про 
асоціацію та Україні було надано автономні торгові 
преференції. Починаючи з цього року, у структурі 
зовнішньоторговельного балансу України відбулися 
зміни. Так, якщо у 2013 р. частка країн СНД у за- 
гальному обсязі експорту становила більше тре-
тини, то у 2014 р. – вже 29,5%, а у 2015 р. – 24,2%1; 
відповідно, у структурі зовнішньої торгівлі України 
почала зростати частка інших країн насамперед ЄС.  

Дані табл. 1 свідчать про неухильний приріст 
протягом 2014-2020 рр. частки вітчизняного екс- 
порту до країн ЄС у загальному обсязі експорту по-
рівняно з 2013 р. Проте, останніми роками ця частка 
скорочується внаслідок переорієнтації вітчизняних 
експортерів на ринки інших країн. Наприклад, у 
2020 р. суттєво зросли обсяги експорту України до 
Гондурасу (на 18557,8% порівняно з 2019 р.), Домі-
ніканської Республіки (на 3200,4%) та Зімбабве (на 
1924,1% порівняно з 2019 р.) [16]. Але ці тенденції 
не є стійкими, оскільки у I півріччі 2021 р. приріст 
експорту до Гондурасу і Зімбабве склав відповідно 
1,2 і 2,3% порівняно з аналогічним періодом мину-
лого року; високими залишаються лише обсяги екс-
порту до Домініканської Республіки (приріст склав 
550,0%) [17].  

У 2020 р. Україна скоротила обсяги експорту до 
21 країни ЄС, найбільше – до Мальти (на 78,6% по-
рівняно з 2019 р.), Ірландії (на 38,4%) та Словаччини 
(на 37,0%) [16]. Позитивно, що у I півріччі 2021 р. 
український експорт скоротився лише до двох країн 
ЄС – Ісландії (на 47,4% порівняно з I кварталом 
2020 р.) та Ірландії (на 30,7%) [17].  

Упродовж 2013-2020 рр. Україна зберігала 
від’ємне сальдо торгівлі з країнами ЄС, але з 2014 р. 
воно суттєво скоротилося. Так, якщо у 2013 р. ім-
порт товарів і послуг з ЄС перевищував експорт ук-
раїнських товарів і послуг до цих країн на 10,8 млрд 
дол. США, то протягом 2014-2020 рр. цей показник 
коливався у межах 3,5-3,7 млрд дол. США, а коефі-
цієнт покриття експортом імпорту підвищився з 0,65 
до 0,81-0,87 (див. табл. 1). Потрібно також відмі-
тити, що у 2017 р. суттєво збільшився експорт укра-
їнської продукції до ЄС (на 4,3 млрд дол. США або 
на 27,4% порівняно з попереднім роком), що  
можна пояснити повним набранням чинності з 
01.09.2017 р. Угоди про асоціацію з ЄС. Обсяги ім-
порту також у цей період підвищилися, але дещо 
меншою мірою (на 3,8 млрд дол. США або на 
19,3%). Такі тенденції свідчать про підвищення ефек-
тивності зовнішньої торгівлі України з країнами ЄС, 
але у той же час, слід визнати, є наслідком низької 
купівельної спроможності населення України, а 
отже, і попиту на європейські товари та послуги.  

 
Таблиця 1 

Динаміка зовнішньоторговельного балансу України з країнами ЄС 

 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 2019 р. 2020 р.
Експорт до країн ЄС, 
млн дол. США 

20159,0 20383,0 15339,5 15827,5 20157,6 23100,1 24164,7 22085,2 

Частка у загальному об-
сязі експорту України, 
% 

26,9 31,8 32,8 35,1 38,3 40,3 37,7 37,2 

Приріст / зменшення ча-
стки експорту порівня-
но з попереднім роком 

 4,9 1,0 2,3 3,2 2,0 -2,6 -0,5 

Приріст частки екс- 
порту порівняно з 
2013 р. 

 4,9 5,8 8,1 11,4 13,4 10,8 10,3 

Імпорт з країн ЄС,  
млн дол. США 

30969,6 24207,6 18075,9 19558,7 23330,2 26570,1 28738,4 26786,7 

Частка у загальному об-
сязі імпорту України, % 

37,2 39,8 42,1 43,9 42,4 41,8 42,4 44,6 

Приріст / зменшення  
частки імпорту порівня-
но з попереднім роком 

 2,6 2,3 1,8 -1,5 -0,6 0,6 2,2 

Приріст частки імпорту 
порівняно з 2013 р. 

 2,6 4,9 6,7 5,2 4,6 5,2 7,4 

Коефіцієнт покриття 
експортом імпорту 

0,65 0,84 0,85 0,81 0,86 0,87 0,84 0,82 

Розраховано та складено за джерелом [18]. 

                                                        
1 Розраховано авторами за джерелом [15, с. 8]. 
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Для того, щоб проаналізувати якісні характе- 
ристики зовнішньої торгівлі України з ЄС та визна-
читися з пріоритетами та можливостями поглиб-
лення зовнішньоторговельних відносин між цими 
торговельними партнерами з урахуванням, насампе-
ред, національних інтересів, звернемося до струк-
тури товарного експорту України та проаналізуємо, 
як вона змінилася в динаміці – до отримання Украї-
ною торгових преференцій, починаючи з 2014 р., і 
після станом на 2020 р.  

Як видно з представлених на рис. 3 і 4 даних, 
основу товарного експорту України до ЄС у 2013 р. 
складали чорні метали – на них припадала майже 
чверть українського товарного експорту до ЄС. У 
2020 р. ця частка знизилася на 11% і станом на 
2020 р. складає 13,5%. Слід зазначити, що експорт 
руди, шлаку і золи також за досліджуваний період 

зменшився – на 2,5%. Несуттєво, але знизилися об-
сяги експорту до ЄС зернових культур, насіння і 
плодів олійних рослин (на 0,8% по обох товарних 
групах). Натомість значно зросла в структурі товар-
ного експорту до ЄС частка жирів та олій тварин-
ного або рослинного походження – на 6,9%. Підви-
щилася і частка експорту до ЄС української дере-
вини та виробів з деревини (на 1,6%), але найбільш 
позитивно, що у структурі товарного експорту Ук-
раїни до ЄС зростає частка машинобудівної продук-
ції високотехнологічного сектору, зокрема елект- 
ричних машин (на 2,9%). У цілому, підводячи підсу-
мок, слід зазначити, що якість українського товар-
ного експорту до ЄС покращилася. Так, якщо у 
2013 р. на три ключові сировинні експортні товарні 
групи України (чорні метали; зернові культури; 
руди, шлак і зола) доводилося майже 50% товарного 
експорту до ЄС, то у 2020 р. – вже 30,9%.  

Рис. 3. Товари, які становлять основу товарного експорту України до ЄС  
станом на 2013 р., % до загального обсягу експорту 

Розраховано і побудовано за джерелом [19]. 

Перспективним з точки зору подальшого наро-
щення можливостей українського експорту до ЄС є 
машинобудівний сектор промисловості. Так, у 
2013 р. експорт машинобудівної продукції до ЄС 
був значно нижчий, ніж у 2020 р. як у вартісному, 
так і у відносному виразі. Незважаючи на тарифні 
квоти і високі технічні бар’єри входу на ринок ЄС, 
українським виробникам машин і устаткування вда-
лося скористатися перевагами лібералізації взаємної 
торгівлі з ЄС, про що свідчать дані табл. 2. Так, за 

всіма групами машинобудівної продукції, окрім лі-
тальних апаратів, український експорт до ЄС збіль-
шився.  

З підписанням Угоди про АСАА, яка передба-
чає визнання обома сторонами сертифікатів відпо-
відності промислової продукції, є перспективи під-
вищення обсягів експорту до ЄС і цих двох товарних 
груп, що перш за все вимагає їх державної під- 
тримки і стимулювання, переходу на стандарти ЄС. 

Зерновi культури
10,4%

Насіння і плоди 
олійних рослин 7,5%

Жири та олії тваринного 
або рослинного 
походження 3,0%

Руди, шлак і зола
10,3%

Деревина і вироби з деревини
3,7%

Чорнi метали
24,5%

Електричнi 
машини 9,0%
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Рис. 4. Товари, які становлять основу товарного експорту України до ЄС  

станом на 2020 р., % до загального обсягу експорту 

Розраховано і побудовано за джерелом [20]. 
 

Таблиця 2 
Український експорт до ЄС за товарними групами галузі машинобудування у 2013 і 2020 рр. 

Код і назва товарів згідно з УКТЗЕД 

2013 р. 2020 р. 
Приріст/Зменшення

(+,-) 

тис. дол. 
США 

у % до 
загального 
обсягу 

тис. дол. 
США 

у % до  
загального 
обсягу 

тис. дол. 
США 

% 

XVI. Машини, обладнання та меха- 
нізми; електротехнічне обладнання 

1892830,6 11,4 2746504,9 14,8 853674,3 3,4 

84 реактори ядерні, котли, машини 400658,4 2,4 532764,4 2,9 132106,0 0,5
85 електричнi машини 1492172,2 9,0 2213740,5 11,9 721568,3 2,9
XVII. Засоби наземного транспорту, лі-
тальні апарати, плавучі засоби 

185016,7 1,1 231377,3 1,2 46360,6 0,1 

86 залізничні локомотиви 130353,7 0,8 135993,5 0,7 5639,8 -0,1
87 засоби наземного транспорту, крім 
залiзничного 

26416,3 0,2 42055,4 0,2 15639,1 0,0 

88 літальні апарати 12760,0 0,1 7306,5 0,0 -5453,5 -0,1
89 судна 15486,7 0,1 46021,9 0,2 30535,2 0,1

Розраховано і складено за джерелом [19; 20]. 
 
Щодо структури товарного імпорту України з 

ЄС, то вона, з одного боку, є більш диверсифікова-
ною, з іншого боку, більш якісною, оскільки у ній 
переважає продукція з високою доданою вартістю. 
Основу імпорту України з ЄС складає машинобу- 
дівна продукція, частка якої у структурі товарного 
імпорту за період 2013-2020 рр. збільшилася, а та-
кож фармацевтична продукція; мінеральні про- 
дукти; полімерні матеріали і пластмаси. В цілому на 
них припадає 54,3% загального обсягу імпорту Ук- 
раїни з ЄС станом на 2020 р. (у 2013 р. – 56,0%) 
(рис. 5, 6).  

Географія українського товарного експорту до 
ЄС є вельми диверсифікованою. Найбільшим екс- 
портним партнером України є Польща, на яку у 
2020 р. припадало 17,6% експортних поставок до 
ЄС. Значні обсяги товарів Україна експортує також 
до Німеччини (11,1% загального обсягу товарного 
експорту до ЄС), Італії (10,4%), Нідерландів (9,7%), 
Угорщини (6,8%), Іспанії (6,7%), Румунії (5,8%) та 
Чехії (4,4%). У цілому на ці країни припадає 72,5% 
експортних поставок до ЄС [16].  

Зерновi культури 9,6%

Насіння і плоди 
олійних рослин 6,7%

Жири та олії тваринного 
або рослинного 
походження 9,9%

Руди, шлак і зола 7,8%
Деревина і вироби з 

деревини 5,3%

Чорнi метали 13,5%

Електричнi машини
11,9%
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Рис. 5. Товари, які становлять основу товарного імпорту України з ЄС  
станом на 2013 р., % до загального обсягу імпорту 

Розраховано і побудовано за джерелом [19]. 

Рис. 6. Товари, які становлять основу товарного імпорту України з ЄС  
станом на 2020 р., % до загального обсягу імпорту 

Розраховано і побудовано авторами за джерелом [20]. 

Географія імпорту України з країн ЄС, на від-
міну від експорту, зосереджена на двох країнах – Ні-
меччині (22,4%) та Польщі (17,4%). У вартісному 

вираженні з обома країнами Україна має від’ємне 
сальдо зовнішньої торгівлі. Іншими найбільшими 
країнами-партнерами з ЄС по обсягах імпорту є Іта- 

Палива мінеральні; 
нафта і продукти її 
перегонки 11,3%

Фармацевтична 
продукція 8,7%

Реактори ядерні, котли, 
машини 12,5%

Електричнi машини
6,6%

Засоби наземного 
транспорту, крім 

залізничного 10,3%

Пластмаси, полімерні 
матеріали 6,6%

Палива мінеральні; нафта і 
продукти її перегонки 8,5%

Фармацевтична 
продукція 7,5%

Реактори ядерні, 
котли, машини 13,1%

Електричнi машини
8,2%

Засоби наземного 
транспорту, крім 

залізничного 11,4%

Пластмаси, полімерні матеріали 
5,6%
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лія (8,9%), Франція (6,2%) та Угорщина (5,9%),  
частки решти країн ЄС коливаються у межах 0,1% 
(Кіпр, Люксембург, Мальта) – 4,8% (Словаччина) 
[16].  

Висновки та перспективи подальших до- 
сліджень. Підводячи підсумок результатів проведе-
ного дослідження, можна відзначити, що, незважа-
ючи на існуючі неврегульовані проблеми у зовніш-
ньоторговельних відносинах між Україною та ЄС, 
перспективність їх розвитку є безсумнівною. Лібе-
ралізація взаємної торгівлі та відкриття європей- 
ських ринків для українських товарів і послуг є од-
нією з найбільших переваг Угоди про асоціацію з 
ЄС, якою деяким українським виробникам вдалося 
успішно скористатися. Проте, як і раніше, у струк-
турі товарного експорту України до ЄС переважає 
сировинна продукція: у 2020 р. майже третину віт-
чизняного експорту склали чорні метали (13,5%),  
зернові культури (9,6%), руди, шлак і зола (7,8%). 
Але позитивно, що порівняно з 2013 р., їх частка 
суттєво зменшилася – на 14,3%. Аналіз показав, що 
перспективними з точки зору подальшого наро-
щення експортних можливостей України до ЄС, ви-
ходячи з національних інтересів, є галузі машино- 
будування. Вже на даний час частка вітчизняних 
електричних машин у структурі товарного експорту 
до ЄС складає 11,9%, що майже на 3% більше ніж у 
2013 р. Протягом 2013-2020 рр. за всіма групами то-
варів машинобудування, окрім літальних апаратів, 
експорт до ЄС у вартісному виразі збільшився, що 
свідчить про конкурентоспроможність вітчизняних 
виробників і затребуваність української продукції 
машинобудування.  

За результатами аналізу визначено, що струк-
тура товарного імпорту України з ЄС є більш ди- 
версифікованою, ніж структура її товарного екс- 
порту, і представлена здебільшого продукцією з ви-
сокою доданою вартістю. Основу товарного імпорту 
України складає машинобудівна та фармацевтична 
продукція, а також мінеральні продукти, полімерні 
матеріали і пластмаси. У 2020 р. на ці товарні групи 
припадало 54,3% загального обсягу імпорту Укра-
їни з ЄС, що майже дорівнює показнику 2013 р. 
(56,0%). Такі стійкі тенденції свідчать про імпорто-
залежність економіки України і при збереженні  

існуючої ситуації загрожують національній безпеці 
країни.  

Для того, щоб подолати «технологічну пастку», 
в якій перебуває національна економіка, та диверси-
фікувати структуру товарного експорту України на 
користь продукції з високою доданою вартістю, по-
трібно здійснювати системні та планомірні заходи з 
підтримки вітчизняних виробників і, насамперед, 
високотехнологічного сектору промисловості з ура-
хуванням зобов’язань, які взяла на себе Україна, під-
писавши Угоду про асоціацію з ЄС. Як підкреслю-
ється автором статті [21, с. 15], Угода забороняє ви-
користання державних ресурсів шляхом надання пе-
реваг окремим підприємствам або виробництву ок-
ремих товарів, що спотворює або загрожує спотво-
ренню конкуренції. У той же час Угода передбачає 
низку випадків, де така допомога є доцільною. Це, 
серед іншого, стосується державної підтримки вико-
нання проєктів, які мають загальноєвропейське зна-
чення та здатні вирішити серйозні проблеми в еко-
номіці країни ЄС; розвитку певних економічних 
сфер, галузей, якщо така допомога не має несприят-
ливого впливу на умови торгівлі між Україною та 
ЄС. Отже, Україні потрібно скористатися такими 
передбаченими в Угоді можливостями, чому також 
сприятиме укладання Угоди про АСАА («промисло-
вий безвіз»). Як інструменти підтримки експортного 
потенціалу вітчизняного машинобудування, пер- 
спективними вважаємо спеціальні економічні зони, 
наукові парки, технологічні парки та кластери. Чис-
ленні дослідження українських науковців свідчать 
[21-31], що вони є одними з найбільш дієвих інстру-
ментів структурних перетворень в економіці, які до-
зволили багатьом країнам подолати технологічну 
відсталість, бідність та інвестиційну непривабли-
вість. Це підтверджується досвідом багатьох країн 
світу, у тому числі країнами ЄС, в яких ці іннова-
ційні структури одержали широке визнання та під- 
тримку.  

В рамках подальших досліджень актуальним є 
визначення умов і напрямів розвитку високотехно-
логічних галузей економіки, які створять підґрунтя 
для посилення експортних можливостей України, 
виходячи з її інтересів і необхідності забезпечення 
національної безпеки держави.  
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Миценко І. М., Сухомлин М. О., Юрченко О. В. Зовнішньоторговельні відносини України з країнами ЄС: стан, 

тенденції та пріоритети розвитку 
У сучасних умовах ступінь залучення будь-якої країни до міжнародних економічних відносин визначається значною 

мірою станом її зовнішньоторговельної діяльності. Для України Європейський Союз є ключовим торговельним партнером. 
Підписання Угоди про асоціацію з ЄС надало українським виробникам можливість збільшення своєї присутності на європей-
ських ринках, але водночас супроводжувалося низкою проблем і ризиків. Головними з них є тарифні квоти та високі технічні 
бар’єри входу на ринок ЄС. У даному дослідженні поставлено за мету проаналізувати стан і тенденції розвитку зовнішньо- 
торговельних відносин між Україною та ЄС в умовах дії Угоди про асоціацію та зумовлених нею переваг і ризиків для віт- 
чизняних виробників та на цій основі визначити пріоритети поглиблення цих відносин з урахуванням національних інтересів 
як передумови підвищення конкурентоспроможної економіки України.  

Встановлено, що Україна має потенціал для активізації експортних можливостей в цілому та з Європейським Союзом, 
зокрема. Внесення змін до Угоди про асоціацію, підписання Угоди про АСАА є необхідними інституційними підвалинами, 
драйверами, які дозволять Україні активізувати, поглибити та диверсифікувати торговельну діяльність з країнами ЄС.  

Виявлено, що у структурі товарного експорту України до ЄС переважає сировинна продукція, однак, порівняно з 2013 р., 
її частка суттєво зменшилася – на 14,3%. Структура товарного імпорту України з ЄС є більш диверсифікованою, його основу 
складає машинобудівна та фармацевтична продукція, а також мінеральні продукти, полімерні матеріали і пластмаси. Частка 
цієї продукції у загальному обсязі товарного імпорту України упродовж 2013-2020 рр. залишається високою і коливається у 
межах 54-56%. Такі тенденції свідчать про імпортозалежність економіки України і вимагають невідкладного вирішення.  

За результатами аналізу визначено, що перспективними з точки зору подальшого нарощення експортних можливостей 
України до ЄС є галузі машинобудування. Для їх підтримки та розвитку запропоновано здійснювати системні та планомірні 
заходи з урахуванням зобов’язань, які взяла на себе Україна, підписавши Угоду про асоціацію з ЄС. В якості інструментів 
підтримки експортного потенціалу вітчизняного машинобудування, зокрема, та економічного потенціалу національної еко-
номіки в цілому розглядаємо спеціальні економічні зони, наукові парки, технологічні парки та кластери. Ефективність цих 
структур підтверджена численними дослідженнями та успішним міжнародним досвідом.  

Ключові слова: міжнародні економічні відносини, зовнішньоторговельна діяльність, експорт, імпорт, Угода про асоціа-
цію України з ЄС, експортний потенціал України, машинобудування.  

 
Mytsenko I., Sukhomlyn M., Yurchenko O. Foreign Trade Relations of Ukraine with the EU Countries: State, Trends 

and Development Priorities 
In modern conditions, the involvement degree of any country in the international economic relations is determined to a significant 

extent by the state of its foreign trade activities. For Ukraine, the European Union is a key trading partner. The signing of the Association 
Agreement with the EU provided Ukrainian producers with the opportunity to increase their presence in European markets, but at the 
same time it was accompanied by a number of problems and risks. The main ones are tariff quotas and high technical barriers to entry 
into the EU market. This study aims to analyze the state and development trends of foreign trade relations between Ukraine and the 
EU under the conditions of the Association Agreement and the resulting benefits and risks for domestic producers and, on this basis, 
substantiate the priorities of deepening these relations, taking into account national interests as a prerequisite for increasing the com-
petitive economy of Ukraine.  

It was found that Ukraine has the potential to enhance export opportunities in general and with the European Union in particular. 
Amendments to the Association Agreement, the signing of the ACAA Agreement is a necessary institutional framework, a driver that 
will allow Ukraine to intensify, deepen and diversify its trade activities with the EU countries. 

It was revealed that raw materials prevail in the structure of Ukraine's merchandise exports to the EU, however, compared to 
2013, its share has significantly decreased - by 14.3%. The structure of Ukraine's merchandise imports from the EU is more diversified, 
it is based on engineering and pharmaceutical products, as well as mineral products, polymer materials and plastics. The share of these 
products in the total volume of Ukraine's merchandise imports during 2013-2020 remains high and ranges from 54-56 %. Such trends 
testify to the import dependence of the Ukrainian economy and require an urgent solution. 

Based on the results of the analysis, it was determined that machinery-producing industries are promising from the point of view 
of further increasing the export opportunities of Ukraine to the EU. To support and develop them, it is proposed to carry out systematic 
and systematic measures, taking into account the obligations that Ukraine assumed by signing the Association Agreement with the EU. 
Special economic zones, science parks, technology parks and clusters are considered as tools to support the export potential of domestic 
engineering and the economic potential of the national economy. The effectiveness of these structures has been confirmed by numerous 
studies and successful international experience. 

Keywords: international economic relations, foreign trade, export, import, Association Agreement between Ukraine and the EU, 
export potential of Ukraine, machinery-producing industry.  

 
Миценко И. М., Сухомлин Н. А., Юрченко О. В. Внешнеторговые отношения Украины со странами ЕС: состоя-

ние, тенденции и приоритеты развития 
В современных условиях степень вовлечения любой страны в международные экономические отношения определяется 

в значительной степени состоянием её внешнеторговой деятельности. Для Украины Европейский Союз является ключевым 
торговым партнером. Подписание Соглашения об ассоциации с ЕС предоставило украинским производителям возможность 
увеличения своего присутствия на европейских рынках, но в то же время сопровождалось рядом проблем и рисков. Главными 
из них являются тарифные квоты и высокие технические барьеры входа на рынок ЕС. В данном исследовании поставлена 



І. М. Миценко, М. О. Сухомлин, О. В. Юрченко 

91 
Економічний вісник Донбасу № 3(65), 2021 

цель проанализировать состояние и тенденции развития внешнеторговых отношений между Украиной и ЕС в условиях дей-
ствия Соглашения об ассоциации и обусловленных ею преимуществ и рисков для отечественных производителей и на этой 
основе определить приоритеты углубления этих отношений с учетом национальных интересов как предпосылки повышения 
конкурентоспособной экономики Украины. 

Установлено, что Украина имеет потенциал для активизации экспортных возможностей в целом и с Европейским Сою-
зом, в частности. Внесение изменений в Соглашение об ассоциации, подписание Соглашения об АСАА является необходимой 
институциональной основой, драйвером, которые позволят Украине активизировать, углубить и диверсифицировать торго-
вую деятельность со странами ЕС. 

Выявлено, что в структуре товарного экспорта Украины в ЕС преобладает сырьевая продукция, однако по сравнению с 
2013 г. ее доля существенно уменьшилась – на 14,3%. Структура товарного импорта Украины из ЕС более диверсифициро-
вана, его основу составляет машиностроительная и фармацевтическая продукция, а также минеральные продукты, полимер-
ные материалы и пластмассы. Доля этой продукции в общем объеме товарного импорта Украины на протяжении 2013- 
2020 гг. остается высокой и колеблется в пределах 54-56%. Такие тенденции свидетельствуют об импортозависимости эко-
номики Украины и требуют безотлагательного решения. 

По результатам анализа определено, что перспективными с точки зрения дальнейшего наращивания экспортных воз-
можностей Украины в ЕС являются отрасли машиностроения. Для их поддержки и развития предлагается осуществлять си-
стемные и планомерные мероприятия с учетом обязательств, которые взяла на себя Украина, подписав Соглашение об ассо-
циации с ЕС. В качестве инструментов поддержки экспортного потенциала отечественного машиностроения, в частности, и 
экономического потенциала национальной экономики в целом рассматриваются специальные экономические зоны, научные 
парки, технологические парки и кластеры. Эффективность этих структур подтверждена многочисленными исследованиями и 
успешным международным опытом. 

Ключевые слова: международные экономические отношения, внешнеторговая деятельность, экспорт, импорт, Соглаше-
ние об ассоциации Украины с ЕС, экспортный потенциал Украины, машиностроение. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНОГО СТАНУ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ  
ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 

Постановка проблеми. У сучасних умовах  
господарювання промислові підприємства являють 
собою первинну ланку економіки держави та фор-
мують підґрунтя забезпечення її сталого розвитку. 
Так, у науково-аналітичній доповіді НАН України 
«Розвиток промисловості для забезпечення зрос-
тання та оновлення української економіки» питання 
промислового розвитку визначено як найактуаль-
ніше з огляду на необхідність забезпечення зрос-
тання та оновлення економіки не тільки в сучасній 
Україні, а й у багатьох країнах світу [1]. Значущість 
модернізації та інноваційного розвитку підприємств 
промисловості у контексті активізації процесів еко-
номічного зростання відображено у Моніторинго-
вому звіті з оцінки прогресу досягнення ЦСР 8 
«Гідна праця та економічне зростання» в Україні [2]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій̆. Пи-
тання функціонування та розвитку промислових 
підприємств України досліджено у наукових працях 
таких вчених як: О. І. Амоша [3], В. Г. Герасимчук 
[4], Л. В. Дейнеко [1], С. О. Іщук [5], О. В. Латишева 
[6], М. Ю. Сушко [7] та ін. Однак, незважаючи на 
значну кількість досліджень, необхідно відзначити, 
що українські промислові підприємства існують в 
умовах нестабільності та мінливості як внутріш-
нього, так і зовнішнього економічного середовища. 
Це безумовно впливає на їх економічний розвиток, 
здебільшого стримуючи його. Так, за результатами 
дослідження сучасного стану промисловості Укра-
їни, яке було проведено Аналітичним центром  
економіко-правових досліджень та прогнозування, 
встановлено, що в останні роки спостерігається сут-
тєве погіршення основних показників діяльності ук-
раїнських промислових підприємств, а саме [8]: 

– за підсумками 2019 року індекс промислової
продукції України впав на 0,5% та склав лише 85% 
від рівня 2013 року та 80,7% від рівня 2011 року. У 
січні 2020 року падіння індексу промислової про- 
дукції склало 5,1%, у лютому – 1,5%. Загалом, у пер-
шому півріччі 2020 року індекс промислової про- 
дукції скоротився на 8,3% та склав лише 80,6% від 
рівня першого півріччя 2013 року та 77,7% від рівня 
першого півріччя 2013 року; 

– номінальний обсяг реалізованої продукції в
найбільш технологічних секторах української про-
мисловості (зокрема, у машинобудуванні та хіміч-
ній промисловості) з 2011 по 2019 рік продемонст-
рував більш ніж двократне падіння. За підсумками 
першого півріччя 2020 року частка реалізованої про-
дукції найбільш технологічних секторів промисло-
вості у загальному обсязі реалізованої промислової 
продукції знов зменшилась до мінімального рівня в 
10%, який вже спостерігався у 2017-2018 роках. Це 
в півтора раза менше ніж вона складала у 2011- 
2012 роках; 

– у 2019 році обсяги експорту промислової про-
дукції зменшились та за підсумками року склали 
$35,9 млрд, що на 42% менше у порівнянні з 2011 
роком та на 33% – у порівнянні з 2013 роком. Пи-
тома вага промислової продукції у товарному екс- 
порті України у 2019 році зменшилась до рекордно 
низького рівня – 71,6%, а по відношенню до ВВП – 
до 25,6%. При цьому експорт продукції машино- та 
приладобудування в номінальному вимірі за під- 
сумками 2019 року зменшився більше ніж вдвічі у 
порівнянні з 2011 роком та майже вдвічі у порів-
нянні з 2013 роком. По відношенню до ВВП експорт 
продукції машино- та приладобудування за підсум-
ками 2019 року впав до рекордного низького рівня – 
11%. І продовжив падіння у 2020 році – за підсум-
ками першого півріччя досягнувши нового рекордно 
низького рівня в 10,7%. 

Таким чином, можна констатувати, що промис-
ловість України на даний час знаходиться у кризо-
вому стані, виникнення якого здебільшого поясню-
ють негативним впливом таких чинників, як: світова 
економічна криза, військове протистояння на сході 
країни та втрата контролю над частиною території 
Донбасу, пандемія COVID-19. Необхідно відзна-
чити, що наявність цих чинників, що стримують 
економічний розвиток, пов’язана з зовнішнім для 
промисловості України середовищем, до якого, в 
силу об’єктивних причин, можливо лише пристосо-
вуватись. У ситуації, що склалася, доцільним є  
звернути увагу на наявність можливості реалізації 
економічного потенціалу промислових підпри- 
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ємств, що «відображає здатності та можливості, які 
формуються у підприємства за наявності у певний 
момент часу сукупності ресурсів, виробничих по- 
тужностей, інших резервів» [9]. 

Метою статті є дослідження сучасного стану 
економічного потенціалу промислових підприємств 
України. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Реалізація економічного потенціалу підприємства 
здебільшого залежить від стану забезпеченості  
внутрішніми ресурсами, серед яких на особливу 
увагу заслуговують матеріальні, а саме, основні ви-
робничі засоби.  

 

Основні засоби відіграють вирішальну роль у 
виробничій діяльності промислових підприємств. 
Забезпеченість промислових підприємств основ-
ними засобами виробництва є важливим фактором, 
від якого залежать якість, повнота та своєчасність 
виконання робіт, обсяг виробництва продукції і фі-
нансовий стан підприємства в цілому [10].  

На даний час стан забезпеченості підприємств 
промисловості основними виробничими засобами 
можна оцінити як незадовільнений, оскільки спосте-
рігається високий ступінь їх зносу (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Динаміка ступеня зносу основних засобів у промисловості та в середньому  

по підприємствам України (сформовано авторами на основі джерела [11]) 
 
У продовж 2010-2020 років значення ступеня 

зносу основних засобів підприємств промисловості 
коливалось. Так, до 2014 року спостерігалось його 
поступове щорічне зниження, а вже у 2015 році він 
суттєво зріс та досяг 76,9% (при цьому на 16,8% пе-
ревищив значення ступеня зносу у середньому по 
підприємствам України). За підсумками 2020 року 
знос основних виробничих засобів у промисловості 
складає 63,9%, що на 4,8% більш у порівнянні з 2019 
роком та перевищує на 5,4% значення ступеня зносу 
у середньому по підприємствам України. Отже,  
можна констатувати низький технічний та техноло-
гічний рівень промислового виробництва, що зумов-
лює такі негативні наслідки, як: труднощі щодо від-
повідності якості продукції світовим стандартам, 
проблеми виконання замовлень споживачів у вста-
новлені терміни, значні виробничі витрати, немож-
ливість освоєння виробництва інноваційних видів 
продукції та ін.  

Таким чином, забезпечення сталого економіч-
ного розвитку українських промислових підпри-
ємств потребує впровадження заходів щодо відтво-
рення основних засобів, яке відбувається насампе-
ред за рахунок капітальних інвестицій у матеріальні 
активи. Але, необхідно звернути увагу на те, що ди- 

наміка індексів капітальних інвестицій підприємств 
промисловості у матеріальні активи, в особливості в 
останні роки (рис. 2), є негативною.  

За підсумками 2020 року обсяг капітальних ін-
вестицій підприємств промисловості значно скоро-
тився: майже на 30% у порівнянні з 2019 роком (по-
дібна ситуація спостерігалась у 2014 році, коли об-
сяги капітальних інвестицій зменшились на 12% до 
попереднього року, але вона не була такою критич-
ною). Наявність тенденції скорочення обсягів капі-
тальних інвестицій стримує процеси технічного пе-
реоснащення та осучаснення промислового вироб-
ництва. Таким чином, проблема зношеності основ-
них виробничих засобів у майбутньому, скоріше за 
все, буде тільки загострюватись. 

Окрім основних виробничих засобів не менш 
вагомою складовою економічного потенціалу під- 
приємства є трудові ресурси. Висока забезпеченість 
підприємства трудовими ресурсами та їх раціональне 
використання мають велике значення для підвищення 
ефективності діяльності та конкурентоспроможності 
сучасного підприємства.  

За підсумками 2020 року у промисловості Укра-
їни працювало близько 15% усього зайнятого насе-
лення працездатного віку, що на 2% менше порівняно 
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Рис. 2. Динаміка індексів капітальних інвестицій підприємств промисловості,  
у % до попереднього року (сформовано авторами на основі джерела [11]) 

з 2012 роком. Отже, протягом останніх років спостері-
гається стійке щорічне скорочення чисельності персо-
налу українських промислових підприємств, що на-
глядно відображено на рис. 3. При цьому необхідно 
звернути увагу на те, що протягом 2011-2016 років  
темпи скорочення чисельності персоналу у промисло-
вості корелювали з темпами зменшення кількості  
зайнятих у середньому по підприємствам України. А 

вже у 2017-2019 роках в середньому по Україні спос-
терігалось зростання чисельності персоналу підпри-
ємств, а у промисловості вона продовжувала скорочу-
ватись. За підсумками 2020 року чисельність персо-
налу промислових підприємств скоротилась на 2,3% у 
порівнянні з 2019 роком, а в середньому по підприєм-
ствам України кількість персоналу зменшилась лише 
на 0,6%.  

Рис. 3. Динаміка індексів чисельності персоналу у промисловості та в середньому  
по підприємствам України, у % до попереднього року 

(сформовано авторами на основі джерела [11]) 

Таким чином, наведені статистичні данні свідчать 
про те, що відбувається відтік робочої сили з промис-
ловості у інші галузі, тобто промислові підприємства 
України втрачають трудовий потенціал. Наявність та-
кої тенденції є дуже негативною з точки зору забезпе-
чення економічного розвитку, оскільки несе у собі за-
грозу виникнення суттєвого дефіциту кваліфікаційної 
робочої сили та, як наслідок, труднощі виконання ви- 

робничої програми та зобов’язань перед споживачами 
продукції.  

Інноваційна спрямованість розвитку промисло-
вості визначена Стратегією сталого розвитку України 
у якості пріоритетної. Отже, розглядаючи основні 
складові економічного потенціалу, необхідно звер-
нути увагу на наявність у підприємств промисловості 
фінансових ресурсів для впровадження інновацій.    
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Необхідно відзначити, що вже протягом трива-
лого часу власні кошти промислових підприємств є ос-
новним джерелом фінансування їх інноваційної діяль-
ності. Так, за підсумками 2020 року у структурі витрат 
на інновації власні кошти промислових підприємств 
склали 85,4%. При цьому обсяги державного фінан-
сування та кошти інвесторів-нерезидентів були не-
значними та за підсумками 2020 року склали відпо-
відно 3,9 та 0,3% [11].  

Протягом 2011-2020 років відбувались суттєві ко-
ливання обсягів витрат власних коштів промислових 
підприємств на здійснення інноваційної діяльності 
(наглядно відображено динамікою індексів витрат на 
інновації на рис. 4):  

– найбільша інноваційна активність спостеріга-
лась у 2015 році, коли обсяги витрат на інновації  

зросли майже у 2 рази в порівнянні з 2014 роком, а вже 
у 2017 році вони скоротились на 65% по відношенню 
до 2016 року.  

– за підсумками 2018 року бачимо наступний 
сплеск інноваційної активності, але, починаючі з 2019 
року, спостерігається скорочення обсягів витрат влас-
них коштів промислових підприємств на здійснення 
інноваційної діяльності; 

– у 2020 році індекс витрат на інновації за раху-
нок власних коштів промислових підприємств склав 
98,6%, тобто витрати на інновації скоротились на 
1,4% у порівнянні з 2019 роком. 

Отже, можна констатувати наявність тенденції 
зниження зацікавленості вітчизняних промислових 
підприємств спрямовувати власні фінансові ресурси 
на впровадження інновацій. 

 

 
Рис. 4. Динаміка індексів витрат на інновації (за рахунок власних коштів  

промислових підприємств), у % до попереднього року 
(сформовано авторами на основі джерела [11]) 

 
Загалом, необхідно відзначити, що існують сут-

тєві складнощі щодо практичної реалізації інновацій-
ного розвитку української промисловості. Так, за да-
ними Державної служби статистики України, в останні 
роки спостерігається низька активність вітчизняних 
промислових підприємств щодо впровадження інно-
вацій: 

– за підсумками 2020 року частка промислових 
підприємств, що впроваджували інновації, збільши-
лась на 1,1% у порівнянні з 2019 роком та склала 
14,9%. При цьому в порівнянні з 2018 роком зна-
чення цього показника зменшилось на 0,7%, а відно-
сно до 2016 року – на 1,7%; 

– останніми роками (2018-2020) відбувалось 
поступове зростання кількості упроваджених видів 
інноваційної продукції: за підсумками 2020 року – 
на 89% у порівнянні з 2019 роком. Але, якщо порів-
нювати з даними 2016 року, то спостерігається ско-
рочення цього показника на 1,8%, а в порівнянні з 
2002 роком зменшення склало майже шість разів; 

– частка обсягу реалізованої інноваційної про-
дукції у загальному обсязі реалізованої продукції за-
лишається незначною та за підсумками 2020 року 
складає лише 1,9% (у 2012-2013 роках вона складала 
3,3%). Завдання Стратегії сталого розвитку України 
на 2020 рік досягти 5% реалізованої інноваційної 
продукції у загальному обсязі промислової не було 
виконано та, враховуючі наявну динаміку цього по-
казника, є майже недосяжним у найближчі роки. 

Таким чином, можна стверджувати, що вітчиз-
няним промисловим підприємствам не вистачає  
власних фінансових ресурсів для впровадження 
інновацій. Безумовно це обмежує можливості забез-
печення їх економічного розвитку. 

З метою узагальнення отриманих результатів 
дослідження складових економічного потенціалу 
промислових підприємств України, доцільним є ви-
значення інтегрального індексу економічного по- 
тенціалу (Iеп) за формулою: 

  

 Iеп = Iкі * Iчп * Iві,   (1) 
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де Iкі – індекс капітальних інвестицій; Iчп – індекс чи-
сельності персоналу; Iві – індекс витрат на інновації 
(за рахунок власних коштів підприємств). 

Інтерпретація значення інтегрального індексу 
економічного потенціалу наступна: якщо Iеп > 1, то 
це є індикатором зростання економічного потен- 
ціалу; Iеп < 1 свідчить про його скорочення.  

Розрахункові значення інтегрального індексу 
економічного потенціалу промисловості України 
представлено у таблиці. 

 
Таблиця 

Значення інтегрального індексу економічного 
потенціалу промисловості України  

у 2011-2020 роках 
Роки Iкі Iчп Iві Iеп
2011 1,421 0,985 1,589 2,224
2012 1,164 0,994 0,967 1,119
2013 1,065 0,966 0,951 0,978
2014 0,884 0,831 0,938 0,689
2015 1,016 0,927 2,053 1,934
2016 1,343 0,967 1,641 2,131
2017 1,217 0,988 0,350 0,421
2018 1,395 0,981 1,394 1,908
2019 1,272 0,975 1,161 1,440
2020 0,71 0,977 0,986 0,684

 
Протягом 2011-2020 років спостерігались певні 

коливання значення інтегрального індексу еконо- 
мічного потенціалу промисловості України. Най- 
більших значень цей показник досягав у 2011 році, 
2015-2016 роках та у 2018 році. У ці періоди відбу-
валося підвищення економічного потенціалу вітчиз-
няних промислових підприємств: зростали обсяги 
капітальних інвестицій у матеріальні активи та ви-
трат на впровадження інновацій. У 2017 році зна-
чення індексу суттєво зменшилось у зв’язку зі знач- 

ним зниженням фінансування інноваційної діяльно-
сті за рахунок власних коштів промислових підпри-
ємств. За підсумками 2020 року Iеп становив 0,684 
(приблизно такого ж значення він досягав у 2014 
році, який був для промисловості України дуже кри-
тичним). До того ж  необхідно звернути увагу на те, 
що Iкі, Iчп, Iві у 2020 році мають значення менш оди-
ниці, що свідчить про скорочення усіх складових 
економічного потенціалу промисловості України. 

Висновки та перспективи подальших до- 
сліджень. Результати проведених досліджень свід-
чать про наявність тенденції щодо зниження еконо-
мічного потенціалу промисловості України. Пере- 
важна кількість основних засобів вітчизняних про-
мислових підприємств є зношеними, технічні ха- 
рактеристики яких не відповідають вимогам сучас-
ного виробництва. До того ж впровадження іннова-
цій потребує осучаснення матеріально-технічної 
бази, а також коштів на проведення науково-дослід-
них робіт. Здійснення таких заходів вимагає залу-
чення значних інвестиційних ресурсів, що є пробле-
матичним для більшості українських підприємств. 
Це пов’язано з тим, що вітчизняні банки не охоче 
надають довгострокові кредити (часто умови їх 
отримання є нездійсненими), а іноземні інвестори в 
останні роки побоюються вкладати кошти в україн-
ський бізнес через нестабільну економічну та полі-
тичну ситуацію в України. Серйозною проблемою є 
втрата промисловістю свого трудового потенціалу. 
Отже, підприємствам необхідно удосконалювати 
політику управління персоналом та механізми моти-
вації працівників. Необхідно звернути увагу на те, 
що більшість із вказаних проблем підприємства не в 
змозі вирішити самостійно. Таким чином, у ситуації, 
що склалася важливою є як інституційна, так і фі-
нансова підтримка економічного розвитку промис-
ловості України з боку держави. 

 
Література 
1. Дейнеко Л. В. Розвиток промисловості для забезпечення зростання та оновлення української економіки : науково-

аналітична доповідь / НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». Київ, 2018. 158 с.  
2. Моніторинговий звіт з оцінки прогресу досягнення ЦСР 8 «Гідна праця та економічне зростання» в Україні. URL: 

https://me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=938d9df1-5e8d-48cc-a007-be5bc60123b8&tag=TSiliStalogoRozvitku.  
3. Amosha O., Bryukhovetska N., Buleev I. Industry as a Dominant in the Formation of an Ukraine’s Self-Sufficient Economy. 

Економічний Вісник Донбасу. 2020. № 4(62). С. 30-37. DOI: https://doi.org/10.12958/1817-3772-2020-4(62)-30-37. 
4. Герасимчук В. Г. Стратегія розвитку промислового комплексу: наміри, механізми реалізації, відповідальність. Еко-

номічний вісник НТУУ "КПІ". 2021. №18. URL: http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/230058. DOI: https://doi.org/10.20535/2307-
5651.18.2021.230058. 

5. Іщук С. О., Кудря Я. В. Економічні проблеми розвитку промислового виробництва у західному регіоні України. Еко-
номіка та право. 2016. № 2(44). С. 31-39.  

6. Латишева О. В. Основні тенденції розвитку, перспективи та можливості забезпечення сталого розвитку машинобуді-
вних підприємств в Україні. Економічний Вісник Донбасу. 2017. № 1 (47). С. 82–88.  

7. Сушко М. Ю. Аналіз сучасного стану розвитку промислової галузі України. Вісник економічної науки України. 2017. 
№ 1 (32). С. 93–98.  

8. Стан промисловості України після початку функціонування зони вільної торгівлі між Україною та ЄС за підсумками 
І півріччя 2020 року. URL: https://fru.ua/images/doc/analitics/Stan_promyslovosti_1-2020.pdf.  

9. Ажаман І. А., Жидков О. І. Сутність та структура економічного потенціалу підприємства. Економiка та держава. 
2018. № 4. С. 22-25. URL: http://www.economy.in.ua/pdf/4_2018/7.pdf.  

10. Ковальчук Н. О., Побіжан Т. А. Аналіз стану основних засобів на підприємствах України. Молодий вчений. 2017.  
№ 10 (50). С. 910-914.  

11. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua. 
 



Т. П. Гітіс, А. С. Борніков, С. В. Дуплякіна, С. О. Мороз 

97 
Економічний вісник Донбасу № 3(65), 2021 

References 
1. Deineko, L. V. (2018). Rozvytok promyslovosti dlia zabezpechennia zrostannia ta onovlennia ukrainskoi ekonomiky [Devel-

opment of industry to ensure the growth and renewal of the Ukrainian economy]. Kyiv, Institute of Economics and Forecasting of NAS 
of Ukraine [in Ukrainian]. 

2. Monitorynhovyi zvit z otsinky prohresu dosiahnennia TsSR 8 «Hidna pratsia ta ekonomichne zrostannia» v Ukraini [Monitor-
ing Report on the Assessment of the Progress of the Achievement of CSW 8 "Decent Work and Economic Growth" in Ukraine]. 
Retrieved from https://me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=938d9df1-5e8d-48cc-a007-be5bc60123b8&tag=TSiliStalogo 
Rozvitku [in Ukrainian]. 

3. Amosha, O., Bryukhovetska, N., Buleev, I. (2020). Industry as a Dominant in the Formation of an Ukraine’s Self-Sufficient 
Economy. Economic Herald of the Donbas, 4(62), рр. 30-37. DOI: https://doi.org/10.12958/1817-3772-2020-4(62)-30-37. 

4. Herasymchuk, V. H. (2021). Stratehiia rozvytku promyslovoho kompleksu: namiry, mekhanizmy realizatsii, vidpovidalnist 
[Strategy of industrial complex development: intentions, implementation mechanisms, responsibility]. Ekonomichnyi visnyk NTUU 
"KPI" – Economic Bulletin of NTUU "KPI", 18. Retrieved from http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/230058. DOI: 
https://doi.org/10.20535/2307-5651.18.2021.230058 [in Ukrainian]. 

5. Ishchuk, S. O., Kudria, Ya. V. (2016). Ekonomichni problemy rozvytku promyslovoho vyrobnytstva u zakhidnomu rehioni 
Ukrainy [Economic problems of industrial production development in the western region of Ukraine]. Ekonomika ta pravo – Economics 
and law, 2(44), рр. 31-39 [in Ukrainian]. 

6. Latysheva, O. V. (2017). Osnovni tendentsii rozvytku, perspektyvy ta mozhlyvosti zabezpechennia staloho rozvytku 
mashynobudivnykh pidpryiemstv v Ukraini [Basic tendencies of development, prospects and possibilities of providing of steady de-
velopment of machine-building enterprises, are in Ukraine]. Ekonomichnyi visnyk Donbasu – Economic Herald of the Donbas, 1 (47), 
рр. 82–88 [in Ukrainian]. 

7. Sushko, M. Yu. (2017). Analiz suchasnoho stanu rozvytku promyslovoi haluzi Ukrainy [Analysis of the Current State of the 
Indus-trial Sector of Ukraine]. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy, 1 (32), рр. 93–98 [in Ukrainian]. 

8. Stan promyslovosti Ukrainy pislia pochatku funktsionuvannia zony vilnoi torhivli mizh Ukrainoiu ta YeS za pidsumkamy I 
pivrichchia 2020 roku [The state of Ukraine's industry after the start of operation of the free trade zone between Ukraine and the EU 
in the first half of 2020]. Retrieved from https://fru.ua/images/doc/analitics/Stan_promyslovosti_1-2020.pdf [in Ukrainian]. 

9. Azhaman, I. A., Zhydkov, O. I. (2018). Sutnist ta struktura ekonomichnoho potentsialu pidpryiemstva [The nature and structure 
of the economic potential of the enterprise]. Ekonomika ta derzhava, 4, рр. 22-25. Retrieved from http://www.economy.in.ua/ 
pdf/4_2018/7.pdf [in Ukrainian]. 

10. Kovalchuk, N. O., Pobizhan, T. A. (2017). Analiz stanu osnovnykh zasobiv na pidpryiemstvakh Ukrainy [Analysis of the 
state of fixed assets at the enterprises of Ukraine]. Molodyi vchenyi – Young scientist, 10 (50), рр. 910-914 [in Ukrainian]. 

11. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [State Statistics Service of Ukraine]. (n.d.). ukrstat.gov.ua. Retrieved from 
http://www.ukrstat.gov.ua/ [in Ukrainian]. 

 
Гітіс Т. П., Борніков А. С., Дуплякіна С. В., Мороз С. О. Дослідження сучасного стану економічного потенціалу 

промислових підприємств України 
Промислові підприємства у сучасних умовах господарювання являють собою первинну ланку економіки. Це обумовлює 

пріоритетність розвитку промисловості у контексті забезпечення сталого економічного зростання в Україні. 
На даний час українська промисловість знаходиться у кризовому стані, виникнення якого здебільшого обумовлено сві-

товою економічною кризою, військовим протистоянням на сході країни та втратою контролю над частиною території Дон-
басу, пандемією COVID-19. Наявність цих чинників, що стримують економічний розвиток, пов’язана з зовнішнім для про- 
мисловості України середовищем, до якого, в силу об’єктивних причин, можливо лише пристосовуватись. У ситуації, що 
склалася, доцільним є звернути увагу на наявність можливості реалізації внутрішнього економічного потенціалу промислових 
підприємств. 

У статті досліджено сучасний стан економічного потенціалу промисловості України за такими основними складовими, 
як: матеріальні ресурси (основні виробничі засоби), трудові ресурси та фінансові ресурси (у контексті забезпечення впро- 
вадження інновацій). За результатами аналізу встановлено, що стан основних виробничих засобів більшості промислових 
підприємств є незадовільним через їх суттєву зношеність. При цьому скорочення обсягів капітальних інвестицій у матеріальні 
активи, що спостерігається протягом останніх років, стримує процеси технічного переоснащення та осучаснення вітчизняного 
промислового виробництва. До того ж промислові підприємства України вже тривалий час втрачають трудовий потенціал, що є 
дуже негативною тенденцією з точки зору забезпечення економічного розвитку, оскільки несе у собі загрозу виникнення суттєвого 
дефіциту кваліфікаційної робочої сили у майбутньому. Більшості вітчизняних промислових підприємств не вистачає власних 
фінансових ресурсів для впровадження інновацій, що зумовлює їх низьку інноваційну активність та обмежує можливості 
забезпечення економічного розвитку. З метою узагальнення отриманих результатів дослідження визначено значення ін- 
тегрального індексу економічного потенціалу промисловості у 2011-2020 рр., що підтвердило виявлену тенденцію щодо ско-
рочення економічного потенціалу українських промислових підприємств. Подолання цієї проблеми потребує здійснення за-
ходів щодо підтримки забезпечення економічного розвитку промисловості України на державному рівні. 

Ключові слова: промислові підприємства, сталий розвиток, економічний потенціал, основні виробничі засоби, капітальні 
інвестиції, трудові ресурси, інновації, інтегральний індекс економічного потенціалу. 

 
Gitis T. P., Bornikov A. S., Duplyakina S. V., Moroz S. A. Study of the Current State of the Economic Potential of Indus-

trial Enterprises of Ukraine 
Industrial enterprises in modern conditions of economic activity are the primary link of the economy. This determines the priority 

of industrial development in the context of ensuring sustainable economic growth in Ukraine. 
Currently, the Ukrainian industry is in a state of crisis, the emergence of which is largely due to the global economic crisis, the 

military confrontation in the East of the country and the loss of control over part of the territory of Donbass, the COVID -19 pandemic. 
The presence of these factors hindering economic development is due to the external environment for the Ukrainian industry, to which, 
for objective reasons, it is only possible to adapt. In the current situation, it is advisable to pay attention to the possibility of realizing 
the internal economic potential of industrial enterprises. 
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The article examines the current state of the economic potential of the Ukrainian industry in terms of such basic components as: 
material resources (basic production facilities), human resources and financial resources (in the context of ensuring the introduction of 
innovations). According to the results of the analysis, it was found that the condition of the main production facilities of most industrial 
enterprises is unsatisfactory due to their significant deterioration. At the same time, the reduction in the volume of capital investments 
in tangible assets, which has been observed in recent years, hinders the processes of technical re-equipment and modernization of 
domestic industrial production. In addition, industrial enterprises in Ukraine have been losing their labor potential for a long time, 
which is a very negative trend from the point of view of ensuring economic development, since it carries the threat of a significant 
shortage of qualified labor in the future. Most domestic industrial enterprises lack their own financial resources to introduce innova-
tions, which determines their low innovation activity and limits the possibilities of ensuring economic development. In order to sum-
marize the results of the study, the value of the integral index of the economic potential of industry in 2011-2020 was determined, 
which confirmed the revealed trend regarding the reduction of the economic potential of Ukrainian industrial enterprises. Overcoming 
this problem requires the implementation of measures aimed at ensuring the economic development of Ukraine's industry at the state 
level. 

Keywords: industrial enterprises, sustainable development, economic potential, fixed assets, capital investments, labor resources, 
innovations, integral index of economic potential. 

Гитис Т. П., Борников А. С., Дуплякина С. В., Мороз С. А. Исследование современного состояния экономического 
потенциала промышленных предприятий Украины 

Промышленные предприятия в современных условиях ведения хозяйственной деятельности являются первичным зве-
ном экономики. Это обусловливает приоритетность развития промышленности в контексте обеспечения устойчивого эконо-
мического роста в Украине.  

В настоящее время украинская промышленность находится в кризисном состоянии, возникновение которого по боль-
шей части обусловлено мировым экономическим кризисом, военным противостоянием на востоке страны и потерей контроля 
над частью территории Донбасса, пандемией COVID-19. Наличие этих факторов, сдерживающих экономическое развитие, 
связанно с внешней для промышленности Украины средой, к которой, в силу объективных причин, возможно лишь приспо-
сабливаться. В сложившейся ситуации целесообразно обратить внимание на наличие возможности реализации внутреннего 
экономического потенциала промышленных предприятий. 

В статье исследовано современное состояние экономического потенциала промышленности Украины по таким основ-
ным составляющим, как: материальные ресурсы (основные производственные средства), трудовые ресурсы и финансовые 
ресурсы (в контексте обеспечения внедрения инноваций). По результатам анализа установлено, что состояние основных про-
изводственных средств большинства промышленных предприятий является неудовлетворительным из-за их существенной 
изношенности. При этом сокращение объемов капитальных инвестиций в материальные активы, которое наблюдается в по-
следние годы, сдерживает процессы технического перевооружения и осовременивания отечественного промышленного про-
изводства. К тому же промышленные предприятия Украины уже длительное время теряют трудовой потенциал, что является 
очень негативной тенденцией с точки зрения обеспечения экономического развития, поскольку несет в себе угрозу возник-
новения существенного дефицита квалификационной рабочей силы в будущем. Большинству отечественных промышленных 
предприятий не хватает собственных финансовых ресурсов для внедрения инноваций, что предопределяет их низкую инно-
вационную активность и ограничивает возможности обеспечения экономического развития. С целью обобщения полученных 
результатов исследования определено значение интегрального индекса экономического потенциала промышленности в 2011-
2020 гг., что подтвердило выявленную тенденцию относительно сокращения экономического потенциала украинских про-
мышленных предприятий. Преодоление этой проблемы требует осуществления мероприятий, направленных на обеспечение 
экономического развития промышленности Украины на государственном уровне. 

Ключевые слова: промышленные предприятия, устойчивое развитие, экономический потенциал, основные производ-
ственные средства, капитальные инвестиции, трудовые ресурсы, инновации, интегральный индекс экономического потенци-
ала. 
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ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ  

СУДНОПЛАВНОГО РИНКУ 
 
Постановка проблеми. Кризові явища фінан-

сування судноплавної діяльності та фінансовий ме-
неджмент підприємств морегосподарського комп- 
лексу стали надзвичайно важливими для забезпе-
чення ефективної діяльності та виживання судно- 
плавних компаній у всьому світі. 

Практика показала необхідність збалансова-
ного поєднання теорії та практики фінансування  
судноплавного ринку. Дослідження різних аспектів 
сучасного фінансування судноплавства, фінансо-
вого менеджменту та інвестицій, а також чіткий по-
гляд на різні стратегії фінансового управління пред-
ставляється стратегічним завданням для підвищен-
ня ефективності та продуктивності підприємств мо-
регосподарського комплексу.  

Дослідження можливих доступних джерел фі-
нансування морської галузі, обумовлено визначен-
ням здатності судноплавної компанії орієнтуватися 
на зміни ринку. Можливість здійснювати вибір із ва-
ріантів фінансування визначає статус підприємства. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Проблемами фінансового забезпечення підвищення 
ефективності судноплавного ринку займалися як  
теоретики, так і практики: Н. Браурехт [3], О. Дуру 
[4], Е. Хант, Б. Бутман [5], З. Занктос [6], Дж. Слод-
жет [7]. Важливість фінансового забезпечення під- 
приємства має велику практичну значимість для кож-
ного підприємства. Особливо, коли розглядаємо 
об’єкти інфраструктури, які потребують достатньо 
великих коштів. Отже, для підприємств судноплав-
ної галузі фінансування буде завжди мати актуаль-
ність. 

Метою статті є дослідження шляхів фінансо-
вого забезпечення підвищення ефективності судно-
плавного ринку. 

Виклад основного матеріалу. Міжнародна га-
лузь судноплавства є надзвичайно важливою для 
світової економіки, оскільки вона займає понад 90% 
її світової торгівлі. За даними ЮНКТАД, у світі іс-
нує понад 45 000 суден. Міжнародна палата судно- 
плавства (ICS) оцінює кількість моряків приблизно 
в 1,2 млн осіб. За даними ISH Global Insight, лише 
лінійні перевезення вносять понад 430 млрд дол. у 

світовий ВВП та 13,5 млн робочих місць. Судно- 
плавна галузь за своєю суттю є капіталомісткою  
і вимагає щороку вкладати значні суми капіталу в 
новобудови суден. Вартість будівництва судна часто 
перевищує 200 млн дол. Протягом останніх десяти 
років замовлення суден для новобудов становили в 
середньому понад 130 млрд дол. на рік, досягнувши 
266 млрд дол. на пік 2007 р. Крім того, судна мають 
основні ліквідні активи, які часто змінюють власни-
ків і, як наслідок, потребують фінансування. За сло-
вами Кларксонса, понад 1000 суден щороку зміню-
вали власників за останнє десятиліття, а загальна  
річна вартість операцій між 2004 і 2014 рр. переви-
щила 25 млрд дол., досягнувши піку в 47 млрд дол. 
у 2007 р. [1-2]. 

Великі вимоги до капіталу для фінансування 
програм новобудов та придбання на вторинному  
ринку змусили судновласників шукати фінансу-
вання за межами власних приватних коштів. Євро-
пейські торгові банки мають давню історію фінан-
сування судноплавних активів, які можна просте-
жити до Сполученого Королівства у 1850-х роках, з 
розширенням пароплавного флоту.  

Банківське боргове фінансування залишається 
найважливішим джерелом капіталу для судноплав-
ної галузі сьогодні. Прийняття ринком капіталу суд-
ноплавної галузі, особливо протягом останнього де-
сятиліття, відкрило двері для набагато ширшого 
кола капіталу, окрім банківських боргів.  

Судноплавні компанії сьогодні мають безліч 
альтернативних варіантів фінансування: від тради-
ційних іпотечних позик до більш складних структур 
фінансування, які можуть включати: борг із висо-
кою дохідністю; продаж та зворотну оренду; мезо-
нінне фінансування та інші форми заборгованості, 
пов’язаної з акціонерним капіталом; приватний ка-
пітал або фінансування шляхом утворення відкри-
тих випусків, таких як головне товариство з обмеже-
ною відповідальністю (MLP) та компанії із прид-
бання спеціальних цілей (SPAC) [3].  

Хоча здатність судноплавної компанії, орієнту-
ватись на підйоми та спади на ринку, в першу чергу 
залежить від строку її інвестицій та політики фрах- 

Фінанси 
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тування, вибір серед усіх цих альтернативних варі- 
антів фінансування може мати однакове значення 
(див. таблицю).  

Банківське фінансування є основним джерелом 
капіталу для судноплавної галузі, забезпечуючи 
гнучку та низьку вартість капіталу для судноплав-
них компаній. Банки є найнадійнішими та довго-
строково орієнтованими постачальниками капіталу 
для галузі, на що припадає найбільша більшість  
транспортного капіталу щороку. На підставі даних 
Dealogic, у 2014 р. було випущено понад 60 млрд 
дол. боргу, і ця кількість не включає двосторонні по-
зики. Згідно з підрахунками Marine Money Interna- 

tional, загальний портфель судноплавних позик ста-
новить близько 380 млрд дол. Європейські купецькі 
банки традиційно є найнадійнішими та найпослі- 
довнішими кредиторами судноплавної галузі, на які 
припадає понад 65% світового кредитного порт-
феля. Німецькі HSH Nordbank і Commerzbank, а та-
кож норвезький DnB є найбільшими кредиторами 
судноплавної галузі, хоча рейтинг, як очікується, 
найближчим часом суттєво зміниться, оскільки ряд 
банків прийняли рішення після 2008 р. зменшити 
свою транспортну експозицію або навіть повністю 
вийти із сектору [4].  

Таблиця 
Альтернативи фінансування ринку судноплавства 

Банківське фінансування Ринки капіталу Інший 

Позики, забезпечені іпотекою Облігації з високою дохідністю Кредит продавця 
Фінансування новобудов Конвертовані купюри Фінансова оренда 
Незабезпечені / корпоративні позики IPO Оперативна оренда 
Мезонін Подальші пропозиції

На ринку пропозиції 
MLPs SPAC 

Приватний капітал  
Сек'юритизація 
Фінансування експортних агентств 

З точки зору банків, судноплавна галузь зали-
шається сприятливим сектором для ведення бізнесу, 
незважаючи на волатильність та відносно низьку 
маржу. Банкам вдається збільшити свою прибутко-
вість при фінансуванні з низькою маржею, оскільки 
судна регулярно змінюють власників, що призво-
дить до рефінансування позик до їх погашення. Крім 
того, ліквідність та однорідність судноплавних ак-
тивів дозволяють банкам розміщувати великі суми 
капіталу з відносно низькими накладними витра-
тами. У багатьох банках є спеціалізовані підрозділи, 
які надають судноплавним компаніям та їх принци-
палам широкий спектр банківських продуктів, почи-
наючи від традиційних іпотечних позик і закінчу-
ючи деривативами на процентні ставки (тобто 
свопи), деривативами по валютних курсах, дерива-
тивами на фрахт, управління ліквідністю, консуль-
тативними послугами та інвестиційними продук-
тами через їх приватні підрозділи багатства. 

Іпотечне банківське фінансування було най- 
важливішим джерелом капіталу для міжнародної  
судноплавної галузі. За винятком власного капіталу, 
вкладеного судновласником, іпотечні позики часто 
є єдиним видом капіталу в структурі капіталу суд-
ноплавних компаній. Історично банківський борг 
становив близько 70-75% від загального вкладеного 
капіталу. Слабкі ринки судноплавства після 2008 р. 
та труднощі в отриманні банківського боргового фі-
нансування в поєднанні з більшою доступністю ка-
піталу від приватних інвестиційних фірм та ринку 
капіталу зменшили доступність банківського боргу 
приблизно до 50-60%. Позика, забезпечена іпоте-
кою, використовує судно як заставу для забезпе-
чення впливу позикодавця [5].  

Це означає, що судно має бути доставлене із  
суднобудівного заводу, щоб позичальник міг випи-
сати іпотеку позикодавцю – процес, який відбува-
ється одночасно з видачею позики. Позичальник, як 
правило, є одноцільовою компанією, яка володіє  
судном застави та зареєстровано в юридично прий-
нятній юрисдикції, швидше за все, в Ліберії, Мар-
шаллових островах або Панамі. Це надає позико- 
давцеві прямий доступ до застави та ізолює судно 
від будь-яких вимог чи зобов'язань, не пов'язаних із 
фінансуваним активом. 

Подібно до фінансування активів нерухомості, 
судна можуть фінансуватися за допомогою більш 
ніж однієї позики, поверненої під заставу, наданої 
окремими групами кредиторів. Позика, що має ви-
слугу років, називається «старшою» позикою, і її по-
зикодавці користуються першою іпотекою, тоді як 
друга позика називається «молодшою» або «субор-
динованою» позикою, при цьому позикодавці отри-
мують другу іпотеку, яка забезпечує безпечний до- 
ступ до забезпечення після надання перших іпотеко-
давців. Це дозволяє компанії збільшити важелі 
впливу на судно та покращити прибутковість влас-
ного капіталу. 

Коли на судні є більше однієї іпотеки, позико-
давці обох об'єктів укладають договір про суборди-
націю, який визначає порядок виплати застави у разі 
продажу судна. Більшість із цих іпотечних позик є 
«двосторонніми», позиками між одним кредитором 
та організацією-позичальником, або синдикатами 
«клубних угод», позиками між невеликою групою 
позикодавців та позичальником, де один банк висту-
пає в ролі агента кредитного консорціуму та всі по-
зикодавці ділять рівні або майже рівні частини гоно-
рарів, отриманих за рахунок позики. Протягом 
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останніх десяти років, і в міру розширення галузі, 
більша кількість іпотечних кредитів на судноплав- 
ство видається більшими синдикатами, часто в рам-
ках укладених угод або синдикацій, що забезпечу-
ють найкращі зусилля [5]. Синдикація позик пропо-
нує транспортним компаніям перевагу у фінансу-
ванні великих придбань, які, як правило, неможливо 
фінансувати одним банком. Розширений ринок син-
дикованих позик, який швидко зростав до фінансо-
вої кризи 2008 р., нещодавно сповільнився, оскільки 
більшість європейських банків мають обмежену 
кредитну здатність, а більшість нових позик є дво- 
сторонніми або клубними угодами. 

На додаток до позик, що фінансують конкретні 
судна, або існуючі судна, або судна, що будуються, 
банки можуть також надавати позики великим ком-
паніям на основі їх балансу. Ці позики можуть бути 
незабезпеченими та доступними для загальнодо- 
ступних компаній, що мають доступ до ринків капі-
талу. Корпоративні позики забезпечують фінансову 
гнучкість транспортних компаній та дозволяють 
управляти своєю ліквідністю. Деякі з цих позик ма-
ють поворотну кредитну лінію, що пропонує компа-
нії гнучкість у отриманні позики, коли потрібні  
кошти. Позики можуть відрізнятися щодо тривало-
сті, договорів або умов погашення, оскільки вони за-
лежать від балансу позикодавця, стабільності гро-
шового потоку компанії та її здатності обслугову-
вати інші зобов’язання щодо своїх активів. З точки 
зору позикодавця, головним фактором є баланс ком-
панії, і, отже, найбільш типовими умовами є коефі-
цієнт корпоративного левериджу та коефіцієнт по- 
криття процентів. 

Ринки капіталу стали важливим джерелом фі-
нансування судноплавної галузі. Розширення світо-
вого флоту та зростаюча потреба у фінансуванні 
змусили судноплавні компанії шукати кошти на  
ринках капіталу. У той же час, зростання світової  
торгівлі, особливо після вступу Китаю до СОТ у 
2002 р., та очікування високих прибутків, пов'язаних 
із цим зростанням, збільшили видимість судноплав-
ної галузі для більш широкого набору учасників за 
межами традиційних учасників ринку, такі як суд-
новласники та європейські банки [6]. Сьогодні 
хедж-фонди, пенсійні фонди та будь-який тип інсти-
туційного та індивідуального інвестора мають мож-
ливість інвестувати у судноплавство за допомогою 
боргових або пайових цінних паперів. Сьогодні 
Нью-Йорк, Осло, Хонг Конг та Сінгапур є найваж-
ливішими фінансовими центрами для судноплавних 
компаній, які прагнуть залучити капітал поза тради-
ційним банківським борговим фінансуванням. Кор-
поративні облігації, конвертовані кошти, привілейо-
ваний капітал, пайовий капітал, приватні розмі-
щення, мажоритарні товариства з обмеженою відпо-
відальністю та приватний капітал є деякими про- 
дуктами, доступними судноплавним компаніям.  

Корпоративні облігації пропонують більш 
усталеним судноплавним компаніям альтернативу 

ринку банківських позик. Хоча вони майже завжди 
дорожчі порівняно з банківським боргом, вони мо-
жуть підвищити ліквідність компанії, забезпечуючи 
більшу фінансову гнучкість, оскільки облігації, як 
правило, не амортизуються з усією сумою, виплаче-
ною після погашення. Враховуючи нестабільність 
судноплавної галузі та відносно невеликий розмір 
компаній, усі судноплавні облігації характеризу-
ються як високий дохід, а не як інвестиційний рі-
вень, і купон, який вони повинні виплатити, зазви-
чай складається з великих однозначних цифр. Як 
правило, облігації випускаються з фіксованим купо-
ном, хоча деякі мають умови з плаваючими відсот-
ками. Облігації судноплавства можуть бути забезпе-
чені або незабезпечені судами компанії і можуть ви-
пускатися як старші, так і підпорядковані боргові зо-
бов'язання, залежно від їх ієрархії в структурі капі-
талу компанії. Середовище низьких процентних ста-
вок підвищило привабливість ринку облігацій як 
альтернативного джерела фінансування і може бути 
прийняте на додаток до традиційного банківського 
боргу з його суворими умовами та жорсткими гра-
фіками погашення [7]. Багато з цих випусків обліга-
цій є незабезпеченими легкими договорами та не ма-
ють жодних виплат, що дозволяє компаніям збіль-
шити прибутковість власного капіталу та купувати 
активи, не випускаючи власний капітал, уникаючи 
тим самим розмиття власності акціонерів. Корпора-
тивні облігації також можуть бути конвертовані у 
власний капітал, пропонуючи емітенту перевагу  
нижчого купону в обмін на надання власникам мож-
ливості конвертувати їх в акції компанії за певною 
ціною. Незважаючи на переваги, облігації можуть 
створити значний ризик для судноплавної компанії 
на слабкому ринку, оскільки умови облігацій дуже 
важко змінити у випадку дефолту. Змінити заборго-
ваність банку у випадку дефолту набагато простіше, 
оскільки позикодавець може відмовитись від певних 
завітів або змінити профіль погашення. Крім того, у 
міру того, як судна знецінюються, а флот компанії 
старіє, неамортизуючий характер облігацій може 
збільшити кредитне плече вище стійких рівнів. Хоча 
облігації можуть працювати як середньостроковий 
приріст ліквідності та купівельної спроможності 
компанії, вони не забезпечують постійної заміни 
власного капіталу. 

Ринки капіталу пропонують ефективний і швид-
кий спосіб судноплавним компаніям підняти влас-
ний капітал, який вони прагнуть, щоб збільшити 
свій флот і вирішити зростаючі вимоги до капіталу 
галузі. Нью-Йорк, Осло, Гонконг та Сінгапур є го-
ловними фінансовими центрами, які залучили біль-
шість судноплавних компаній, що котируються у 
відкритому доступі, і пропонують доступ для інвес-
торів та достатню доступність капіталу. Згідно з да-
ними Morgan Stanley Research, між 2004 і 2014 рр. 
судноплавні компанії залучили понад 60 млрд дол. 
США в 363 публічних розміщення, з яких 118 – IPO. 
Половина цієї діяльності була в США, а ринок Осло 
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є далеким другим за значимістю ринком залучення 
капіталу. Більша частина діяльності за межами 
США та Осло здійснювалася невеликою кількістю 
операторів контейнерних лайнерів. Окрім глибини 
та доступності капіталу, ринок США зазвичай про-
понує найвищу оцінку, що робить його найприваб-
ливішим місцем для міжнародних судноплавних 
компаній, які прагнуть вийти на біржу. В даний час 
на NYSE або NASDAQ існує близько 50 судноплав-
них компаній, більшість з яких стали публічними  
після 2004 р. Тільки в 2005 р. 15 компаній вийшли 
на біржу на цих двох ринках, що свідчить про дина-
мічний вихід судноплавної галузі на ринки капіталу 
США. Відтоді американські судноплавні компанії 
залучили понад 30 млрд дол. США у 228 публічних 
пропозиціях. Ці цифри не включають офшорний  
сектор, який тісніше пов'язаний з нафтогазовою 
промисловістю, або публічні пропозиції привілейо-
ваних акцій, які також стали привабливими, оскіль-
ки прибутковість низька, а компанії прагнуть залу-
чити власний капітал, не розмиваючи простих ак- 
ціонерів. З 2012 р. такі компанії, як Costamare, Diana 
Shipping, Safe Bulkers, Navios та Tsakos Energy 
Navigation успішно випускають привілейований ка-
пітал для фінансування придбань [7]. 

Динамічний вихід судноплавної галузі на дер-
жавні ринки також привернув увагу великої кіль- 
кості фінансових спонсорів для приватних інвести-
цій. Особливо після обвалу вартості суден після 
2008 р., ряд приватних інвестиційних компаній ви-
явили зацікавленість у придбанні суден, маючи на 
меті скористатися історично низькими цінами на ак-
тиви та передбачуваним подальшим відшкодуван-
ням або шляхом продажу активів, або шляхом IPO. 
Деякі з цих інвестицій відбувалися у формі спільних 
підприємств із судновласником, де обидві сторони 
вносять капітал, такий як Oaktrcc та Petros Pаppас 
(Окканбулк) і Келсо з Джорджем Юрукосом (Техно-

мар). В інших випадках приватний капітал об'єдну-
вав управлінську команду досвідчених керівників 
судноплавства, створюючи нову компанію з метою 
врешті-решт вийти на біржу, наприклад, інвестиції 
Greenbriar в Ardmore Shipping. З точки зору суднов-
ласників, відсутність банківського фінансування та 
можливість розширити свою діяльність під час 
спаду ринку змусили їх шукати капітал через парт-
нерство з приватними інвесторами. За даними 
Marine Money International, з 2008 р. в галузь було 
інвестовано понад 20 млрд дол. капіталу. 

Висновок. Таким чином, незважаючи на під-
йоми та спади циклів судноплавства, морська про-
мисловість буде продовжувати розширюватись, що 
зумовлено зростанням світової економіки та потре-
бою країн, що розвиваються, у доступі до ресурсів, 
які необхідно доставити з віддалених куточків світу 
для підтримки їхнього зростання.  

У міру розширення світової торгівлі, потреба у 
значних інвестиціях у більші та складніші активи 
продовжуватиме зростати, вимагаючи більшої суми 
капіталу. Протягом цього курсу судноплавним ком-
паніям та постачальникам капіталу доведеться сти-
катися з ризиками надзвичайно мінливих потоків 
операційних грошових потоків та цін на судна, роб-
лячи управління ризиками центральним фактором 
кожного інвестиційного рішення. Хоча банківське 
боргове фінансування, ймовірно, залишатиметься 
найважливішим джерелом капіталу для галузі, сьо-
годні судноплавним компаніям доступний великий 
вибір альтернатив.  

Динамічний вихід судноплавної галузі на рин-
ки капіталу значно збільшив кількість продуктів, з 
яких керівники судноплавства можуть вибрати, до-
даючи одночасно складність процесу прийняття рі-
шень. Ці рішення вимагають від керівників не лише 
постійного інформування про наявність цих про- 
дуктів, але й розуміння ризиків, які вони несуть, а 
також впливу на вартість їхньої компанії. 
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Сєнько О. В., Задерей А. Є. Фінансове забезпечення підвищення ефективності судноплавного ринку 
Кризові явища фінансування судноплавної діяльності та фінансовий менеджмент підприємств морегосподарського ком-

плексу стали надзвичайно важливими для забезпечення ефективної діяльності та виживання судноплавних компаній у всьому 
світі. Судноплавна галузь за своєю суттю є капіталомісткою і вимагає щороку вкладати значні суми капіталу в новобудови 
суден. Великі вимоги до капіталу для фінансування програм новобудов та придбання на вторинному ринку змусили судно- 
власників шукати фінансування за межами власних приватних коштів. Європейські торгові банки мають давню історію фі-
нансування судноплавних активів. Банківське боргове фінансування залишається найважливішим джерелом капіталу для  
судноплавної галузі сьогодні. Прийняття ринком капіталу судноплавної галузі, особливо протягом останнього десятиліття, 
відкрило двері для набагато ширшого кола капіталу, окрім банківських боргів. Судноплавні компанії сьогодні мають безліч 
альтернативних варіантів фінансування: від традиційних іпотечних позик до більш складних структур фінансування, які мо-
жуть включати: борг із високою дохідністю; продаж та зворотну оренду; мезонінне фінансування та інші форми заборгова-
ності, пов’язаної з акціонерним капіталом; приватний капітал або фінансування шляхом утворення відкритих випусків, таких 
як головне товариство з обмеженою відповідальністю (MLP) та компанії із придбання спеціальних цілей (SPAC). Хоча здат-
ність судноплавної компанії орієнтуватись на підйоми та спади на ринку в першу чергу залежить від строку її інвестицій та 
політики фрахтування, вибір серед усіх цих альтернативних варіантів фінансування може мати однакове значення. Банківське 
фінансування є основним джерелом капіталу для судноплавної галузі, забезпечуючи гнучку та низьку вартість капіталу для 
судноплавних компаній. Банки є найнадійнішими та довгостроково орієнтованими постачальниками капіталу для галузі, на 
що припадає значна більшість транспортного капіталу щороку. З точки зору банків судноплавна галузь залишається сприят-
ливим сектором для ведення бізнесу, незважаючи на волатильність та відносно низьку маржу. Банкам вдається збільшити 
свою прибутковість при фінансуванні з низькою маржею, оскільки судна регулярно змінюють власників, що приводить до 
рефінансування позик до їх погашення.  

У міру розширення світової торгівлі, потреба у значних інвестиціях у більші та складніші активи продовжуватиме  
зростати, вимагаючи більшої суми капіталу. Протягом цього курсу судноплавним компаніям та постачальникам капіталу до-
ведеться стикатися з ризиками надзвичайно мінливих потоків операційних грошових потоків та цін на судна, роблячи управ-
ління ризиками центральним фактором кожного інвестиційного рішення. Хоча банківське боргове фінансування, ймовірно, 
залишатиметься найважливішим джерелом капіталу для галузі, сьогодні судноплавним компаніям доступний великий вибір 
альтернатив.  

Ключові слова: ринок капіталу, варіанти фінансування, грошові потоки, приватні кошти, судноплавні активи. 
 
Sieko О., Zaderei A. Financial Support of Increasing the Efficiency of the Navigation Market 
The crisis of shipping financing and financial management of maritime enterprises has become extremely important to ensure 

the efficient operation and survival of shipping companies around the world. The shipping industry is essentially capital-intensive and 
requires significant investments in new shipbuilding each year. High capital requirements for financing new construction programs and 
acquisitions on the secondary market have forced shipowners to seek financing outside their own private funds. European commercial 
banks have a long history of financing shipping assets. Bank debt financing remains the most important source of capital for the 
shipping industry today. The adoption of the shipping industry by the capital market, especially over the last decade, has opened the 
door to a much wider range of capital besides bank debt. Shipping companies today have many alternative financing options: from 
traditional mortgage loans to more complex financing structures, which may include: high-yield debt; sale and leaseback; mezzanine 
financing and other forms of debt related to share capital; private equity or open-ended financing, such as a parent limited liability 
company (MLP) and a special purpose vehicle (SPAC). Although a shipping company's ability to focus on market ups and downs 
depends primarily on the timing of its investment and chartering policy, the choice among all these alternative financing options may 
be equally important. Bank financing is the main source of capital for the shipping industry, providing flexible and low cost of capital 
for shipping companies. Banks are the most reliable and long-term providers of capital for the industry, which accounts for the largest 
majority of transport capital each year. From the banks' point of view, the shipping industry remains a favorable sector for doing 
business, despite volatility and relatively low margins. Banks are able to increase their profitability with low-margin financing, as 
vessels change hands regularly, leading to refinancing of loans until they are repaid. 

As world trade expands, the need for significant investment in larger and more complex assets will continue to grow, requiring 
more capital. During this course, shipping companies and capital suppliers will have to face the risks of extremely volatile operating 
cash flows and vessel prices, making risk management a central factor in any investment decision. Although bank debt financing is 
likely to remain the most important source of capital for the industry, shipping companies now have a wide range of alternatives 
available to them. 

Keywords: capital market, financing options, cash flows, private funds, shipping assets. 
 
Сенько Е. В., Задерей А. Е. Финансовая поддержка повышения эффективности судоходного рынка 
Кризис финансирования судоходства и финансовое управление морских предприятий стали чрезвычайно важными для 

обеспечения эффективной работы и выживания судоходных компаний по всему миру. Судоходная отрасль в основном капи-
талоемкая и требует значительных инвестиций в новое судостроение каждый год. Высокие требования к капиталу для финан-
сирования программ нового строительства и приобретений на вторичном рынке вынудили судовладельцев искать финанси-
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рование за пределами собственных частных средств. Европейские коммерческие банки имеют долгую историю финансиро-
вания судоходных активов. Банковское кредитное финансирование остается сегодня наиболее важным источником капитала 
для судоходной отрасли. Принятие судоходной отрасли рынком капитала, особенно в последнее десятилетие, открыло двери 
для гораздо более широкого диапазона капитала помимо банковского долга. Сегодня у судоходных компаний есть множество 
альтернативных вариантов финансирования: от традиционных ипотечных кредитов до более сложных финансовых структур, 
которые могут включать: высокодоходный долг; продажу с обратной арендой; мезонинное финансирование и другие формы 
долга, связанного с акционерным капиталом; частный акционерный капитал или открытое финансирование, такое как мате-
ринская компания с ограниченной ответственностью (MLP) и компания специального назначения (SPAC). Хотя способность 
судоходной компании сосредоточиться на взлетах и падениях рынка зависит в первую очередь от сроков ее инвестирования 
и политики фрахтования, выбор среди всех этих альтернативных вариантов финансирования может быть одинаково важным. 
Банковское финансирование является основным источником капитала для судоходной отрасли, обеспечивая гибкую и низкую 
стоимость капитала для судоходных компаний. Банки являются наиболее надежными и долгосрочными поставщиками капи-
тала для отрасли, на долю которых приходится большая часть транспортного капитала каждый год. С точки зрения банков, 
судоходство остается благоприятным сектором для ведения бизнеса, несмотря на нестабильность и относительно низкую 
рентабельность. Банки могут повысить свою прибыльность с помощью низкомаржинального финансирования, поскольку 
суда регулярно переходят из рук в руки, что приводит к рефинансированию кредитов до тех пор, пока они не будут погашены. 

По мере расширения мировой торговли потребность в значительных инвестициях в более крупные и сложные активы 
будет продолжать расти, что потребует увеличения капитала. Во время этого курса судоходные компании и поставщики ка-
питала столкнутся с рисками чрезвычайно нестабильных операционных денежных потоков и цен на суда, что делает управ-
ление рисками центральным фактором при принятии любого инвестиционного решения. Хотя банковское кредитное финан-
сирование, вероятно, останется наиболее важным источником капитала для отрасли, судоходные компании теперь имеют в 
наличии широкий спектр альтернатив. 

Ключевые слова: рынок капитала, варианты финансирования, денежные потоки, частные средства, транспортные сред-
ства. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ФАКТОРІВ ТА ПОКАЗНИКІВ  
ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОРТУ 

 
Постановка проблеми. Прагнення до вимірю-

вання ефективності завжди було ключовою пробле-
мою для портів. Керівникам порту, будь то портові 
адміністрації або оператори терміналів, необхідно 
ефективно організовувати складні процеси та ефек-
тивно знаходити найкращі способи залучення цін-
ності для своїх клієнтів та вирішити проблеми заці-
кавлених сторін. У сукупності ці компоненти ефек-
тивності порту забезпечують портовим операторам 
та урядовим політикам необхідний зворотний зв'я-
зок для оцінки того, чи відповідають вони своїм 
стратегічним цілям. 

Додавання показників ефективності є ключо-
вим моментом у недавньому вимірі продуктивності 
порту. Зображення таксономії застосованих вимі-
рювань продуктивності, вимірювання ефективності 
та використання взаємодіють з якістю та результа-
тивністю. Якість обслуговування – це показник 
того, як клієнт відчуває очікуваний рівень обслуго-
вування. Таким чином, простий та ефективний по- 
гляд на якість послуг відповідає тому, що очікує клі-
єнт і що відчуває клієнт. Щоб порт відповідав заці-
кавленим сторонам задовільно, показники ефектив-
ності повинні зосереджуватися на зв'язку між очіку-
ваннями та результатами. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Питанням щодо дослідження чинників, які вплива-
ють на діяльність порту присвятили свої роботи  
багато вчених, як то K. Куллінан [1], А. Ашар [2],  
К. Вічоу [3], Х. Бендал [4], М. Кім [7], Дж. Хофман 
[9], І. Козан [10] та інші. Основна увага приділялась 
тому, яким чином можливо враховувати дію чинни-
ків, завдяки яким моделям можливо проводити  
прогнозування тенденцій. Але питання щодо мож-
ливості врахування дії множини чинників при фор-
муванні результатів порту залишається не виріше-
ним.  

Метою статті є визначення факторів та показ-
ників ефективного функціонування порту. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Вимірювання ефективності важливо для розвитку 
кожної організації. K. Куллінан [1] стверджував, що 
вимірювання ефективності відіграє істотну роль в 
оцінці виробництва в його поточному та майбут-
ньому стані. За допомогою відповідного вимірю-
вання продуктивності систему в організації можна 
налаштувати для просування до бажаного напрямку 
шляхом аналізу поведінкових реакцій та розуміння 
впливу різних показників ефективності на результа-
тивність порту. Однак неправильно визначені по- 
казники ефективності приведуть організацію до не-
правильного напрямку та спричинять непередбачені 
негативні наслідки. 

Ефективність порту може сильно вплинути на 
економічне зростання регіону, оскільки порти з'єд-
нують морський транспорт і внутрішні види транс-
порту. Вони також є важливими постачальниками 
для діяльності суден, вантажів та внутрішнього  
транспорту. Порт з хорошими експлуатаційними ха-
рактеристиками забезпечує задовільний сервіс для 
суден та ефективні вантажні операції та сприяє еко-
номічному розвитку регіону. Неефективні операції 
спричиняють втрату ресурсів. Аналіз ефективності 
порту дає операторам чітке уявлення про те, на- 
скільки ресурси порту використовуються, і допома-
гає їм порівняти їх переваги та недоліки. Вимірю-
вання ефективності порту покращує розвиток порту 
та підтримує його конкурентоспроможність у все 
більш конкурентному комерційному середовищі. 
Тому має значення спочатку провести всебічне до- 
слідження для визначення показників ефективності 
порту, що мають відношення до діяльності суден, 
вантажів та терміналів. За допомогою оцінки  ефек-
тивності функціонування портів з використанням 
визначених показників можна отримати уявлення 
про порівняння їх ефективності навіть у міжнарод-
ному масштабі. 

Маркетинг і логістика 
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Науковцями були проведені дослідження, які 
зосереджуються на вимірюванні ефективності порту 
та порівняльному аналізі [1-3]. Багато вчених роз- 
глядали такі індикатори, як індивідуальні показники 
продуктивності, рамки вимірювання продуктивно-
сті, взаємозв'язок між системами продуктивності та 
середовищем порту [4-6]. A. Ашар та K. Куллінан 
допустили, що комбінація ресурсів (наприклад, ро-
бочої сили, різних типів устаткування, землі) та  
кількох результатів (контейнери, вантаж, судна) 
може бути використана як часткове вимірювання 
продуктивності при оцінці порту. K. Куллінан ствер-
джував, що однією слабкою стороною показників 
часткової продуктивності є те, що важко оцінити за-
гальний вплив кількох змінних на продуктивність 
порту. Тому деякі дослідники зосередилися на роз-
робці загального фактора продуктивності для оцін-
ки ефективності роботи порту [6-7]. Наприклад, 
У. Таллей використовував тіньову ціну продуктив-
ності порту за долар прибутку як єдиний показник 
для оцінки ефективності роботи порту. На сьогодні 
не існує єдиної загальновизнаної думки щодо ос-
нови порівняльного аналізу ефективності роботи 
порту [6].  

К. Бічоу переглянув найбільш практичні та  
теоретичні підходи до порівняльного аналізу показ-
ників ефективності порту за останні три десятиліття 
та узагальнив основні відмінності в цих досліджен-
нях [3-5]: 

– принципові відмінності за механізмом визна-
чення та класифікації продуктивності порту, тобто 
те, чи ефективність порту визначається продуктив-
ністю, використанням чи іншими економічними 
концепціями [3]; 

– принципові відмінності в контекстах порів-
няльного аналізу, що вимірюються окремими або 
комбінованими показниками, такими як пропускна 
спроможність контейнерів, швидкість роботи судна 
або дзвінки на судна [3-7]; 

– відчутні відмінності між зацікавленими сто-
ронами порту, такими як оператор, регулятор, за- 
мовник та інші учасники, і обумовлені цим нас-
лідки, що впливають на ціль, розробку та впрова-
дження систем ефективності та аналітичної моделі 
[7; 9]; 

– складності, що охоплюють межі операцій-
ного виміру порту, такі як типи обслуговуваних су-
дів, керовані термінали, системи експлуатації, та 
просторові виміри, такі як кластер порту, порт, тер-
мінал, система причалів та система станцій сорту-
вання, що призводить до плутанини щодо того, з 
чим порівняти та як вимірювати [10]; 

– різниця існує як у просторі, так і в часі до-
сліджуваних портів, що приводить до різних інсти-
туційних моделей, функціональних сфер та страте-
гічних орієнтацій [8]. 

K. Куллінан стверджував, що бракує систем-
ного та єдиного підходу до вимірювання продук- 
тивності портів з різними властивостями. А. Ашар 

стверджував, що хоча порт є групою видів еконо- 
мічної діяльності, де велика кількість фірм надає то- 
вари та послуги та разом створює різні портові про-
дукти, порти часто відрізняються за своїми характе-
ристиками. Навіть у межах одного порту потенційна 
діяльність, може з часом змінюватися. Тому нелегко 
визначити стандартний метод з відповідними показ-
никами для порівняння продуктивності портів з різ-
ними характеристиками. 

Останні дослідження [6-8] мали на меті про- 
аналізувати продуктивність портових терміналів, 
оскільки вони є найважливішою складовою портів, 
операції з передачі причалів та судових операцій у 
термінали принципово вирішують ефективність ро-
боти порту [8]. Пропускна здатність порту є одним з 
найбільш широко використовуваних показників 
ефективності порту [9]. Зростання продуктивності 
розглядається як прямий доказ діяльності порту.  

Одним з найважливіших аспектів вимірювання 
ефективності морського порту є продуктивність, а 
для її оцінки зазвичай використовується популяр-
ний метод аналізу баз даних (DEA) [7]. 

У минулому було проведено багато дослід-
жень, присвячених ефективності морських портів з 
використанням таких баз DEA, однак більшість цих 
досліджень порівнюють ефективність морських 
портів у європейських країнах [5-6], деякі з країнами 
Азії та Австралією [4; 9]. Тим не менш, жодне з до-
сліджень, проведених до цих пір, не зосереджува-
лося на портах України, де морська галузь у мину-
лому та зараз є економічною основою розвитку кра-
їни. Існує ще декілька моделей, що використову-
ються для перехресних та панельних даних, таких як 
програмне забезпечення. Дані перехресного роз-
різу – це величина, яка представляє або відстежує 
значення, прийняті змінною, що стосується одного 
періоду, такого як місяць, квартал або рік [3]. На  
відміну від цього, групові дані – це величини, які 
представляють або відстежують значення, прийняті 
змінними за такі періоди, як місяці, квартали чи 
роки [9]. 

Існує література щодо DEA, який застосову-
ється до різноманітних галузей економіки і, зокрема, 
до морських портів. К. Куллінан та ін. [1] викорис-
товували DEA для висвітлення приватизації мор- 
ських портів, метою їх дослідження було покращити 
ефективність цього сектору, використовуючи про-
пускну здатність контейнерів як вихід, в той час як 
площа терміналу, довжина причалу, причальний 
кран, дворовий кран та стріла, як вхідні дані. Вони 
дійшли висновку, що державні та приватні/державні 
морські порти працюють краще, ніж державні/ 
приватні та приватні морські порти. Х. Бендалл та 
А. Стент, А. Ашар вважали, що продуктивність при-
чалів при обробці вантажів є оцінкою ефективності 
морських портів [2; 4]. У. Ролл та У. Хейс [8] пред-
ставили теоретичний виклад і запропонували вико-
ристати перехресні дані для фінансових звітів, щоб 
активізувати підхід DEA. Ці автори зауважили, що 
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морські порти, які вже перебудовувалися, могли 
приймати великогабаритні контейнерні судна і  
збільшувати їх продуктивність. 

Х. Бендалл та А. Стент проаналізували ефек- 
тивність роботи морського порту контейнерного  
терміналу, використовуючи дві альтернативні мето-
дики: DEA-CCR, DEA-BCC; та моделі безкоштов-
ного утилізаційного корпусу (FDH). Порівняльний 
аналіз показав, що обидва методи (DEA та FDH) да-
ють істотно різні результати. Подібним чином,  
K. Куллінан [1] вимірював ефективність 57 важли-
вих термінальних портів у світі, використовуючи дві 
альтернативні методики – DEA-CCR, DEA-BCC та 
моделі FDH, використовуючи перехресні дані 
2001 р. Ці автори також дійшли висновку, що аналіз 
ефективності, оцінений за моделями DEA-CCR, 
DEA-BCC та FDH, як правило, дає істотно різні ре-
зультати. 

Т. Ноттебум та ін. [12] застосували байєсів- 
ський підхід на основі наближення Монте-Карло до 
оцінки моделі SFA, спрямованої на оцінку ефектив-
ності виробництва 36 європейських контейнерних 
терміналів, розташованих у діапазоні Гамбург-Гавр 
та у Західному Середземномор’ї. Проаналізовані 
дані стосуються 1994 р.  

Усі вищенаведені дослідження мають спільну 
властивість, яку використовує лише DEA для ана-
лізу даних перехресних розрізів, а не групових да-
них (див. таблицю). Це незважаючи на той факт, що 
в цих дослідженнях час від часу використовувалися 
групові дані. У таких випадках, хоча групові дані 
були зібрані, у подальшому аналізі вони розгляда-
ються лише так, ніби це фактично перехресні дані 
(тобто динамічні часові зміни відносних рівнів  
ефективності не були явно досліджені або ізольо-
вані). 

Таблиця 
Зведена таблиця підходів до оцінювання ефективності функціонування морських портів [1-12] 
Вид  
даних Метод Вхідні данні Вихідні данні 

Західні та Східні морські порти

Г
ру
по
ві

 

DEA-CCR, DEA-BCC 

Кількість працівників та балансова 
вартість активів, праця і капітал, ціна 
праці, ціна капіталу, оброблений ван-
таж (тонн), оброблені контейнери 
(тонн), довжина терміналу, площа 
терміналу, переміщення вантажу 
(тонн) 

Перевезення вантажів, різні види вантажів, ви-
клики суден, рух вантажів, обробка вантажів, 
обробка контейнерів, вантажі та контейнери, 
сукупний вихід порту (включає загальний об-
сяг вантажів, переміщених у порту в тисячах 
тонн, пасажир з транспортних засобів з паса-
жирами), обсяг обробленого товару, пропускна 
здатність контейнера 

SEA Кількість робочої сили, вкладений ка-
пітал, експлуатаційні витрати 

Загальна вартість 

П
ер
ех
ре
сн
і 

DEA-CCR, DEA-BCC 

Робоча сила, капітал, рівномірність 
вантажу, загальна довжина причалу 
контейнера, обробка контейнера, об-
робка вантажів, кількість переміще-
них контейнерів та час розванта-
ження, кількість причальних кранів, 
загальна довжина причалу, площа 
терміналу, портальний, дворовий, 
козловий кран 

Вантажопідйомність, рівень обслуговування, 
задоволеність споживачів, дзвінки на судно, 
кількість контейнерів, загальна кількість тонн, 
термінальна продуктивність, продуктивність 
крана, кількість контейнерів, рух вантажів, 
брутто-тоннаж, частка ринку, заробітна плата, 
капітал, довжина терміналу, площа терміналу, 
портальний портал, дворовий козловий та пе-
реносний переноски, пропускна здатність кон-
тейнера 

SEA Ціна праці, ціна капіталу, судів, ван-
тажів, пропускна здатність, контейнер

Загальна вартість, пропускна здатність контей-
нера 

 
Висновок. На підставі проведеного огляду лі-

тератури, можна зазначити, що хоча для вивчення 
ефективності портів були проведені різні практичні 
та теоретичні підходи, досі немає єдиної думки 
щодо визнаного методу порівняння ефективності 
роботи портів. Час розвороту судна як важливий по-
казник, що відображає ефективність кранового на-
вантаження та операції з розвантаження в порту, 
рідко розглядається в більшості досліджень. Для ви-
рішення цих питань було визначено такі сфери, які 
потребують додаткових дослідницьких зусиль: 

 Оцінити можливості різних непараметричних 
підходів для вимірювання ефективності портів та 
порівняння глобальних контейнерних портів. 

 Для оцінки ефективності порту в даному до- 
слідженні використовується аналіз бази даних DEA 

та FDH через його здатність одночасно аналізувати 
декілька виходів та входів. Крім того, він не вимагає 
попередньо визначеної функціональної залежності 
серед кількох показників ефективності. Вивчається 
час обороту судна, оскільки він, мабуть, є важливою 
частиною ефективності порту. Коротший час обо-
роту судна в порту є аналогом кращого рівня обслу-
говування. Виходячи з цілей дослідження, визнача-
ються такі завдання: визначити відповідний метод 
оцінки ефективності порту на основі застосування 
DEA-CCR, моделі DEA-BCC та FDH у глобальних 
контейнерних портах. Необхідно було провести по-
рівняльне дослідження між методом FDH та DEA, 
зосередившись на аналізі середньої ефективності 
портів, ефективності окремих портів та виявленні 
факторів, що впливають на ефективність порту. 
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Макаренко М. В., Барський І. М., Попов В. В. Визначення факторів та показників ефективного функціонування 
порту  

У статті підкреслено відсутність системного та єдиного підходу до вимірювання продуктивності портів з різними влас-
тивостями. Проведено аналіз практичних та теоретичних підходів та порівняльний аналіз показників ефективності порту. 
Вимірювання ефективності відіграє істотну роль в оцінці виробництва в його поточному та майбутньому стані. За допомогою 
відповідного вимірювання продуктивності систему в організації можна налаштувати для просування до бажаного напрямку 
шляхом аналізу поведінкових реакцій та розуміння впливу різних показників ефективності на результативність порту. Однак 
неправильно визначені показники ефективності приведуть організацію до неправильного напрямку та спричинять неперед-
бачені негативні наслідки. Ефективність порту може сильно вплинути на економічне зростання регіону, оскільки порти з'єд-
нують морський транспорт і внутрішні види транспорту. Вони також є важливими постачальниками для діяльності суден, 
вантажів та внутрішнього транспорту.  

Аналіз ефективності порту дає операторам чітке уявлення про те, наскільки ресурси порту використовуються, і допома-
гає їм порівняти їх переваги та недоліки. Вимірювання ефективності порту покращує розвиток порту та підтримує його кон-
курентоспроможність у все більш конкурентному комерційному середовищі. Тому має значення спочатку провести всебічне 
дослідження для визначення показників ефективності порту, що мають відношення до діяльності суден, вантажів та терміна-
лів. За допомогою оцінки ефективності функціонування портів з використанням визначених показників можна отримати  
уявлення про порівняння їх ефективності навіть у міжнародному масштабі. При перегляді практичних та теоретичних підхо-
дів до порівняльного аналізу показників ефективності порту за останні три десятиліття та узагальненні основних відмінностей 
в цих дослідженнях встановлено відсутність системного та єдиного підходу до вимірювання продуктивності портів з різними 
властивостями. Останні дослідження мали на меті проаналізувати продуктивність портових терміналів, оскільки вони є най-
важливішою складовою портів, операції з передачі причалів та судових операцій у термінали принципово вирішують ефек- 
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тивність роботи порту. Пропускна здатність порту є одним із найбільш широко використовуваних показників ефективності 
порту. Зростання продуктивності розглядається як прямий доказ діяльності порту. Одним з найважливіших аспектів вимірю-
вання ефективності морського порту є продуктивність, а для її оцінки зазвичай використовується популярний метод аналізу 
баз даних (DEA) Існує ще декілька моделей, що використовуються для перехресних та панельних даних, таких як програмне 
забезпечення. Для оцінки ефективності порту в даному дослідженні розглядається аналіз бази даних DEA та FDH через його 
здатність одночасно аналізувати декілька виходів та входів.  

Ключові слова: ефективність порту, результативність порту, база даних, пересічні дані, групові данні, стохастична мо-
дель. 

 
Makarenko M., Barskiy I., Popov V. Determination of Factors and Indicators of Efficient Port Functioning 
The article emphasizes the lack of a systematic and unified approach to measuring the performance of ports with different prop-

erties. The analysis of practical and theoretical approaches and the comparative analysis of indicators of efficiency of port are carried 
out. Measuring efficiency plays a significant role in assessing production in its current and future state. With the appropriate perfor-
mance measurement, the system in the organization can be set up to move in the desired direction by analyzing behavioral responses 
and understanding the impact of different performance indicators on port performance. However, incorrectly defined performance 
indicators will lead the organization in the wrong direction and cause unforeseen negative consequences. Port efficiency can have a 
major impact on the region's economic growth, as ports connect maritime transport and inland transport. They are also important 
suppliers for ships, cargo and inland transport. 

Port performance analysis gives operators a clear idea of how much port resources are being used and helps them compare their 
strengths and weaknesses. Measuring port efficiency improves port development and maintains its competitiveness in an increasingly 
competitive commercial environment. Therefore, it is important to first conduct a comprehensive study to determine the performance 
of the port, relevant to the activities of ships, cargo and terminals. By assessing the efficiency of ports using certain indicators, you can 
get an idea of comparing their efficiency, even internationally. A review of practical and theoretical approaches to the comparative 
analysis of port efficiency indicators over the past three decades and summarized the main differences in these studies found the lack 
of a systematic and unified approach to measuring the performance of ports with different properties. Recent studies have aimed to 
analyze the performance of port terminals, as they are the most important component of ports, operations for the transfer of berths and 
court operations in the terminals fundamentally determine the efficiency of the port. Port bandwidth is one of the most widely used 
indicators of port efficiency. Productivity growth is seen as direct evidence of port activity. One of the most important aspects of 
measuring seaport efficiency is performance, and the popular database analysis (DEA) method is commonly used to evaluate it. There 
are several other models used for cross-sectional and panel data, such as software. To assess port efficiency, this study examines the 
analysis of the DEA and FDH database through its ability to analyze multiple outputs and inputs simultaneously. 

Keywords: port efficiency, port performance, database, average data, group data, stochastic model. 
 
Макаренко М. В., Барский И. Н., Попов В. В. Определение факторов и показателей эффективного функциониро-

вания порта 
В статье подчеркивается отсутствие системного и единого подхода к измерению производительности портов с разными 

свойствами. Проведены анализ практического и теоретического подходов и сравнительный анализ показателей эффективно-
сти порта. Измерение эффективности играет важную роль в оценке производства в его текущем и будущем состоянии. При 
соответствующем измерении производительности систему в организации можно настроить так, чтобы она двигалась в жела-
емом направлении, анализируя поведенческие реакции и понимая влияние различных показателей производительности на 
производительность порта. Однако неправильно определенные показатели эффективности заведут организацию в неверном 
направлении и вызовут непредвиденные негативные последствия. Эффективность портов может иметь большое влияние на 
экономический рост региона, поскольку порты соединяют морской транспорт и внутренний транспорт. Они также являются 
важными поставщиками судов, грузов и внутреннего транспорта. 

Анализ производительности порта дает операторам четкое представление о том, сколько ресурсов порта используется, 
и помогает им сравнить свои сильные и слабые стороны. Измерение эффективности порта улучшает развитие порта и под- 
держивает его конкурентоспособность в условиях все более конкурентной коммерческой среды. Поэтому важно сначала про-
вести комплексное исследование, чтобы определить производительность порта, имеющую отношение к деятельности судов, 
грузов и терминалов. Оценивая эффективность портов с помощью определенных показателей, вы можете получить представ-
ление о сравнении их эффективности даже на международном уровне. Обзор практических и теоретических подходов к срав-
нительному анализу показателей эффективности портов за последние три десятилетия и обобщение основных различий в 
этих исследованиях выявили отсутствие систематического и унифицированного подхода к измерению производительности 
портов с различными характеристиками. Недавние исследования были направлены на анализ производительности портовых 
терминалов, поскольку они являются наиболее важным компонентом портов, операции по передаче причалов и судовые опе-
рации в терминалах в значительной степени определяют эффективность порта. Пропускная способность порта – один из 
наиболее широко используемых показателей эффективности порта. Рост производительности рассматривается как прямое 
свидетельство активности порта. Одним из наиболее важных аспектов измерения эффективности морского порта является 
производительность, и для ее оценки обычно используется популярный метод анализа баз данных (DEA). Есть несколько 
других моделей, используемых для поперечных и панельных данных, например, программное обеспечение. Чтобы оценить 
эффективность порта, в этом исследовании, изучается анализ базы данных DEA и FDH через ее способность анализировать 
несколько выходных и входных данных одновременно. 

Ключевые слова: эффективность порта, результативность порта, база данных, средние данные, групповые данные, сто-
хастическая модель. 
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ВПЛИВ ПРИВАТИЗАЦІЇ НА ПОРТОВІ СИСТЕМИ СВІТУ 

Постановка проблеми. Морська вантажна га-
лузь відіграє важливу роль у світовій торгівлі, до-
зволяючи країнам використовувати порівняно деше-
вий варіант переміщення товарів з однієї частини 
світу в іншу. Важливу роль у цьому процесі займа-
ють морські порти. Стверджувалося, що приватиза-
ція портів сприяє іноземним інвестиціям та сприяє 
інфраструктурному розвитку країни, а також забез-
печує доступ до технологій для покращення загаль-
ної експлуатаційної продуктивності. Оскільки гло-
бальна морська вантажна галузь розглядається як 
найбільший вид перевезень на землі, забезпечення 
ефективності, модернізації морських вантажних пе-
ревезень та послідовних пошуків технологічних 
удосконалень означатиме, що врешті-решт вибір 
споживачів буде очевидним. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Питанням приватизації морських портів приділяли 
увагу в своїх працях такі вчені, як: Д. Клаттебук [1], 
У. Шеферд [2], П. Фергюсон [3], Д. Карлтон [4], 
М. Серрано [5], Р. Коаз [6], В. Беккерс [7] та ін. До-
свід зарубіжних практиків дозволяє зробити висновки 
та будувати свою власну модель управління морсь-
ким портом, яка найбільшою мірою відповідає ви-
могам країни. Вплив процесу приватизації на ре-
зультати роботи порту доведений вченими, але його 
позитивний характер продовжують досліджувати. 

Метою статті є дослідження процесу впливу 
приватизації на портові системи у світі. 

Виклад основного матеріалу. Великобританія 
вважається лідером у приватизаційному бумі у 
1980-х роках. Були використані різні методи пере-
дачі, такі як прямий продаж активів за узгодженою 
ціною, викуп робочої сили, а також конкурентні  
тендери для надання певних державних послуг, та-
ких як охорона здоров'я, збір відходів та прибирання 
вулиць [1].  

Більшість найприбутковіших компаній Велико-
британії складали підприємства, які раніше були 
державною власністю, і, використовуючи фондову 
біржу як засіб приватизації, ціни на акції різко  
зросли. 

Для багатьох, якщо не для всіх прибережних 
країн, порти є критично важливими вузлами для 
міжнародних торгових потоків. Якщо вони працю-
ють ефективно, виграють економіка, електорат і 
країна в цілому – але, на жаль, стосується і зворот-
ного. За своєю суттю порти були висунуті як ідеа-
льні кандидати для приватизації, оскільки, щорічно 
обмінюючи мільйони тонн вантажів та пасажирів, їх 
рівень продуктивності та ефективності впливає на 
всю економіку. Крім того, при надзвичайно великих 
інвестиційних портфелях через характер інфра- 
структури та надбудови, необхідних для ефектив-
ного функціонування порту, довгострокова рента- 
бельність інвестицій є критично важливою для ви-
правдання стійкості. 

Очікується, що різні цілі приватизації, як пра-
вило, приносять користь за рахунок підвищення 
ефективності. Незважаючи на ці досягнення, соціа-
льно-політичні цілі також повинні бути враховані,  
і делікатний баланс між приватною та державною 
власністю може потребувати подальшого аналізу. 
Як уже згадувалося раніше, кожна держава може об-
рати різну політику приватизації щодо того, чого 
вона сподівається досягти, та враховуючи існуючий 
економічний, соціальний та політичний клімат та 
умови. 

Порти як географічні явища надають послуги, 
які можна вважати приватними товарами – тобто 
там, де споживання конкурує. Споживання послуги 
порту додатковою лінією доставки можуть привести 
до додаткових витрат, оскільки для виконання цієї 
послуги можуть знадобитися додаткові трудові ре-
сурси, обладнання та адміністрація. Виключення од-
нієї судноплавної лінії може бути можливим, коли 
обслуговуються інші судноплавні лінії, і це може 
призвести до збільшення часу плавання та витрат на 
прокат суден, коли вони чекають обслуговування. У 
цьому сенсі портові послуги є конкурентними та не 
підлягають виключенню, що робить їх приватним 
благом, яке можна надавати та виробляти публічно 
[2]. Потім портові послуги надаються тим суднам, 
які готові платити, а ті, хто не хоче платити, будуть 
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виключені. Через обмежену пропускну здатність в 
портах обробка одного судна може зменшити до- 
ступність послуг, що надаються іншим судам, що 
призведе до перевантажень порту та збільшення ви-
трат – тим самим роблячи послуги не конкурент-
ними [3]. 

Стандартна економічна теорія передбачає, що 
за цілком конкурентних ринкових умов граничні ви-
трати дорівнюватимуть граничному доходу, а ціл-
ком конкурентоспроможна кількість товарів або по-
слуг буде поставлятись і купуватися [2]. Цікаво, що 
там, де мета прибутковості як основний мотив при-
ватних фірм і заснована на найкращому розподілі 
ресурсів, її основою є припущення, що ринки функ-
ціонують за досконалими моделями конкуренції, що 
на практиці часто не буває. Якщо ресурси ефективно 
розподіляються відносно співвідношення виходи 
(продукти) проти входів, що використовуються у 
виробництві цих випусків, це показує, що конку- 
ренція досягла своєї межі, або подальша конкурен-
ція не може відбутися [9].  

Отже, фірми постачають один і той же товар, 
використовуючи однакові ресурси, і не конкурують 
ні з чим іншим, крім ціни. Здається, рівновага Па-
рето, що максимізує прибуток, тоді не сприяє кон-
куренції і є вкрай нереальною. Оскільки морські  
порти вимагають значних капіталовкладень через 
великі інфраструктурні вимоги, такі як стінки набе-
режних, причали, меліорація та баржі, при опера-
ціях, що вимагають великих місць зберігання та ін-
термодальних пунктів передачі (наприклад, з моря 
на дорогу або з моря на залізницю та навпаки) –  
більшість портів історично будувались та експлуа-
тувались урядами з метою забезпечити безпеку на-
дання послуг країні та решті світу.  

Цікавим спостереженням П. Фергюсона [3] є 
те, що державні фірми мають проблеми із залучен-
ням інвестицій, де встановлені обмеження щодо 
отримання коштів, а також якщо уряд має обмежені 
інвестиційні фонди [4]. 

Власниками земельних ділянок є ті, хто інвес-
тував у забезпечення інфраструктури портової сис-
теми – часто їх називають портовими органами. Ре-
гулювання – це чітко визначена роль контролю за 
поведінкою не тільки власників земельних ділянок, 
але й інших зацікавлених сторін, таких як власники 
та оператори суден, транспортні оператори та інші 
заступники портового середовища, з метою забезпе-
чення узгодженості та дотримання міжнародного 
морського права. 

Порти можуть виконувати різні функції. Право 
власності на землю стосується таких матеріальних 
цінностей, як стіни набережної, причали для суден, 
термінали та зони паркування. Регулювання порту 
стосується судноплавства та забезпечення дотри-
мання таких питань, як вивезення відходів, безпека 
членів екіпажу, експлуатація суден.  

У вищезазначених моделях суто державним 
морським портом буде порт, де всі три елементи пе- 

ребувають під контролем держави. Суто приватний 
порт був би протилежним вищезазначеному, де всі 
три елементи перебувають під контролем приватної 
організації. Ускладнення може існувати, коли всі 
три елементи надаються приватно тим самим суб'єк-
том господарювання, що може розвинути монопо-
лію та призвести до провалу ринку [4]. 

Державно-приватна портова система буде та-
кою, коли земля є державною власністю, діяльність 
порту регулюється державою, тоді як фактична опе-
рація виконується приватно. Це дозволяє державі 
мати контрольний пакет акцій над такими ключо-
вими елементами, як земля, інфраструктура та регу-
лювання, тоді як операції покращуються з точки 
зору ефективності, оскільки вони виконуються в 
приватному порядку.  

Приватна/державна портова система буде та-
кою, коли елементи права власності на землю та об-
робки вантажів здійснюються приватно, тоді як ре-
гулювання портових послуг контролюється держа-
вою. 

М. Серрано та Л. Трухільо [5] зазначають, що 
література з портової економіки визнає дві моделі 
портового управління або регуляторного управ-
ління: 

 Комплексна – де портовий орган або регуля-
тор забезпечує та несе пряму відповідальність за всі 
портові споруди та послуги. Незалежним операто-
рам заборонено виконувати будь-яку діяльність у 
цих портах, але в деяких випадках може бути дозво-
лено виконувати незначні завдання, такі як збір від-
ходів. 

 Орендна – де роль портової адміністрації або 
регулятора обмежується наданням та підтримкою 
базової інфраструктури, наприклад причалів та до-
ріг, та основних послуг, таких як периферійна без-
пека. Решта портових послуг, таких як обробка ван-
тажів та морські послуги, надаються сторонніми 
підприємствами. [5]. 

Сьогодні в літературі з’явилася нова модель  
портового управління або регулювання, а саме «ін-
струмент». Тут адміністрація порту не тільки воло-
діє та управляє інфраструктурою, але також надбу-
довою, такою як складування та обладнання. Такі 
портові послуги використовуються фірмами за лі- 
цензійними та концесійними угодами, а прикладами 
є Антверпен (Бельгія) та Сіетл (США). 

Існує багато суперечок навколо того, яке поєд-
нання функцій порту могло б діяти найефективніше 
під контролем або держави, або приватного сектору. 
Якщо для приватної участі мали бути доступні лише 
вантажні перевезення, чи було це визначено як пе-
риферійні послуги чи ринки, що не конкурують, за-
лежить від поставлених кінцевих цілей. Якщо при-
ватну участь заохочували для створення загальної 
ефективності та розширення споживчого вибору в 
порту Дурбана, такий доступ не може бути обмеже-
ний конкретними сферами діяльності. Крім того, 
якщо загальна регуляторна стратегія не узгоджу- 
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ється з поставленими цілями, таке звернення до при-
ватного сектору може не мати бажаного впливу. 
Хоча міжнародна тенденція полягає у переході від 
суто державного порту до суто приватного, існують 
певні варіації через різні фактори впливу, які пере-
важають в певних країнах [6]. 

Іншим життєво важливим моментом було б пи-
тання про те, чи слід частково чи повністю здійсню-
вати приватну участь у портах. Хоча портові по- 
слуги вважаються приватними товарами, і в особли-
вих обставинах, як у Південній Африці, вони нада-
ються публічно, приватизація портових послуг, во-
лодіння портовою землею, а також портове адмі- 
ністрування може привести лише до передачі моно-
польної влади від іншої сторони.  

Перехід до чисто приватної моделі може мати 
такі переваги, як вдосконалення інвестицій, інфра-
структури та управлінських навичок. Однак нега- 
тивний вплив монополістичної поведінки на визна-
чення ціни може подолати вигоди. Якщо обрано 
суто приватну модель, тоді було б вигідно пропону-
вати таку можливість багатьом постачальникам по-
слуг.  

Однак у випадках, коли обрано навіть кількох 
постачальників послуг, можливу змову між сторо-
нами можна усунути за допомогою державного ре-
гулювання. Створивши незалежний регуляторний 
орган для нагляду за приватними учасниками портів 
та їх поведінкою, держава може забезпечити під- 
тримку конкурентної ринкової практики. Різні фор-
ми регулювання можуть бути реалізовані за допомо-
гою приватизації або концесійних угод, включаючи 
рівні цін, норму капітальних вкладень та очікувану 
прибутковість, довгострокові граничні витрати [2]. 

Хоча державне регулювання може бути ефек-
тивним у забезпеченні конкурентної поведінки, іс-
нують чотири економічні проблеми: У. Шеферд [2]: 

– правильні критерії державного регулювання
повинні включати природні монополії, децінову 
дискримінацію, коливання випуску продукції, з ве-
ликими коливаннями між ними витрат та попиту, а 
також обмежений фізичний зв’язок із споживачами. 
Межі регулювання часто є широкими та дискусій-
ними; 

– з метою підвищення ефективності ціна по-
винна дорівнювати граничним витратам; 

– регулювання призвело до "зростання всіх ви-
трат", яке базувалося на структурі ціноутворення з 
вищими витратами – що в підсумку призводить до 
цінової дискримінації. Забезпечення ціноутворення 
на граничних витратах стримує таку поведінку; 

– метод регулювання базової ставки, коли дер-
жава регулює розмір капітальних вкладень, очіку-
вану прибутковість та відповідні рівні цін, може 
спонукати фірму збільшити значення бази своєї  
ставки капіталу, а не зменшити її. У деяких випад-
ках фірми можуть вирішити збільшити свою вар-
тість інвестицій, наприклад, за допомогою нових  
технологій або капіталомістких методів, або по- 

вільно знецінювати активи, що дозволить їм дискри-
мінувати ціни. Щоб регулювання було ефективним, 
державна обізнаність та моніторинг повинні бути 
повними [9]. 

В аналізі А. Байрд [8] 100 найбільших у світі 
контейнерних портів (Міжнародне Опитування 
Асоціації портів (IAPH) 1999 року) оцінює масш-
таби втручання громадськості та приватного сек-
тору в порти. На той час 92% усіх портів були дер-
жавними організаціями [8]. 

Небагато приватних портів, які відповіли, було 
очевидним у Великобританії, де прийнятою політи-
кою було розпорядження правами власності, обов'яз-
ками та зобов'язаннями портового майна. IAPH за-
значила, що з усіх портових адміністрацій лише 7% 
були приватними, а решта були публічними. Це вка-
зувало на поведінкову передумову, згідно з якою 
уряди воліють контролювати регуляторні аспекти 
порту загалом. 

Що стосується портових активів, опитування 
IAPH показало, що причали та канали доступу пере-
важно належать державі, а приватна власність є не-
значною. Адміністрація порту або державний орган 
належали публічно майже 90% із 100 найбільших зе-
мельних ділянок контейнерного терміналу, тоді як 
65% кранів контейнерних терміналів належали їм  
і утримувались також. Майже 22% контейнерних  
термінальних кранів були приватною власністю у 
всьому світі, однак, це свідчить про тенденцію, що 
зростає до переміщення вантажно-розвантажуваль-
них об'єктів та інфраструктури у приватну влас-
ність, з метою підвищення ефективності. 

Висновок. Проведений аналіз показує, що не-
має чіткої директиви щодо того, чи переважає при-
ватна власність над державною, і кожне рішення про 
приватизацію повинно враховувати її цілі, унікальні 
ринкові умови та загальні обмеження, з якими сти-
каються при здійсненні приватизації фірми.  

Кожен фактор виділяє ті елементи державного 
контролю, які можуть або не можуть обмежувати 
успіх організації. З 25 портів, оцінених з урахуван-
ням їхніх моделей власності, результати свідчать 
про те, що конкурентоспроможність порту визнача-
ється певними факторами, деякі з яких поза контро-
лем портових адміністрацій та операторів. Однак ас-
пекти ефективності роботи порту (продуктивності) 
та пристосованості (гнучкості) до ринкових змін – 
це ті елементи, на які можуть вплинути портові опе-
ратори. Статистично ці дві змінні мали найбільш 
значний ефект при аналізі, і це зрозуміло, оскільки 
вони відображають якість послуг, що надаються по-
ртовими операторами.  

Однак емпіричні результати свідчать про те, що 
участь приватних осіб у портових операціях на- 
справді корисна для підвищення їх ефективності, 
але повна приватизація порт може насправді шко-
дити. Дослідження показало, що найкращий ступінь 
приватної участі у контейнерному порту буде та-
кою, коли участь приватного сектору обмежується 
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функціями "власника землі та оператора", тоді як ре-
гулювання порту залишається публічним. Це озна-
чає, що приватні фінанси, діяльність та управління 
повинні використовуватися замість державних кош-
тів та управління, тоді як держава повинна зберігати 
свою роль регулятора. 

Міжнародні порти, що працюють за частково 
державним і приватним зразком, де адміністрація 

порту обмежена наданням інфраструктури (влас-
ника землі) та основних послуг, а решта портових 
послуг, таких як обробка вантажів та морські по- 
слуги, надаються приватними фірмами. розгляда-
ється як орієнтир для інших портів, до яких вони 
прагнутимуть. Ця модель набуває все більшої попу-
лярності у всьому світі. 
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Дем’янченко А. Г., Дергаусов М. М., Рябчук В. В. Вплив приватизації на портові системи світу 
Морська вантажна галузь відіграє важливу роль у світовій торгівлі, дозволяючи країнам використовувати порівняно 

дешевий варіант переміщення товарів з однієї частини світу в іншу. Важливу роль у цьому процесі займають морські порти. 
Стверджувалося, що приватизація портів сприяє іноземним інвестиціям та сприяє інфраструктурному розвитку країни, а та-
кож забезпечує доступ до технологій для покращення загальної експлуатаційної продуктивності. Для багатьох, якщо не для 
всіх прибережних країн, порти є критично важливими вузлами для міжнародних торгових потоків. Якщо вони працюють 
ефективно, виграють економіка, електорат і країна в цілому – але, на жаль, стосується і зворотного. За своєю суттю порти 
були висунуті як ідеальні кандидати для приватизації, оскільки, щорічно обмінюючи мільйони тонн вантажів та пасажирів, 
їх рівень продуктивності та ефективності впливає на всю економіку. Крім того, при надзвичайно великих інвестиційних порт-
фелях через характер інфраструктури та надбудови, необхідних для ефективного функціонування порту, довгострокова рен-
табельність інвестицій є критично важливою для виправдання стійкості. Стандартна економічна теорія передбачає, що за 
цілком конкурентних ринкових умов граничні витрати дорівнюватимуть граничному доходу, а цілком конкурентоспроможна 
кількість товарів або послуг буде поставлятись і купуватися. Порти можуть виконувати різні функції. Право власності на 
землю стосується таких матеріальних цінностей, як стіни набережної, причали для суден, термінали та зони паркування. Ре-
гулювання порту стосується судноплавства та забезпечення дотримання таких питань, як вивезення відходів, безпека членів 
екіпажу, експлуатація суден. У вищезазначених моделях суто державним морським портом буде порт, де всі три елементи 
перебувають під контролем держави. Суто приватний порт був би протилежним вищезазначеному, де всі три елементи пере-
бувають під контролем приватної організації. Ускладнення може існувати, коли всі три елементи надаються приватно тим 
самим суб'єктом господарювання, що може розвинути монополію та призвести до провалу ринку. Державно-приватна пор-
това система буде такою, коли земля є державною власністю, діяльність порту регулюється державою, тоді як фактична опе-
рація виконується приватно. Це дозволяє державі мати контрольний пакет акцій над такими ключовими елементами, як земля, 
інфраструктура та регулювання, тоді як операції покращуються з точки зору ефективності, оскільки вони виконуються в при-
ватному порядку. Виділяють дві моделі портового управління або регуляторного управління: комплексна, орендна та «інстру-
мент». Проведений аналіз показує, що немає чіткої директиви щодо того, чи переважає приватна власність над державною,  
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і кожне рішення про приватизацію повинно враховувати її цілі, унікальні ринкові умови та загальні обмеження, з якими сти-
каються при здійсненні приватизації фірми.  

Ключові слова: приватизація портів, граничні витрати, державно-приватна система, приватний порт, регулювання порту. 

Demianchenko A., Dergausov M., Ryabchuk V. The impact of Privatization on the Port Systems of the World 
The maritime freight industry plays an important role in world trade, allowing countries to use the relatively cheap option of 

moving goods from one part of the world to another. Seaports play an important role in this process. It has been argued that port 
privatization promotes foreign investment and infrastructural development of the country, as well as provides access to technology to 
improve overall operational productivity. For many, if not all, coastal countries, ports are critical hubs for international trade flows. If 
they work effectively, the economy, the electorate and the country as a whole will benefit – but, unfortunately, the opposite is also true. 
In essence, ports have been nominated as ideal candidates for privatization because, by exchanging millions of tons of cargo and 
passengers each year, their level of productivity and efficiency affects the entire economy. In addition, with extremely large investment 
portfolios due to the nature of the infrastructure and superstructures required for the efficient operation of the port, long-term return on 
investment is critical to justify sustainability. Standard economic theory assumes that under highly competitive market conditions, 
marginal costs will be equal to marginal revenue, and a fully competitive quantity of goods or services will be supplied and purchased. 
Ports can perform various functions. Land ownership applies to tangible assets such as embankment walls, berths, terminals and parking 
areas. The regulation of the port concerns navigation and ensuring compliance with such issues as waste removal, safety of crew 
members, operation of vessels. In the above models, a purely state seaport will be a port where all three elements are under state control. 
A purely private port would be the opposite of the above, where all three elements are under the control of a private organization. A 
complication may exist when all three elements are provided privately by the same entity, which may develop a monopoly and lead to 
market failure. The public-private port system will be one where the land is state-owned, the port is regulated by the state, while the 
actual operation is performed privately. This allows the state to have a controlling stake in key elements such as land, infrastructure 
and regulation, while operations are improved in terms of efficiency because they are performed privately. There are two models of 
port management or regulatory management: complex, lease and "tool". The analysis shows that there is no clear directive as to whether 
private ownership prevails over state ownership, and any privatization decision must take into account its objectives, unique market 
conditions and the general constraints encountered in privatizing the firm. 

Keywords: port privatization, marginal costs, public-private system, private port, port regulation. 

Демьянченко А. Г., Дергаусов М. М., Рябчук В. В. Влияние приватизации на портовые системы мира 
Индустрия морских грузовых перевозок играет важную роль в мировой торговле, позволяя странам использовать отно-

сительно дешевый вариант перевозки товаров из одной части мира в другую. Важную роль в этом процессе играют морские 
порты. Утверждалось, что приватизация портов способствует иностранным инвестициям и развитию инфраструктуры страны, 
а также обеспечивает доступ к технологиям для повышения общей производительности труда. Для многих, если не для всех, 
прибрежных стран порты являются критически важными центрами международных торговых потоков. Если они будут рабо-
тать эффективно, выиграют экономика, электорат и страна в целом – но, к сожалению, верно и обратное. По сути, порты были 
номинированы как идеальные кандидаты для приватизации, потому что, ежегодно обменивая миллионы тонн грузов и пасса-
жиров, их производительность и эффективность влияют на всю экономику. Кроме того, с чрезвычайно большими инвестици-
онными портфелями из-за характера инфраструктуры и надстроек, необходимых для эффективной работы порта, долгосроч-
ная окупаемость инвестиций имеет решающее значение для оправдания устойчивости. Стандартная экономическая теория 
предполагает, что в условиях высококонкурентного рынка предельные издержки будут равны предельному доходу, и будет 
поставляться и покупаться полностью конкурентоспособное количество товаров или услуг. Порты могут выполнять различ-
ные функции. Право собственности на землю распространяется на материальные активы, такие как стены набережных, при-
чалы, терминалы и стоянки. Регулирование порта касается судоходства и обеспечения соблюдения таких вопросов, как вывоз 
мусора, безопасность членов экипажа, эксплуатация судов. В приведенных выше моделях чисто государственный морской 
порт будет портом, в котором все три элемента находятся под контролем государства. Чисто частный порт был бы противо-
положностью вышеизложенному, где все три элемента находятся под контролем частной организации. Сложность может 
возникнуть, когда все три элемента предоставляются в частном порядке одной и той же организацией, что может создать 
монополию и привести к сбоям в работе рынка. Государственно-частная портовая система будет такой, в которой земля нахо-
дится в собственности государства, порт регулируется государством, а фактическая эксплуатация осуществляется в частном 
порядке. Это позволяет государству иметь контрольный пакет акций в таких ключевых элементах, как земля, инфраструктура 
и регулирование, в то время как операции улучшаются с точки зрения эффективности, поскольку они выполняются в частном 
порядке. Существует две модели управления портом или регуляторного управления: комплексная, арендная и «инструмен-
тальная». Анализ показывает, что не существует четкой директивы относительно того, преобладает ли частная собственность 
над государственной, и любое решение о приватизации должно учитывать ее цели, уникальные рыночные условия и общие 
ограничения, возникающие при приватизации фирмы. 

Ключевые слова: приватизация порта, предельные издержки, государственно-частная система, частный порт, портовое 
регулирование. 
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ІНВЕСТИЦІЙНІ ПОТРЕБИ ТА ФІНАНСУВАННЯ  

ПОРТОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ 
 
Постановка проблеми. Порти як комерційні 

структури, мають більшу фінансову автономію в ба-
гатьох випадках. Однак ця нова перспектива висвіт-
лює загадку, яка лежить в основі планів розвитку 
порту. Дуже часто головні вигоди від портових 
проєктів отримує широка спільнота та економіка, а 
не саме портове господарство. Це особливо наглядно, 
коли порти інвестують у базову інфраструктуру, 
щоб забезпечити можливості для майбутнього зрос-
тання. Окрім цього, до вимог портів інвестувати в 
базову інфраструктуру приєднався цілий ряд інвес-
тиційних вимог, що є результатом більш широких 
суспільних імперативів, особливо у сферах еколо- 
гічної та енергетичної політики. Проблемні порти 
скрізь стикаються зараз з питаннями, які полягають 
у реалізації проєктів, які часто є фінансово неприва-
бливими для портової адміністрації та ще менш при-
вабливими для зовнішніх інвесторів, але які мають 
важливе значення з більш широких соціальних та 
економічних причин. Деякі порти мають достатню 
фінансову потужність, щоб фінансувати такі про- 
єкти та приймати низьку фінансову віддачу. Інші  
порти ставлять своїм завданням реалізувати про- 
єкти, які є вкрай необхідними, але не під силу. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Дослідженням інвестиційних потреб та визначен-
ням особливостей фінансування портової інфра-
структури займалися та продовжують займатися 
вчені: Д. Ким [1], Н. Коуніс [4], Х. Торп [5], С. Де ла 
Рубиа [7] та ін. Увага до цієї сфери пояснюється її 
великою практичною значимістю. Інфраструктура 
порту представляє головний стратегічний об’єкт, ва-
жіль економічного розвитку країни, тому ці питання 
завжди будуть у центрі уваги.  

Метою статті є дослідження інвестиційних по-
треб та визначення особливостей фінансування пор-
тової інфраструктури. 

Виклад основного матеріалу. Порти, крім ву-
злів транспортних мереж, також представляють со-
бою майданчики для цілого ряду видів діяльності, 
які можуть потребувати певних об'єктів. На основі 
цього широкого визначення можливо назвати різні 
типи портової інфраструктури. Отже, виділяють 
дванадцять видів інвестицій в інфраструктуру. Ін- 

вестиції можуть стосуватися будівництва нової ін-
фраструктури, а також модернізації або реконструк-
ції існуючої інфраструктури [1]. Приклади відповід-
них інвестицій в інфраструктуру в категорії морсь-
кого доступу включають: капітальне та технічне об-
слуговування днопоглиблювальних робіт з в'їзних 
каналів або річок; хвилерізи, що захищають судна в 
портах; морські шлюзи (що дозволяють заходити 
судам до портів та проєктувати проти затоплення). 

Загалом, інвестиції до морського доступу при-
носять користь усім користувачам порту, а не конк-
ретним сегментам та конкретним терміналам у 
порту. Інвестиції в інфраструктуру (як визначено 
вище) потрібні морським портам для підвищення їх 
ефективності, вирішення проблем зростаючих і мін-
ливих потреб виробничих та постачальних ланцюгів 
та адаптації до вимог сталого транспорту, що стосу-
ється якості повітря, зміни клімату та біорізнома-
ніття. Проблеми, що зумовлюють такі інвестиції, 
включають: 

Збільшення розміру та складності флоту, зо- 
крема надвеликого контейнерного судна (ULCV), 
нові типи поромів Ро-Ро та газовозів. Технічні ви-
моги деяких нових судів з точки зору розміру та кон-
струкції судна «означають, що портам може знадо-
битися усунути обмеження щодо поводження з 
цими судами, або через обмеження, тягу, довжину 
та басейни повороту або відсутність адаптованих 
систем енергопостачання». Ці обмеження можна 
усунути лише за рахунок інвестицій в інфраструк-
туру. 

Зростання обсягів обробки в портах. Хоча  
існує невизначеність щодо зростання торгівлі, про-
гнози, як правило, свідчать про збільшення обсягів 
морського транспорту. Окрім круїзів, сегментом з 
найвищим зростанням за останнє десятиліття були 
контейнери. Через збільшення розмірів суден, це 
зростання, ймовірно, буде зосереджено в основних 
портах Транс-європейської мережі. Однак фідери, 
що з'єднують такі основні порти з меншими, швид-
ше за все, приведуть до зростання обсягів руху в 
менших портах. Розширення моделі «хаб-спік» 
представляє собою збільшення обсягів портового 
трафіку для еквівалентної торгівлі завдяки збіль- 
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шенню перевантажувальної діяльності [2]. Збіль-
шення кількості пасажирів у портах. Як круїзні, так 
і пасажирські перевезення Ro-Ro також істотно зро-
сли за останні десятиліття і, як очікується, будуть 
продовжувати зростати. Це приводить до зростання 
попиту на портову інфраструктуру та послуги. 

Довготерміновий перехід до декарбонізації 
економіки через зменшення викидів парникових га-
зів, підвищення енергоефективності та поглинання 
джерел енергії з низьким рівнем викидів. Цей пере-
хід передбачатиме зміни поточних потоків транс- 
порту для оптимізації руху та значні зміни у вироб-
ництві та розподілі енергії із переходом від нафти до 
відновлюваної електроенергії [3]. Крім того, цей пе-
рехід приведе до значного збільшення виробництва 
поновлюваних джерел енергії (наприклад, сонячних 
панелей або вітряних турбін) у порту і, що ще важ-
ливіше, в морі, з необхідністю розробки ефективних 
методів виведення енергії (продуктів) з офшорного 
вітру на берег. Нарешті, уловлювання та зберігання 
або використання СО2 також є елементом цього пе-
реходу, що вимагатиме інвестицій у порти. Цілі по 
декарбонізації можна досягти лише в тому випадку, 
якщо всі види транспорту продовжуватимуть інвес-
тувати в екологічні технології та в більш ефективні 
та розумні логістичні ланцюги. Супутнім додатко-
вим рушієм портових інвестицій є адаптація до клі-
матичних змін та необхідність інвестувати в стій-
кість портових потужностей. 

Більш жорсткі вимоги до екологічних показни-
ків та поглинання альтернативних видів палива. Ди-
ректива про розгортання інфраструктури альтерна-
тивних видів палива вимагає, щоб усі морські порти 
основної мережі TEN-T були обладнані пунктами 
заправки СПГ до 2025 року. Згідно з цією ж дирек-
тивою берегове електропостачання має бути вста- 
новлене як пріоритет у портах TEN-T. Частина ін- 
вестиційних потреб портів регулюється міжнарод-
ними вимогами (IMO).   

Тиск на збільшення модального розподілу 
більш стійких видів транспорту, як серед інших ви-
ступає Європейська Комісія [4]. Завдання декарбо-
нізації транспорту чинить тиск на порти, щоб змен-
шити частку автомобільного транспорту в розділі 
видів транспорту, щоб сприяти екологічним видам 
транспорту та зменшувати затори та забруднення. 

Тиск у напрямку урбанізації прибережних зон, 
особливо в густонаселених районах. Більшість пор-
тів розташовані в районі міст / мегаполісів або в без-
посередній близькості від них. Це призводить до  
тиску на перетворення портових земель у міський 
простір та розвиток нових портових споруд поза  
міськими територіями. Таким чином, урбанізація 
прибережної зони є рушієм інвестицій у нові пор-
тові райони. 

Сильна оцифровка практично всіх частин еко-
номіки, включаючи виробництво, логістику та тран-
спорт. Рухомі все більшим використанням техноло-
гії зондування та можливостей обробки даних, ба- 

гато ланцюгів створення вартості перероблено для 
більш автоматизованих процесів на основі даних у 
реальному часі. Ця тенденція має величезні наслідки 
для портових операцій [5].  

Зростання електронної комерції. Цифровізація 
породила значне зростання електронної комерції та, 
як наслідок, електронного складування, що все біль-
ше приводить до попиту на землю для логістики в 
портових районах. На закінчення, різні зовнішні  
фактори створюють потребу в інвестиціях у портову 
інфраструктуру. Ці інвестиції необхідні для усу-
нення вузьких місць та забезпечення того, щоб  
порти могли продовжувати функціонувати як стійкі 
та ефективні шлюзи та логістичні та виробничі кла-
стери. 

Моделі управління портами та відповідальність 
за інвестиції в інфраструктуру. Узагальнені тенден-
ції приводять до інвестиційних потреб у портовій ін-
фраструктурі. Рішення щодо цих інвестицій прий-
маються різними суб'єктами. Це залежить від діючої 
моделі управління портами, яка істотно різниться в 
різних державах-членах. Незалежно від чіткої мо-
делі управління європейські порти прагнули і знач-
ною мірою досягли фінансової автономії як корпо-
ративні структури. Незважаючи на те, що орган уп-
равління портами не завжди може бути офіційно 
відповідальним за інвестиційні рішення в галузі 
морського доступу та інфраструктури, доступу до 
внутрішніх територій, він, як правило, бере активну 
участь у розвитку інфраструктури. У більшості ви-
падків саме зацікавлена сторона має найбільш чіт-
кий інтерес забезпечити достатні інвестиції у доступ 
до внутрішніх територій та морської інфраструк-
тури. Наведені нижче випадки демонструють сут-
тєві відмінності у ролі портів та держав-членів щодо 
інвестицій у портову інфраструктуру щодо шлюзів: 

У випадку з Севільєю (Іспанія): інвестиційне 
рішення про інвестування в шлюз було прийнято 
Севільською портовою адміністрацією. Проєкт фі-
нансується портовою владою та співфінансується 
ЄС. 

У випадку з портом Північного моря (Бельгія, 
Нідерланди): рішення про інвестиції в шлюз у Теме-
узені було прийнято регіональним урядом Фландрії 
разом з національним урядом Нідерландів, оскільки 
новий шлюз представляє інтерес як для порту Гент-
ського (Бельгія) та Зеландського морського порту 
(Нідерланди). Проєкт в основному фінансується 
обома урядами, але за рахунок частки фінансування, 
яку надають обидва органи управління портами та 
грант ЄС у розмірі 6% від загальної вартості. У ви-
падку з Амстердамом (Нідерланди): рішення про ін-
вестування в проєкт прийняв голландський націо- 
нальний уряд. Проєкт в основному фінансується 
державою, причому менша частина коштів нада-
ється органом управління порту та Європейським 
Союзом. У випадку з Антверпеном (Бельгія): 
Kieldrechtsluis – це партнерство між портовою вла-
дою Антверпена та фламандським урядом. Орган 
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управління портом є мажоритарним акціонером у 
компанії спеціального призначення, якій доручено 
будівництво шлюзу, і ризикує, що витрати на будів-
ництво перевищуватимуть заплановані, виконува-
тиме технічне обслуговування та нестиме відпові- 
дальність за його експлуатацію на рівні обслугову-
вання з фламандським урядом. Ці випадки показу-
ють, як розвиток портової інфраструктури часто  
відбувається у відповідності до конкретних моделей 
партнерства, включаючи спільні обов'язки щодо ін-
вестицій та експлуатації. 

Інвестиції в життєздатну портову інфраструк-
туру – це ті, які, як очікується, принесуть велику цін-
ність (на користь як споживачам, так і суспільству в 
цілому) відносно їхніх витрат. Однак не всі життє-
здатні інвестиції приносять необхідну фінансову 
віддачу, щоб зробити їх привабливими з комерцій-
ної точки зору, базуючись на комерційній ситуації. 
Основною причиною є той факт, що створення сус-
пільної цінності (яка часто є суттєвою) не може бути 
(повністю) зафіксовано за рахунок доходу порту. 
Крім того, портова інфраструктура є капіталоміст-
кою і має тривалий термін окупності. Концепту- 
ально можна розрізнити «діловий випадок інвести-
ції в портову інфраструктуру для органу управління 
порту» та випадок вартості інвестиції для суспіль- 
ства в цілому. Бізнес-кейс включає лише вартість, 
яка створюється для споживачів і фіксується керів-
ним органом порту за рахунок зборів та орендних 
платежів, тоді як справа «Вартість» також включає 
створення вартості та витрати для суспільства,  
що включає його позитивні та негативні зовнішні  
ефекти [4].  

Державне фінансування, яке може надаватися 
регіональними, національними та / або європейсь-
кими державними органами, є законним для проєк-
тів, які мають позитивну цінність, але негативну ді-
лову ситуацію.  

Поєднання значних витрат на розробку, трива-
лість та невизначеність процесів затвердження та 
високі ризики (соціальні, пов'язані з прийняттям 
сторонами розвитку порту; політичні, пов'язані з не-
визначеністю політичної підтримки та політики ін-
фраструктури; комерційні через тривалий термін 
окупності та пов'язану з цим невизначеність) може 
призвести до дуже низької привабливості портових 
проєктів для приватних інвесторів. Чим вище ство-
рення вартості для споживачів, тим сильніший 
вплив інвестицій на конкурентну позицію порту. Та-
ким чином, державне фінансування інвестицій, які 
переважно створюють цінність для споживачів, спо-
творює умови. Однак мета рівних умов сумісна з ме-
ханізмами державного фінансування інвестицій в 
портову інфраструктуру, які в основному створю-
ють цінність для суспільства. Кожен орган управ-
ління портами встановлює «норму перешкод, міні-
мальну фінансову віддачу, необхідну для інвести-
ційних проєктів». Відповідно до своїх соціальних 
цілей, урядові органи управління, швидше за все, 

матимуть нижчі показники перешкод, ніж приватні 
органи управління портами. Як показують дослід-
ження ESPO, у 2016 р. більшість органів управління 
портами в Європі належали уряду, приватна влас-
ність основних портів спостерігалася лише у Вели-
кобританії та Греції. Проте органи управління пор-
тами рухались до більш незалежних структур управ-
ління та більш комерційного підходу. Відповідно до 
створення суспільної вартості інвестицій в портову 
інфраструктуру, більшість європейських органів уп-
равління портами не націлені на максимізацію при-
бутку. Натомість, забезпечуючи фінансову стій-
кість, вони мають цілий ряд інших цілей, таких як 
максимізація доданої вартості та пропускна спро- 
можність портів, сприяння торгівлі та бізнесу або за-
безпечення того, щоб діяльність порту була стійкою 
у довгостроковій перспективі [6]. Така орієнтація на 
створення суспільної цінності виправдовує інвести-
ції з відносно низькою віддачею. 

Довгострокові позики державних структур, та-
ких як Європейський інвестиційний банк або націо-
нальні банки розвитку [3], можуть сприяти зрос-
танню проєкту фінансово стійким як додатковий за-
хід до грантів. 

На закінчення, створення суспільної вартості 
інвестицій у портову інфраструктуру робить дер- 
жавне співфінансування законним, коли очікуваних 
доходів від плати за користування недостатньо для 
позитивної ділової ситуації, але інвестиційні про- 
єкти створюють значну соціальну цінність. Прак- 
тично у всіх країнах світу [7] портова інфраструк-
тура частково фінансується державним сектором, 
щоб подолати «фінансовий розрив» для проєктів із 
позитивною «цінністю».  

Державне фінансування портової інфраструк-
тури – це правило, а не виняток. Це стосується і Єв-
ропейського Союзу. У більшості випадків державне 
фінансування має форму грантів. Ця практика вра-
хована в політиці ЄС щодо державної допомоги сто-
совно портів. Загальний регламент групового звіль-
нення «для портів дозволяє безпосередньо публічно 
фінансувати портову інфраструктуру, інфраструк-
туру доступу та днопоглиблення нижче певного по-
рогу, оскільки вважається сумісним із внутрішнім 
ринком та спільним інтересом». 

Як широко розповсюджене державне фінансу-
вання, так і групове звільнення підкреслюють, що 
портові інвестиційні проєкти, що мають позитивну 
соціальну цінність, але негативну ділову ситуацію, є 
загальноприйнятими в ЄС і що для цих «неблагопо-
лучних» проєктів гранти є важливим інструментом. 
Незважаючи на те, що більшість урядів зберігають 
певну форму контролю над портовими активами, де-
які з них покладаються на третю сторону, таку як 
Світовий банк, інші транснаціональні фінансові ус-
танови чи іноземні уряди для підтримки у фінансу-
ванні портових інвестицій. Останні, як правило, у 
формі двосторонніх позик і навіть грантів, надають 
країні-позикодавцю важелі впливу на міжнародні 
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торгові потоки і, отже, політичний вплив. Це пояс-
нює, чому надання фінансування для розвитку пор-
тів має геополітичний вимір [8]. 

Висновок. Порти є стратегічними активами  
і визначаються як «критична інфраструктура»). Гео-
політичний вимір розвитку портів посилює аргу- 

ментацію щодо механізмів державного фінансу-
вання, оскільки відсутність таких механізмів при- 
швидшить участь іноземців у розвитку критичної 
портової інфраструктури. Необхідно формувати 
платформу з механізмами надання фінальної під- 
тримки розвитку портів та певних інвестицій. 

Література 
1. Kim, D. D. Global Economy-From the new normal to the end of normal? KM Is 33rd Annual International Seminar of World

Shipping Market Outlook Seoul: Korea Maritime Institute, 2015. Р. 3-39. 
2. Howe Robinson. The Containership Market. London: Howe Robinson, 2014. URL:  https: // www.howerobinson.com
3. DSTI/DOT/MTC (2005) 5 / REV1. OECD, 2005. URL:  http://pcoplc.hof- stra.edu.
4. Kounis, N. Economic outlook. Marine Money Greek Ship Finance Forum. Athens: Marine Money, 2015. Р. 1-22.
5. Torp, H. Shipping and China-Impact on global freight dynamics. 12th Coaltrans China. 2014. Р. 1-15.
6. Clarkson Research Services Limited. Shipping Intelligence Network. London: CRS L, 2015. URL:  https://www.crsl.com.
7. Dе la Rubia, C. Outlook for the world economy. German Shipping & Ship Finance Conference. Hamburg: Informa, 2014.

Р. 1-21. 
8. Shipping Market Review. Danish Ship Finance A/S, Copenhagen, 4. 2014. URL: https://www.shipfinance.dk/me-

dia/1054/shipping-market-review-may-2014.pdf. 

References 
1. Kim, D. D. (2015). Global Economy-From the new normal to the end of normal? KM Is 33rd Annual International Seminar

of World Shipping Market Outlook. Seoul, Korea Maritime Institute (pp. 3-39). 
2. Howe Robinson. (2014). The Containership Market. London,Howe Robinson. Retrieved from https: // www.howerobin-

son.com  
3. OECD. (2005). DSTI/DOT/MTC (2005) 5 / REV1. Retrieved from http://pcoplc.hof- stra.edu.
4. Kounis, N. (2015). Economic outlook. Marine Money Greek Ship Finance Forum. Athens, Marine Money. (pp. 1-22).
5. Torp, H. (2014). Shipping and China-Impact on global freight dynamics. 12th Coaltrans China (pp. 1-15).
6. Clarkson Research Services Limited. (2015b). Shipping Intelligence Network. London, CRS L. Retrieved from

https://www.crsl.com. 
7. Dе la Rubia, C. (2014). Outlook for the world economy. German Shipping & Ship Finance Conference. Hamburg, Informa

(pp. 1-21). 
8. Shipping Market Review. (2014). Danish Ship Finance A/S, Copenhagen, 4. Retrieved from https://www.shipfinance.dk/me-

dia/1054/shipping-market-review-may-2014.pdf. 

Сотниченко Л. Л., Сівань А. С. Інвестиційні потреби та фінансування портової інфраструктури 
У статті підкреслено, що дуже часто головні вигоди від портових проєктів отримує широка спільнота та економіка, а не 

саме портове господарство. Це особливо наглядно, коли порти інвестують у базову інфраструктуру, щоб забезпечити можли-
вості для майбутнього зростання. Окрім цього, до вимог портів інвестувати в базову інфраструктуру приєднався цілий ряд 
інвестиційних вимог, що є результатом більш широких суспільних імперативів, особливо у сферах екологічної та енергетич-
ної політики. Порти, крім вузлів транспортних мереж, також представляють собою майданчики для цілого ряду видів діяль-
ності, які можуть потребувати певних об'єктів. На основі цього широкого визначення можливо назвати різні типи портової 
інфраструктури. Виділяють дванадцять видів інвестицій в інфраструктуру. Інвестиції можуть стосуватися будівництва нової 
інфраструктури, а також модернізації або реконструкції існуючої інфраструктури. Загалом, інвестиції до морського доступу 
приносять користь усім користувачам порту, а не конкретним сегментам та конкретним терміналам у порту. Інвестиції в 
інфраструктуру потрібні морським портам для підвищення їх ефективності, вирішення проблем зростаючих і мінливих по- 
треб виробничих та постачальних ланцюгів та адаптації до вимог сталого транспорту, що стосується якості повітря, зміни 
клімату та біорізноманіття. Збільшення розміру та складності флоту. Зростання обсягів обробки в портах. Довготерміновий 
перехід до декарбонізації економіки через зменшення викидів парникових газів, підвищення енергоефективності та погли-
нання джерел енергії з низьким рівнем викидів. Більш жорсткі вимоги до екологічних показників та поглинання альтерна- 
тивних видів палива. Тиск на збільшення модального розподілу більш стійких видів транспорту. Тиск у напрямку урбанізації 
прибережних зон, особливо в густонаселених районах. Сильна оцифровка практично всіх частин економіки, включаючи ви-
робництво, логістику та транспорт. Моделі управління портами та відповідальність за інвестиції в інфраструктуру. Узагаль-
нені тенденції приводять до інвестиційних потреб у портовій інфраструктурі. Рішення щодо цих інвестицій приймаються 
різними суб'єктами. Це залежить від діючої моделі управління портами, яка істотно різниться в різних державах-членах. Ін-
вестиції в життєздатну портову інфраструктуру – це ті, які, як очікується, принесуть велику цінність (на користь як спожива-
чам, так і суспільству в цілому) відносно їхніх витрат. Однак не всі життєздатні інвестиції приносять необхідну фінансову 
віддачу від інвестицій, щоб зробити їх привабливими з комерційної точки зору, базуючись на комерційній ситуації. Порти є 
стратегічними активами і визначаються як «критична інфраструктура»). Геополітичний вимір розвитку портів посилює аргу-
ментацію щодо механізмів державного фінансування, оскільки відсутність таких механізмів пришвидшить участь іноземців 
у розвитку критичної портової інфраструктури. Необхідно формувати платформу з механізмами надання фінальної підтримки 
розвитку портів та певних інвестицій. 

Ключові слова: інвестиційні потреби, портова інфраструктура, моделі управління, механізм державного фінансування, 
фінансова підтримка. 

Sotnychenko L., Sivan A. Investment Needs and Port Infrastructure Financing 
The article emphasizes that very often the main benefits from port projects come from the wider community and the economy, 

rather than the port industry itself. This is especially true when ports invest in basic infrastructure to provide opportunities for future 
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growth. In addition, a number of investment requirements have joined the ports' requirements to invest in basic infrastructure, as a 
result of broader societal imperatives, especially in the areas of environmental and energy policy. Ports, in addition to nodes of transport 
networks, are also sites for a number of activities that may require certain facilities. Based on this broad definition, it is possible to 
name different types of port infrastructure. There are twelve types of investment in infrastructure. Investments can relate to the con-
struction of new infrastructure, as well as the modernization or reconstruction of existing infrastructure. In general, investments in 
maritime access benefit all port users, rather than specific segments and specific terminals in the port. Infrastructure investments are 
needed by seaports to increase their efficiency, address the growing and changing needs of production and supply chains, and adapt to 
the requirements of sustainable transport in terms of air quality, climate change and biodiversity. Increasing the size and complexity of 
the fleet. Growth of processing volumes in ports. Long-term transition to decarbonisation of the economy by reducing greenhouse gas 
emissions, increasing energy efficiency and absorbing low-emission energy sources. Stricter requirements for environmental perfor-
mance and absorption of alternative fuels. Pressure to increase the modal distribution of more sustainable modes of transport. Pressure 
towards urbanization of coastal areas, especially in densely populated areas. Strong digitization of almost all parts of the economy, 
including manufacturing, logistics and transport. Port management models and responsibility for infrastructure investments. Gene- 
ralized trends lead to investment needs in port infrastructure. Decisions on these investments are made by various entities. This depends 
on the current model of port management, which differs significantly from one Member State to another. Investments in viable port 
infrastructure are those that are expected to be of great value (to the benefit of both consumers and society as a whole) in terms of their 
costs. However, not all viable investments bring the necessary financial return on investment to make them commercially attractive 
based on the commercial situation. Ports are strategic assets and are defined as "critical infrastructure"). The geopolitical dimension of 
port development reinforces the argument for public funding mechanisms, as the lack of such mechanisms will accelerate the partici-
pation of foreigners in the development of critical port infrastructure. It is necessary to form a platform with mechanisms for providing 
final support for port development and certain investments. 

Keywords: investment needs, port infrastructure, management models, public financing mechanism, financial support. 
 
Сотниченко Л. Л., Сивань А. С. Инвестиционные потребности и финансирование портовой инфраструктуры 
В статье подчеркивается, что очень часто основные выгоды от портовых проектов исходят от более широкого сообще-

ства и экономики, а не от самой портовой отрасли. Это особенно верно, когда порты инвестируют в базовую инфраструктуру, 
чтобы предоставить возможности для будущего роста. Кроме того, ряд требований к инвестициям присоединился к требова-
ниям портов по инвестированию в базовую инфраструктуру в результате более широких социальных императивов, особенно 
в областях экологической и энергетической политики. Порты, помимо узлов транспортных сетей, также являются площад-
ками для ряда действий, для которых могут потребоваться определенные средства. Основываясь на этом широком определе-
нии, можно назвать разные типы портовой инфраструктуры. Существует двенадцать типов инвестиций в инфраструктуру. 
Инвестиции могут касаться строительства новой инфраструктуры, а также модернизации или реконструкции существующей 
инфраструктуры. В целом инвестиции в морской доступ приносят пользу всем пользователям порта, а не конкретным сегмен-
там и конкретным терминалам в порту. Инвестиции в инфраструктуру необходимы морским портам для повышения их эф-
фективности, удовлетворения растущих и изменяющихся потребностей производств и цепочек поставок и адаптации к тре-
бованиям устойчивого транспорта с точки зрения качества воздуха, изменения климата и биоразнообразия. Увеличение раз-
мера и сложности автопарка. Рост объемов переработки в портах. Долгосрочный переход к декарбонизации экономики за 
счет сокращения выбросов парниковых газов, повышения энергоэффективности и использования источников энергии с низ-
ким уровнем выбросов. Более строгие требования к экологическим характеристикам и абсорбции альтернативных видов топ-
лива. Требование увеличить использование более экологичных видов транспорта. Давление в сторону урбанизации прибреж-
ных районов, особенно в густонаселенных районах. Сильная цифровизация практически всех секторов экономики, включая 
производство, логистику и транспорт. Модели управления портом и ответственность за инвестиции в инфраструктуру. Общие 
тенденции приводят к инвестиционным потребностям в портовой инфраструктуре. Решения об этих инвестициях принима-
ются различными организациями. Это зависит от текущей модели управления портами, которая значительно отличается от 
одного государства-члена к другому. Инвестиции в жизнеспособную портовую инфраструктуру – это те инвестиции, которые, 
как ожидается, будут иметь большую ценность (на благо как потребителей, так и общества в целом) с точки зрения затрат. 
Однако не все жизнеспособные инвестиции приносят необходимую финансовую отдачу от инвестиций, чтобы сделать их 
коммерчески привлекательными с учетом коммерческой ситуации. Порты являются стратегическими активами и определя-
ются как «критическая инфраструктура»). Геополитический аспект развития портов подкрепляет аргументы в пользу меха-
низмов государственного финансирования, поскольку отсутствие таких механизмов ускорит участие иностранцев в развитии 
критически важной портовой инфраструктуры. Необходимо сформировать платформу с механизмами для окончательной под-
держки развития порта и определенных инвестиций. 

Ключевые слова: инвестиционные потребности, портовая инфраструктура, модели управления, механизм государствен-
ного финансирования, финансовая поддержка. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРИВАТНИХ ТА ДЕРЖАВНИХ ПОРТІВ 

 
Постановка проблеми. Приватизація портів – 

достатньо дискусійне питання. Є науковці, які ви-
ступають за приватну участь у виробництві та на-
данні різних послуг, пов’язаних з поліпшенням рин-
кових пропозицій. Але є науковці, які вважають, що 
державне втручання є необхідним для регулювання 
виробництва та надання суспільних товарів та по- 
слуг для покращення доступу до них. Портові сис-
теми різняться за розмірами, географічним складом, 
а також наданими послугами на основі торгового 
попиту та пропозиції. Умови портових операцій 
сприяють приватній участі у наданні портових по- 
слуг з метою заохочення поліпшення ефективності 
роботи порту. Однак слід враховувати й інші фак-
тори впливу. Зі збільшенням занепокоєння власни-
ків суден щодо ефективності порту, продуктивність 
портів була поставлена у центр уваги. Можливості 
порту щодо обслуговування вантажів, терміни обігу 
суден та витрати на перевезення змушують судно- 
плавні лінії шукати відповідні морські вантажні рі-
шення, щоб залишатися конкурентоспроможними 
на динамічному ринку морських вантажних переве-
зень.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Дослідженням питань приватизації морських портів 
та визначенням позитивних та негативних ефек- 
тів займалися та продовжують займатися вчені: 
М. Стопфорд [1], А. Беірд [2], Р. Макклелан [3], 
А. Тулоч [4], Д. Беністер [5] та ін. На сьогодні існує 
багатий досвід різних країн у галузі приватизації 
портів. Але це питання є дискусійним, оскільки 
практики наводять як позитивні сторони та і нега- 
тивні ефекти приватного володіння такими об’єк-
тами. 

Метою статті є дослідження досвіту практиків 
різних країн щодо ефективності функціонування 
приватизованих та державних портів. 

Виклад основного матеріалу. Порт або гавань 
вважається містом, де завантажуються або розванта-
жуються судна. Це може стосуватися як товарів, так 
і людей. Порти вважаються критично важливими  
транспортними вузлами в розвитку економіки, що 
полегшує переміщення як імпортованих, так і екс- 

портованих товарів. Їх здатність безпосередньо вза-
ємодіяти з рештою світу може не лише заохочувати 
або стримувати зростання за допомогою торгівлі, 
але також може приносити із собою міжнародні  
стандарти та досвід. Отже, країни значною мірою за-
лежать від своїх морських портів або гаваней, щоб 
наблизити їх до глобалізаційних процесів, які їх ото-
чують. 

У портах є сотні товарів, що перевозяться мор-
ським транспортом, однак їх можна звузити до чо-
тирьох основних видів вантажів: насипні, навальні, 
контейнерні вантажі та спеціалізовані вантажі [1]. 
Насипними вантажами є переважно ті, що перево-
зяться не упакованими у великих кількостях, і їх  
можна назвати або рідкими, або сухими відповідно 
до своєї консистенції. Прикладами можуть бути на-
фта, зерно та вугілля. Для переробки, для заванта-
ження такого матеріалу потрібне спеціалізоване об-
ладнання таке, як конвеєрні стрічки, зернові елева-
тори та силоси, а також спеціалізовані насипні суд-
на, щоб забезпечити перевезення та належну об- 
робку такого матеріалу. Прикладом таких судів мо-
жуть бути нафтові танкери, які мають можливість 
відправляти паливо через спеціалізовані трубопро-
відні споруди [1]. 

Навальний вантаж – це термін, що використо-
вується для генеральних вантажів, коли окремі по-
силки досить малі і не можуть заповнити судно або 
трюм [1]. Цей вантаж може бути упакований у  
мішки, ящики, барабани, бочки, піддони чи контей-
нери, а вміст різного характеру. Навальна маса є 
найпоширенішим видом вантажів в історії судно- 
плавства. Однак, починаючи з 1960-х років та з ви-
нятковою популяризацією контейнерних переве-
зень, рух вільних вантажів великих вантажних пор-
цій різко зменшився. Навантажувальні судна, що  
розриваються, мають можливість завантажувати та 
розвантажувати різноманітні упаковані товари за 
допомогою суднових кранів або «суднових спо- 
руджень». «Контейнерний вантаж» – це засіб упа- 
ковки для загальних вантажів, використовуючи  
контейнери або одиниці ISO (Міжнародна організа- 



Н. С. Лисенко, Л. А. Бурмака, В. А. Павленко 

121 
Економічний вісник Донбасу № 3(65), 2021 

ція судноплавства), які можна завантажувати та опе-
чатувати для переміщення на контейнерних суднах.  

Спеціалізований вантаж – це той, для якого по-
трібен спеціалізований флот для відправлень, що не 
є однорідними за своїм характером. Сюди входять 
автомобілі, лісогосподарські товари, хімікати та  
чутливі до температури продукти, що потребують 
охолодження [1]. Для цього транспортування вико-
ристовуються спеціалізовані типи флоту, які нада-
ються операторами. Деякі спеціалізовані судна, ві-
домі як «Roll-on / Roll-off» або «Ro-Ro», використо-
вуються в основному для перевезення автомобілів, 
таких як зібрані машини різного розміру. Морські 
порти побудовані так, щоб сприяти найефективні-
шим засобам забезпечення безпеки, ефективного за-
вантаження / розвантаження та поповнення запасів 
суден. Для цих вимог порти структуровані за різ-
ними функціями. Порт можна розділити на три ок-
ремі сфери відповідальності – власники портових 
земель, портові оператори та регулювання портів 
[2]. Портові оператори виконують основну функ-
цію, що дозволяє в один момент здійснювати інтер-
модальні перевезення товарів або людей. Забезпе-
чення того, що це відбувається ефективно, означає, 
що причал судна є безпечним і вільним від пере- 
шкод, що обладнання для перевезення вантажів 
справне, а обробка судна здійснюється безпечно і 
надійно як для його операторів, так і для замовників, 
які завершують розвантаження судна, і заванта-
ження в найкоротший час (операції з боку причалу). 

Виходячи з вищесказаного, різні органи порто-
вої системи беруть участь у обговорюваних функ-
ціях. Адміністрація порту забезпечує буксир, пілот, 
охорону, ремонт суден та адміністративні послуги – 
з метою забезпечення дотримання норм та стандар-
тів порту. Портові операції або компанії, що займа-
ються переробкою, пов'язані з обробкою вантажів 
під час стоянки на причалі або будь-якими іншими 
допоміжними послугами, необхідними для перемі-
щення вантажів до гавані або з неї, наприклад, за- 
лізничного або автомобільного сполучення [2]. 

Економічний словник визначає приватизацію 
як «передачу активів або службових функцій від 
державної до приватної власності чи контролю» [3]. 
The Readers Digest Oxford Complete Word finder [4] 
означає «приватизувати» у значенні «зробити при-
ватним» або, за заявою, означає можливість перемі-
щення послуг чи активів із державної власності та / 
або контролю у власність приватного суб'єкта гос-
подарювання За словами Д. Беніста [5], це можна 
зробити трьома способами: 

– «позбавлення права» – передача державних 
активів у приватну власність шляхом продажу, по-
вернення, передачі або ліквідації. Справжній сенс 
цієї форми полягав би у повній передачі або про-
дажу таких активів чи підприємств із повною відмо-
вою від контролю; 

– «делегування» – передача управління та кон-
тролю над такими державними активами або діяль- 

ністю агентам, що працюють відповідно до певних 
ринкових показників (при збереженні державної 
власності та контролю). Прикладами є оренда, кон-
цесії, контракти на управління та діючі франшизи, 
де певна форма контролю залишається за державою; 

– «переміщення» – пасивна допомога приват-
ного сектору для розширення або шляхом активного 
сприяння залученню приватного сектору до колиш-
ніх видів діяльності державного сектору – напри-
клад, проєкти побудови та експлуатації передачі та 
аутсорсинг [5]. Сюди входить передача права влас-
ності протягом певного періоду, коли управлінський 
контроль поступово припиняється і часто пов'яза-
ний певними умовами або критеріями, які потім по-
винні виконуватися на момент завершення передачі. 

Приватизація повинна починатися з «узгодже-
них цілей і буде прогресувати шляхом вибору рі-
шень», і, переслідуючи кінець приватних втручань, 
багато урядів буде проводити подібний набір полі-
тик / цілей, але з дуже різних причин [6]. Незважа-
ючи на те, що цілі приватизації, як правило, є чіт-
кими, вигоди від впровадження отримуються лише 
після того, як різні варіанти будуть розкритиковані 
та усунені. Ключовими результатами приватизації, 
як зазначає Б. Ламар [6], є: 

– знизити навантаження, яке створюється Гро-
мадським сприйняттям державних компаній (SOC) 
на дефіцит національного бюджету. Загальним за-
вданням є створення багатства шляхом розпоря-
дження державними активами; 

– на ринок економіки, яка є конкурентоспро- 
можною на світовому рівні. Ця мета часто пов'язана 
з одним або кількома основними факторами, пов'я-
заними з оцінкою глобальної конкурентоспромож-
ності; 

– зменшити втручання з боку уряду та / або по-
літики у ринок і, зрештою, сприяти прийняттю рі-
шень та аспекту підзвітності організації; 

– підвищити продуктивність праці та зменшити 
неефективність, що сприятиме підвищенню ефек- 
тивності діяльності організації та врешті-решт допо-
може економічним цілям; 

– збільшити якість, кількість та різноманітність 
товарів та послуг, що сприятиме вибору споживачів, 
забезпеченню розвитку конкуренції, а також враху-
ванню соціальної відповідальності організацій та 
впливу на навколишнє середовище; 

– сприяти розповсюдженню пайової власності 
серед електорату і в цьому способі сприяти прямим 
суспільним інтересам та інвестиціям у нові техноло-
гії; 

– пришвидшити розвиток капіталу та кредиту-
вання ринки. Оскільки доступ до світових фінансо-
вих ринків та кредитних установ є дещо більшим 
для державних установ, ніж їх приватні колеги, на-
дання таких коштів обмежується певними критері-
ями, пов'язаними з їх витратами [6-7]. 

На відміну від вищезазначених ключових ре-
зультатів приватизації, її можна розглядати по-різ- 
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ному, враховуючи роль держави та її здатність при-
носити результати, подібні до результатів привати-
зованих фірм. Б. Слек підкреслює, що, хоча цілі 
фірм приватного сектору базуються на цілях отри-
мання прибутку, соціально-цільові цілі можуть віді-
гравати більшу роль у досягненні національних ці-
лей. Хоча прибутковість базується на невизначених 
очікуваннях на майбутнє, ця теорія не враховує ди-
намічні ринкові та технологічні зрушення, які мо-
жуть вплинути на кон'юнктуру ринку та, зрештою, 
результати прибутковості [8]. 

Є чотири основні питання, які необхідно врахо-
вувати при порівнянні приватної та державної влас-
ності: 

– ступінь та безперервність економічного роз-
витку: під час отримання прибутку рішення ґрунту-
ються на короткотерміновій діяльності, державна 
власність може приймати довгострокові рішення, 
що керуються не мотивом отримання прибутку, а за-
гальними соціальними цілями; 

– національна або іноземна власність великих
промислових підприємств. На практиці вибір між 
власністю державних та приватних підприємств, 
може призвести до експропріації коштів та ніякого 
реального впливу на економічний розвиток дер-
жави; 

– ефективність діяльності. У розвинених краї-
нах немає чітких доказів того, що приватні фірми 
краще управляються та технологічно ефективніші; 

– довгострокові міркування. Незважаючи на
аргумент ефективності на користь приватних фірм, 
довготермінову стійкість державних фірм не можна 
ігнорувати. [7].  

Вищезазначений аналіз показує, що немає чіт-
кої директиви щодо того, чи переважає приватна 
власність над державною, і кожне рішення про при-
ватизацію повинно враховувати її цілі, унікальні  
ринкові умови та загальні обмеження, з якими сти-
каються при здійсненні приватизації фірми. Кожен 
фактор виділяє ті елементи державного контролю, 
які можуть або не можуть обмежувати успіх органі-
зації. SOC було повторено Дж. Янсоном [7], який на-
звав десять проблемних сфер державної діяльності, 
які вважаються структурними слабкостями, які пот-
ребують контролю та виправлення. Хоча дещо за-
старілі, ці проблемні сфери залишаються актуаль-
ними і сьогодні. 

1. Виробничі витрати. Основні дослідження
підтверджують, що витрати державного сектору на-
багато вищі, ніж у приватному секторі, переважно 
через велику структуру загальновиробничих витрат 
організацій. 

2. Ефективність. Більшість державних операцій
використовують високий рівень робочої сили та  
техніки, і вони менш ефективні, ніж у приватних  
секторах. 

3. Витрати на оплату праці. Гнучкість держав-
них підприємств щодо збільшення вартості робочої 
сили, як правило, стає більшою внаслідок їх здат- 

ності переказувати ці витрати безпосередньо плат-
нику податків. 

4. Споживчі дані. Завдяки вибору споживачів у
приватному секторі, товари та послуги повинні  
задовольняти потреби споживачів, щоб залучити  
клієнтів та отримати прибуток.  

5. Капітальні витрати. Рішення про капіталіза-
цію часто ґрунтується на тому, скільки уряд має або 
виділяє для цієї мети. Рівень податків та політичний 
тиск збільшити державні видатки на інші актуальні 
питання, такі як житло та охорона здоров’я, слід 
приймати до уваги під час прийняття такого рі-
шення, зокрема, якщо про це відомо громадськості.  

6. Інновації та гнучкість. Через тиск, який чи-
нить вибір споживачів, приватний сектор постійно 
шукає нові товари та послуги, щоб забезпечити їм 
конкурентну перевагу.  

7. Прийняття рішень. Хоча більшість рішень у
приватному секторі ґрунтуються на економічних 
факторах, на рішення державного сектору вплива-
ють також політичні мотиви. У приватній структурі 
рішення про розширення та рівні виробництва та цін 
базуються на запитах та тенденціях ринку. 

8. Стан обладнання. Співробітники державного
сектору мають «ставлення» до турботи та уваги, що 
надається обладнанню. Оскільки обладнання в 
цьому середовищі належить «публічно», воно не на-
лежить жодній особі, а отже, не отримує необхідної 
уваги. 

9. Переривання обслуговування. Через розпо-
діл влади між робочою силою та керівництвом у 
державному секторі, промислові дії, що здійсню-
ються робочою силою, зміщують масштаби влади 
на користь праці, і це переривання може ефективно 
зупинити постачання послуги споживачам в ці-
лому - особливо там, де існують державні монопо-
лії. 

10. Увага до контролю витрат. Завдяки висо-
кому рівню конкуренції в приватному секторі, зрос-
тання витрат і, зрештою, ціни змусить споживачів 
реалізувати своє право вибору та перейти до інших 
постачальників, або використовувати замінники, 
або навіть споживати менше. Приватні фірми по-
винні досить добре усвідомлювати можливості  
зменшення витрат, щоб залучити інвестиції, оскіль-
ки інвестори керуються здатністю отримувати ви-
соку віддачу в прибуткових організаціях. Виходячи 
з вищевикладеного, виклики державних установ 
створюють серйозні перешкоди для реалізації кон-
курентних переваг, що дозволить таким ринкам  
ефективно працювати. Через високу структуру ви-
трат, недостатньо використані ресурси та, як наслі-
док, високі ціни, SOC не тільки неконкурентоспро-
можні, але державне регулювання може насправді 
продовжувати таку поведінку. 

Тоді приведення SOC у стан високої ефектив-
ності вимагав би процесу трансформації бізнесу з 
акцентом на людей та управління змінами. Зіткнув-
шись із такими проблемами, як обмеження бюджету 
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через національний тиск, постійно зростаючі запити 
споживачів, недостатньо кваліфікована робоча сила 
та сприйняття марнотратства та неефективної пове-
дінки, SOC важко розробляють та впроваджують 
плани, що дозволяють їм розвиватися у високопро-
дуктивні організації [8]. 

Висновок. Здатність SOC бути інноваційними 
свідчить про те, що в міру того, як змінилися вимоги 
споживачів, SOC адаптувались до впровадження 
більш ефективних методів виробництва, які не обо-
в'язково можуть бути новими для галузі, але є при-
наймні новими для організації. Попри приватні та 

державні інновації, які вважаються різними, той 
факт, що SOC роблять один із моментів, який не  
можна ігнорувати, покращуючи якість послуг та ви-
робництво продукції. Однак ця трансформація від-
бувається повільнішими темпами, ніж приватні  
фірми, і негативне сприйняття громадських інтере-
сів зберігається. Одним з таких прикладів може бути 
інвестиція в технологічно вдосконалене обладнання 
в державних портах для сприяння швидшому наван-
таженню та розвантаженню великих суден, щоб за-
лишатися конкурентоспроможними серед своїх 
приватних колег. 
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Лисенко Н. С., Бурмака Л. А., Павленко В. А. Особливості функціонування приватних та державних портів 
У статті доведено, що державне втручання у порти є необхідним для регулювання виробництва та надання суспільних 

товарів та послуг для покращення доступу до них. Умови портових операцій сприяють приватній участі у наданні портових 
послуг з метою заохочення поліпшення ефективності роботи порту. Порти вважаються критично важливими транспортними 
вузлами в розвитку економіки, що полегшує переміщення як імпортованих, так і експортованих товарів. Їх здатність безпо-
середньо взаємодіяти з рештою світу може не лише заохочувати або стримувати зростання за допомогою торгівлі, але також 
може приносити із собою міжнародні стандарти та досвід. Отже, країни значною мірою залежать від своїх морських портів, 
щоб наблизити їх до глобалізаційних процесів, які їх оточують. Морські порти побудовані так, щоб сприяти найефективнішим 
засобам безпеки, ефективному завантаженню/розвантаженню та поповненню запасів суден. Для цих вимог порти структуро-
вані за різними функціями. Порт можна розділити на три окремі сфери відповідальності – власники портових земель, портові 
оператори та регулювання портів. «Приватизувати» у значенні «зробити приватним» означає можливість переміщення послуг 
чи активів із державної власності або контролю у власність приватного суб'єкта господарювання. Це відбувається трьома 
засобами: «позбавлення права» – передача державних активів у приватну власність шляхом продажу, повернення, передачі 
або ліквідації; «делегування» – передача управління та контролю над такими державними активами або діяльністю агентам, 
що працюють відповідно до певних ринкових показників; «переміщення» – пасивна допомога приватного сектору для роз-
ширення або шляхом активного сприяння залученню приватного сектору до колишніх видів діяльності державного сектору – 
наприклад, проєкти побудови та експлуатації передачі та аутсорсинг. Приватизацію можна розглядати по-різному, врахову-
ючи роль держави та її здатність приносити результати, подібні до результатів приватизованих фірм. Втручання державних 
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установ створює серйозні перешкоди для реалізації конкурентних переваг, що дозволяє таким ринкам ефективно працювати. 
Через високу структурованість витрат, недостатньо використані ресурси та, як наслідок, високі ціни, SOC не тільки неконку-
рентоспроможні, але державне регулювання може насправді продовжувати таку поведінку. Здатність SOC бути інновацій-
ними свідчить про те, що в міру того, як змінилися вимоги споживачів, SOC адаптувались до впровадження більш ефективних 
методів виробництва, які не обов'язково можуть бути новими для галузі, але є принаймні новими для організації. Однак ця 
трансформація відбувається повільнішими темпами, ніж приватні фірми, і негативне сприйняття громадських інтересів збе-
рігається.  

Ключові слова: приватизація портів, результати приватизації, морські порти, громадське сприйняття, державні підпри-
ємства. 

 
Lysenko N., Burmaka L., Pavlenko V. Features of Functioning of Private and State Ports 
The article proves that government intervention in ports is necessary to regulate the production and provision of public goods 

and services to improve access to them. The conditions of port operations encourage private participation in the provision of port 
services in order to encourage the improvement of port efficiency. Ports are considered critical transportation hubs in economic deve- 
lopment, which facilitates the movement of both imported and exported goods. Their ability to interact directly with the rest of the 
world can not only encourage or inhibit growth through trade, but can also bring with it international standards and expertise. Thus, 
countries depend heavily on their seaports to bring them closer to the globalization processes that surround them. Seaports are designed 
to facilitate the most efficient means of security, efficient loading / unloading and replenishment of ships. For these requirements, the 
ports are structured by different functions. The port can be divided into three separate areas of responsibility - port landowners, port 
operators and port regulation. "Privatize" in the sense of "make private" means the ability to transfer services or assets from state 
ownership or control to the ownership of a private entity. This happens in three ways: "deprivation of the right" – the transfer of state 
assets to private ownership through sale, return, transfer or liquidation; "Delegation" – the transfer of management and control over 
such government assets or activities to agents operating in accordance with certain market indicators; "Relocation" – passive assistance 
to the private sector to expand or by actively promoting the involvement of the private sector in former public sector activities – for 
example, transmission construction and operation projects and outsourcing. Privatization can be viewed in different ways, given the 
role of the state and its ability to produce results similar to those of privatized firms. Intervention by government agencies creates 
serious obstacles to the realization of competitive advantages, which allows such markets to operate effectively. Due to high cost 
structuring, underutilized resources and, as a result, high prices, SOCs are not only uncompetitive, but government regulation can 
actually continue to do so. SOC's ability to be innovative suggests that as consumer demands have changed, SOCs have adapted to 
more efficient production methods, which may not necessarily be new to the industry, but are at least new to the organization. However, 
this transformation is slower than private firms, and negative perceptions of the public interest persist. 

Keywords: port privatization, privatization results, seaports, public perception, state enterprises. 
 
Лысенко Н. С., Бурмака Л. А., Павленко В. А. Особенности функционирования частных и государственных пор-

тов 
В статье доказывается, что государственное вмешательство в порты необходимо для регулирования производства и 

предоставления общественных товаров и услуг для улучшения доступа к ним. Условия портовых операций поощряют частное 
участие в предоставлении портовых услуг, чтобы способствовать повышению эффективности порта. Порты считаются важ-
нейшими транспортными узлами в экономическом развитии, что облегчает перемещение как импортируемых, так и экспор-
тируемых товаров. Их способность напрямую взаимодействовать с остальным миром может не только стимулировать или 
сдерживать рост за счет торговли, но также может принести с собой международные стандарты и опыт. Таким образом, 
страны сильно зависят от своих морских портов, чтобы приблизить их к процессам глобализации, которые их окружают. 
Морские порты предназначены для использования наиболее эффективных средств безопасности, эффективной погрузки / 
разгрузки и пополнения запасов судов. Для этих требований порты структурированы по различным функциям. Порт можно 
разделить на три отдельные зоны ответственности – землевладельцы порта, операторы порта и регулирование порта. «При-
ватизация» в смысле «сделать частным» означает возможность передавать услуги или активы из государственной собствен-
ности или контроля в собственность частного лица. Происходит это тремя способами: «лишение права» – передача государ-
ственного имущества в частную собственность путем продажи, возврата, передачи или ликвидации; «делегирование» – пере-
дача управления и контроля над такими государственными активами или деятельностью агентам, действующим в соответ-
ствии с определенными рыночными показателями; «перемещение» – пассивная помощь частному сектору в расширении или 
активном продвижении участия частного сектора в деятельности бывшего государственного сектора, например, в проектах 
строительства и эксплуатации линий электропередач и аутсорсинге. Приватизацию можно рассматривать по-разному, учиты-
вая роль государства и его способность давать результаты, аналогичные результатам приватизированных фирм. Вмешатель-
ство государственных органов создает серьезные препятствия для реализации конкурентных преимуществ, что позволяет та-
ким рынкам эффективно работать. Из-за высокой стоимости структурирования, недоиспользования ресурсов и, как следствие, 
высоких цен, SOC не только неконкурентоспособны, но и государственное регулирование может продолжать это делать. 
Способность SOC быть инновационной предполагает, что по мере изменения требований потребителей SOC адаптировались 
к более эффективным методам производства, которые не обязательно являются новыми для отрасли, но, по крайней мере, 
являются новыми для организации. Однако это преобразование происходит медленнее, чем в частных компаниях, и негатив-
ное восприятие общественных интересов сохраняется. 

Ключевые слова: приватизация портов, итоги приватизации, морские порты, общественное мнение, государственные 
предприятия. 
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РОЛЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПОРТОВИХ АДМІНІСТРАЦІЙ 

 
Постановка проблеми. У більшості морських 

портів по всьому світу управління портами перебу-
ває у портовій адміністрації – органу, який має ста-
тутну відповідальність за управління водним та на-
земним надбанням порту. Органи управління пор-
тами відрізняються, серед іншого, щодо власності, 
форми, цілей, відповідальності та рівнів автономії. 
Роль та особливості портових адміністрацій з часом 
значно змінилися внаслідок технологічної еволюції, 
хвиль приватизації та лібералізації, а також соціа-
льно-економічних факторів. Назріла необхідність 
переглянути роль органів управління порту, визна-
чити тенденції в управлінні портами та оцінити еко-
номічний вплив реформи управління портами.  

Концептуально портові адміністрації можуть 
пережити «ренесанс», щоб зіткнутися з численними 
тисками зацікавлених сторін, вирішити соціально-
економічні зміни в портовому ландшафті та поліп-
шити конкурентоспроможність своїх портів. Вони 
можуть це зробити, виконуючи свої функції фасилі-
татора чи підприємця. Виражаючись в економіч-
ному плані, портова влада може генерувати більше 
попиту на портовий продукт, зменшуючи загальні 
витрати на перевезення вантажу або пасажирів че-
рез порт. Оскільки порти, як правило, є частиною 
довгих логістичних ланцюгів, існують інші еле- 
менти, що визначають конкурентоспроможність 
портів, на які портові органи самостійно не мають 
або мають лише дуже обмежений вплив. Вплив  
портових адміністрацій на логістичний ланцюг 
може бути розширений шляхом співпраці з іншими 
портовими органами та іншими відповідними учас-
никами ланцюга. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Беручи до уваги тривимірний огляд концепції порту 
четвертого покоління, ми чітко визначили ренесанс, 
тобто відновлений інтерес науковців до ролі порто-
вих адміністрацій. Огляд праць таких науковців, як 
П. Фергісон [1], П. Марлоу [2], І. Хломодис [3], 
П. ДеЛанген [4], Н. Слек [5] та ін. дозволив поба-
чити нові погляди на традиційні функції портової 
влади в складних портових умовах. Оновлена увага 

до ролі портових органів також видно з порядку ден-
ного професійних портових асоціацій, таких як 
Міжнародна Асоціація портів (IAPH), Американ-
ська асоціація портових органів (AAPA) та Європей-
ська організація морських портів (ESPO). У 2008 р. 
було створено Комітет з управління портами для об-
міну ноу-хау та досвідом між європейськими порто-
вими органами. Нарешті, триваючі процеси реформ 
у ряді європейських країн викликали публічну дис-
кусію щодо відновлення інтересу до ролі портових 
адміністрацій. 

Метою статті є дослідження ролі та особливо-
стей діяльності портових адміністрацій в світі. 

Виклад основного матеріалу. Проводячи па-
ралель раніше визначеному поняттю «людина від- 
родження», порту четвертого покоління може зна-
добитися «орган порту Відродження». У своїй  
записці про порт четвертого покоління сама  
ЮНКТАД формулює досить традиційний погляд на 
роль портової влади (UNCTAD 1999). Тому необ- 
хідно вивчити можливі особливості портових пов-
новажень ренесансу, підсумовуючи переорієнтацію 
традиційних функцій портових повноважень, до- 
давши нову функцію та новий вимір. Зрозуміло, що 
традиційні функції портових органів зазнали істот-
них змін. У більших багатофункціональних портах 
фактична функція оператора, принаймні там, де це 
стосується послуг з обробки вантажів, була зміщена 
в бік аспектів функцій орендодавця та регулятора 
[1]. Зараз головною особливістю ролі оператора є 
надання та нагляд за концесіями. Функція орендо- 
давця та регулятора стали двома основними функ- 
ціями і, таким чином, відповідають загальному ви-
значенню моделі порту орендодавця. Однак обидві 
функції мають виконуватися набагато більш «спри-
тно» та «розумно» [2; 3]. 

Тим часом з’явилася нова функціональна роль, 
яку можна називати роллю менеджера «спільноти» 
або «кластера», функціональна концепція, яка в ос-
новному була розроблена [4]. Ця нова функція не-
від’ємно пов’язана із мінливим характером порто-
вих громад та зацікавлених сторін і має як еконо- 
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мічний, так і соціальний вимір, що відповідає тиску 
зацікавлених сторін [4]. Економічний вимір форму-
ється еволюцією економічних суб'єктів. Поки вони 
були організовані на місцях і, отже, були закріплені 
та віддані добробуту порту, роль портової адмініст-
рації могла обмежуватися її традиційними функ- 
ціями і була досить очевидною та прямолінійною. 
Процес глобалізації, позначений боротьбою за 
владу між перевізниками, операторами терміналів 
та логістичними операторами, кардинально змінив 
це. Великі світові фірми мають лише обмежені сто-
сунки з портом, і їм бракує спорідненості із сусід-
німи містами та місцевими громадами. Крім того, 
культурні відмінності можуть спричинити непоро-
зуміння між операторами глобальних терміналів та 
місцевими партнерами [5]. Соціальний вимір відзна-
чається конфліктом інтересів із зацікавленими сто-
ронами в суспільстві. П. де Ланген [4] визначає  
низку типових конфліктних ситуацій, які можуть іс-
нувати стосовно розвитку порту, включаючи охо-
рону навколишнього середовища, містобудування, 
умови праці, інтереси резидентів та загальний еко-
номічний розвиток [4]. 

Функція менеджера громади є по суті коорди-
наційною функцією, призначеною для вирішення 
проблем колективних дій у районі порту та за його 
межами, таких як вузькі місця у внутрішніх районах, 
навчання та освіта, маркетинг та збут, а також інно-
вації та інтернаціоналізація (економічний вимір). Ін-
ший приклад – де портова адміністрація виступає 
лобістом від імені портової громади. К. Комтоіс та 
Б. Слек [6] стверджують, що політичне представ- 
ництво набуває більш важливого значення, ніж мар-
кетинг та збут, оскільки залишається лише декілька 
суб'єктів, які контролюють основну частину ринку. 
Вони рекомендують виконувати функції лобію-
вання на всіх рівнях – від місцевого до міжнарод-
ного. Б Хоіл та ін. [7] підтверджують роль керівника 
громади як системного координатора, який просу-
ває та підтримує добрі стосунки між усіма, хто бере 
участь у досягненні безлічі цілей, таким чином ство-
рюючи портову культуру довіри. Хоча інші органи, 
такі як асоціації приватного сектору, можуть також 
виконувати функції менеджера громади, схоже, це 
орган порту, котрий у багатьох найпростіших ситу-
аціях є найкращим для виконання цієї ролі [4]. 

Чотири основні функції, в основному були про-
аналізовані з місцевого географічного та функціо- 
нального рівня самого порту, який становить фак- 
тичну юрисдикцію портової влади. К. Комтоіс та 
Б. Слек [6] виділили два рівні, що перевищують цей 
місцевий рівень: регіональний рівень, де портова ад-
міністрація може виступати агентом та координато-
ром у розвитку логістики, створюючи регіональні 
портові мережі та інтегруючи екологічні плани в 
прибережних зонах, та глобальний рівень, де адмі-
ністрація порту може комерціалізувати свій досвід у 
галузі логістичних послуг та управління навколиш-
нім середовищем у всьому світі. Зосередившись на 

стратегіях, пов’язаних із функцією орендодавця.  
П. де Ланген [4] розрізняє діяльність, що не пов’я-
зана з власними портами, та діяльність, пов’язану з 
власними портами. Остання категорія ділиться на 
оперативну та допоміжну, внаслідок чого перша 
може обмежуватися межами порту або поширюва-
тися на внутрішні райони порту. Т. Ноттебум та  
У. Уікелман [8] кваліфікують розвиток стратегічних 
відносин з іншими транспортними вузлами, включа-
ючи заморські порти, сусідні порти та/або внут- 
рішні порти, як, мабуть, найважливішу роль для  
портових органів у новому тисячолітті. А. Естаче та 
Л. Труджілло [9] навіть прогнозують, що окремі  
портові адміністрації в майбутньому можуть об'єд-
натися в регіональні транспортні агенції. 

Регіонально-глибинний рівень викликав най- 
більший інтерес з боку науковців. Мотивація виходу 
у внутрішні райони пов'язана з тим фактом, що пор-
ти конкурують як частини цілісних транспортних та 
логістичних ланцюгів. Т. Ноттебум [8] стверджує, 
що динаміку пропускної здатності контейнерів у Єв-
ропі можна найкраще проаналізувати, використову-
ючи «регіони багатопортових шлюзів» як одиниці 
аналізу, тобто морські порти в місцевому відно-
шенні до сусідніх ідентичних внутрішніх районів 
руху. Актуальність використання багатопортового 
шлюзового рівня підтверджується моделями викли-
ків у мережах лінійних служб судноплавних компа-
ній та пов'язаною взаємодоповнюваністю та конку-
рентними відносинами між відповідними портами. 
Також застосовуються аргументи щодо стійкості, 
такі як зменшення заторів та краще використання іс-
нуючих портових потужностей, питання, яке стало 
дуже актуальним після економічної кризи. 

Портові органи виконують чотири основні  
функції, які можна виконувати на місцевому, регіо-
нальному та глобальному рівнях. Ми можемо об’єд-
нати ці функції та рівні у так звану «ренесансну  
матрицю». У цій матриці можливі декілька комбіна-
цій, але перегляд згаданих вище екзистенційних ва-
ріантів, визначених К. Хатлей [10], дозволяє вивести 
гіпотетичну типологію, яка складається з трьох ос-
новних типів: «консерватор», «фасилітатор» та «під-
приємець». 

Консерваторський порт зосереджується на 
тому, щоб мати добру економку, і по суті дотриму-
ється пасивної та механістичної реалізації трьох тра-
диційних функцій авторського порту на місцевому 
рівні. Через таке низько-профільне ставлення пор-
тові органи консерваторів можуть мати найбільший 
ризик бути маргіналізованими і навіть зникнути в 
майбутньому. Порт фасилітатора представляє себе 
посередником і партнером між економічними та су-
спільними інтересами, отже, добре розвинена функ-
ція комунікативного менеджера. Фасилітаторські 
портові органи також дивляться за межі порту і на-
магаються залучити стратегічне регіональне парт-
нерство. Це тип авторизації, котрий завдяки своєму 
чітко збалансованому профілю поки що знаходить 
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найбільшу підтримку в літературі [9]. Підприєм- 
ницький порт буде найповнішим портовим управ-
лінням відродження, поєднуючи основні риси фа-
силітатора з більш відвертим комерційним ставлен-
ням як інвестора, постачальника відправника та кон-
сультанта на всіх трьох географічних рівнях. За-
вдяки цьому амбітному профілю, він також має най-
більший ризик зіткнутися з проблемами, спричине-
ними конфліктами між різними функціональними 
рівнями [8]. 

Головне питання полягає в тому, чи можна цю 
ренесансну адміністрацію порту також знайти в ре-
альності. Щоб завершити концептуальну основу,  
розроблену до цього часу для емпіричної валідації, 
ми зараз дослідимо низку факторів, пов’язаних з уп-
равлінням, які можуть вплинути на те, якою мірою 
портовий орган буде лише консерватором або зможе 
взяти на себе сприяння та підприємницькі обов’яз-
ки. 

Виділимо чотири найважливіших фактори. Два 
формальних складаються з правової та законодавчої 
бази, з одного боку, та фінансової спроможності – з 
іншого. Неформальні фактори стосуються співвід-
ношення сил з урядом та культури управління, яка 
панує в межах портової влади [2]. Ці чотири фак-
тори сильно взаємопов'язані. Баланс влади з урядом 
впливатиме на законодавчі рамки та фінансові мож-
ливості портової адміністрації. Це також визначить, 
що керівництво повинно проводити та стимулювати 
проактивну культуру [1]. 

Баланс влади та уряду. У той час як портові ад-
міністрації можуть мати вагомі причини для просу-
вання знизу вгору по відроджувальній матриці, це 
часто не є метою, яку бажають суб'єкти, які зазвичай 
володіють або контролюють їх, тобто урядові уста-
нови, на якому б рівні вони не здійснювали свій 
вплив. Незважаючи на те, що державна власність на 
документи портових адміністрацій не повинна бути 
обмеженням для ефективної поведінки, загалом це 
може бути стримуючим фактором для здійснення 
підприємницької стратегії, враховуючи потенцій-
ний конфлікт із функцією регулятора та ін. Рівень 
державної власності (тобто національна проти муні-
ципальної) може, крім того, впливати на якість вре-
гулювання конфліктів завдяки управлінню зацікав-
леними сторонами та задоволенню потреб порту. 
Взаємозв'язок з урядом також впливатиме на те, 
якою мірою може бути розроблена стратегія, орієн-
тована на внутрішні райони поза периметром порту 
[4]. 

Співвідношення сил між урядом та органами 
порту може призвести до суперечливих цілей. Це 
може бути оцінено за допомогою офіційних показ-
ників управління, таких як склад ради директорів 
портових адміністрацій, процедури висування на 
посади вищого керівництва, стратегічні заяви про 
місію тощо.  

Ще одна гарна перевірка полягає в аналізі ос- 
новних проєктів розвитку порту, де можна спостері- 

гати всі потенційні конфлікти як із суспільними, так 
і з економічними зацікавленими сторонами. 

Однак необхідно усвідомити, що політичного 
впливу на державні портові органи може бути важко 
уникнути, навіть якщо ці портові органи були кор-
поратизовані. Деякі автори стверджують, що від- 
сутність державного контролю навіть призведе до 
контрпродуктивності, що призведе до монополіс- 
тичної поведінки, пільгового поводження з користу-
вачами порту, білими слонами, марнотратними над-
мірними можливостями тощо [8-9].  

Нормативно-правова база. Нормативно-пра-
вова база є важливим чинником, що сприяє збалан-
сованості влади з урядом. Необхідно розглянути ва-
жливі питання, такі як комерційна, управлінська та 
фінансова автономія портових адміністрацій, що до-
зволяє їм рухатися вгору по відроджувальній мат-
риці.  

Що стосується ролі орендодавця, то він визна-
чатиме, чи є портовий орган власником землі або, 
принаймні, має можливість придбати, управляти та 
експлуатувати її [7]. Він також визначає ступінь, в 
якому портові органи можуть брати участь у парт-
нерстві з іншими морськими портами, внутрішніми 
портами чи сухими портами.  

Що стосується портів Європи, потрібно врахо-
вувати наднаціональний рівень Європейського Со-
юзу. Цей рівень перевищує національну та місцеву 
боротьбу за владу між урядом та органами порту та 
може мати більш незалежний, хоча і непрямий 
вплив на законодавчу базу, що регулює портові ор-
гани. 

Фінансова спроможність. Фінансова влада є 
ключовим елементом, якщо портові органи повинні 
взяти на себе сприяння та, тим більше, підприємни-
цьку роль, наприклад, як забудовники нерухомості 
та інвестори в регіональних мережах. Найкращі мож-
ливі сполучення з внутрішніми районами справді 
вимагають не лише простого сприяння. Вони вима-
гають величезних інвестицій, які базові орендодав-
ські порти не завжди можуть забезпечити, оскільки 
їм бракує необхідних фінансових засобів [4].  

Незважаючи на загальне скорочення держав-
них витрат у портах, багато портових органів Єв-
ропи все ще залежать від державного фінансування 
досить важливої частини своїх інвестицій. Це може 
різною мірою обмежити їх автономність. Очіку-
ється, що портові органи бажають кращого обох сві-
тів, з постійними державними витратами в портах  
і високим ступенем фінансової автономії. Однак це, 
зрештою, може бути вже не стійким становищем. 
Традиційне розмежування, проведене в цьому від-
ношенні, між загальною портовою інфраструкту-
рою, з одного боку, яка приносить користь усім ко-
ристувачам і, отже, має фінансуватися урядом, та 
комерційною інфраструктурою, з іншого боку, яку 
має фінансувати сама портова адміністрація, може 
підпадати під тиск з боку конкуренції та, особливо, 
правил державної допомоги [1]. Крім того, комер- 
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ційна політика ціноутворення на основі портових 
зборів може суперечити принципам недискриміна-
ції та бути суворішою, наприклад, щодо перехрес-
ного субсидування. Необхідно визнати, що про-
грами реформ, спрямовані на поліпшення фінансо-
вих показників портів, не завжди досягають своєї 
мети. 

Культура управління. Остаточним фактором є 
культура управління, яка панує на мікрорівні самої 
портової адміністрації і яка дозволить розумно ви-
користовувати інструменти управління портами в 
певних структурних рамках. Т. Ноттебум та У. Уікел-
ман [8] припускають, що для того, щоб культура уп-
равління стала фактором успіху для портових орга-
нізацій – з точки зору критеріїв ефективності – не-
обхідне прийняття ринково-орієнтованої системи 
управління, яка базується на чітких цілях, управлін-
ських навичках та підзвітності. Потрібен би перехід 
від політичного до технократичного стилю управ-
ління. Прийнята культура управління та неоднорід- 

ність управлінського персоналу є визначальними 
факторами неефективності у багатьох державних 
портових організаціях.  

Висновок. Отже, необхідно здійснити зміни в 
управлінні, навіть у рамках існуючих (формальних) 
структур. Конкурентні позиції порту визначати-
муться не стільки системою експлуатації (на- 
приклад, орендодавець або порт обслуговування),  
скільки комерційним ставленням, менталітетом та 
підприємницькою культурою. Необхідно в управ-
лінні портами розвивати лідерські якості на місце-
вому та регіональному рівні, розширюючи компе- 
тенції, що перевищують чисто морський вимір,  
і включаючи компетенції та ноу-хау в галузі управ-
ління нерухомістю, управління навколишнім сере-
довищем. Керівникам портів необхідно скориста-
тися культурою «захопленого пошукача» або «стур-
бованого аналізатора», щоб досягти успіху у дедалі 
більш нестабільному середовищі. Цей аналіз був 
підтверджений прикладом канадських портів. 
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Носовська О. Б., Шайхатдінов А. З., Гусаков С. В. Роль та особливості портових адміністрацій 
У статті підкреслено, що назріла необхідність переглянути роль органів управління порту, визначити тенденції в управ-

лінні портами та оцінити економічний вплив реформи управління портами. Концептуально портові адміністрації можуть пе-
режити «ренесанс», щоб зіткнутися з численними тисками зацікавлених сторін, вирішити соціально-економічні зміни в пор-
товому ландшафті та поліпшити конкурентоспроможність своїх портів. Вони можуть це зробити, виконуючи свої функції 
фасилітатора чи підприємця. Портова влада може генерувати більше попиту на портовий продукт, зменшуючи загальні ви-
трати на перевезення вантажу або пасажирів через порт. Традиційні функції портових органів зазнали істотних змін. У біль-
ших багатофункціональних портах фактична функція оператора, принаймні там, де це стосується послуг з обробки вантажів, 
була зміщена в бік аспектів функцій орендодавця та регулятора. Зараз головною особливістю ролі оператора є надання та 
нагляд за концесіями. Функція орендодавця та регулятора стали двома основними функціями і, таким чином, відповідають 
загальному визначенню моделі порту орендодавця. Визначається низка типових конфліктних ситуацій, які можуть існувати 
стосовно розвитку порту, включаючи охорону навколишнього середовища, містобудування, умови праці, інтереси резидентів 
та загальний економічний розвиток. Необхідно здійснити зміни в управлінні, навіть у рамках існуючих (формальних) струк-
тур. Конкурентні позиції порту визначатимуться не стільки системою експлуатації (наприклад, орендодавець або порт обслу-
говування), скільки комерційним ставленням, менталітетом та підприємницькою культурою. Необхідно в управлінні портами 
розвивати лідерські якості на місцевому та регіональному рівні, розширюючи компетенції, що перевищують чисто морський 
вимір, і включаючи компетенції та ноу-хау в галузі управління нерухомістю, управління навколишнім середовищем. Портові 
органи виконують чотири основні функції, які можна виконувати на місцевому, регіональному та глобальному рівнях. Мо-
жемо об’єднати ці функції та рівні у так звану «ренесансну матрицю». У цій матриці можливі декілька комбінацій, але пере-
гляд згаданих вище екзистенційних варіантів. Можливо вивести гіпотетичну типологію, яка складається з трьох основних 
типів: «консерватор», «фасилітатор» та «підприємець». 

Консерваторський порт зосереджується на тому, щоб мати добру економку, і по суті дотримується пасивної та механіс-
тичної реалізації трьох традиційних функцій авторського порту на місцевому рівні. Порт фасилітатора представляє себе по-
середником і партнером між економічними та суспільними інтересами. Підприємницький порт буде найповнішим портовим 
управлінням відродження, поєднуючи основні риси фасилітатора з більш відвертим комерційним ставленням як інвестора, 
постачальника відправника та консультанта на всіх трьох географічних рівнях. 

Ключові слова: портова адміністрація, управління портами, реформи управління, функція оренододавця, функція регу-
лятора. 

 
Nosovskaya O., Shaikhatdinov A., Gusakov S. Role and Features of Port Administrations 
The article emphasizes that there is a need to review the role of port authorities, identify trends in port management and assess 

the economic impact of port management reform. Conceptually, port administrations can experience a "renaissance" to face the many 
pressures of stakeholders, address socio-economic changes in the port landscape and improve the competitiveness of their ports. They 
can do this by acting as a facilitator or entrepreneur. Port authorities can generate more demand for a port product by reducing the 
overall cost of transporting cargo or passengers through the port. The traditional functions of port authorities have undergone significant 
changes. In larger multi-functional ports, the actual function of the operator, at least where cargo handling services are concerned, has 
been shifted towards aspects of the functions of lessor and regulator. Now the main feature of the operator's role is the granting and 
supervision of concessions. The function of the lessor and the regulator have become the two main functions and thus correspond to 
the general definition of the lessor's port model. A number of typical conflict situations that may exist in relation to port development 
are identified, including environmental protection, urban planning, working conditions, residents' interests and general economic de-
velopment. It is necessary to make changes in management, even within the existing (formal) structures. The competitive position of 
the port will be determined not so much by the system of operation (for example, the landlord or the service port), but by the commercial 
attitude, mentality and entrepreneurial culture. It is necessary to develop leadership qualities in port management at the local and 
regional level, expanding competencies beyond the purely maritime dimension, and including competencies and know-how in the field 
of real estate management, environmental management. Port authorities have four main functions that can be performed at the local, 
regional and global levels. We can combine these functions and levels into a so-called "renaissance matrix". Several combinations are 
possible in this matrix, but a review of the above-mentioned existential variants. It is possible to derive a hypothetical typology, which 
consists of three main types: "conservative", "facilitator" and "entrepreneur". 

The conservation port focuses on having a good economy, and essentially adheres to the passive and mechanistic implementation 
of the three traditional functions of the author's port at the local level. The facilitator's port is a mediator and partner between economic 
and social interests. The Entrepreneurial Port will be the most complete port of resurgence management, combining the main features 
of a facilitator with a more outspoken commercial attitude as an investor, supplier, sender and consultant at all three geographical 
levels. 

Keywords: port administration, port management, management reforms, lessor function, regulator function. 
 
Носовская О. Б., Шайхатдинов А. З., Гусаков С. В. Роль и особенности портовых администраций 
В статье подчеркивается, что существует необходимость пересмотреть роль портовых властей, выявить тенденции в 

управлении портами и оценить экономические последствия реформы управления портами. Концептуально портовые админи-
страции могут пережить «возрождение», чтобы противостоять многочисленным давлениям заинтересованных сторон, реаги-
ровать на социально-экономические изменения в портовом ландшафте и повышать конкурентоспособность своих портов. 
Они могут сделать это, выступая в качестве посредника или предпринимателя. Портовые власти могут повысить спрос на 
портовый продукт за счет снижения общих затрат на транспортировку груза или пассажиров через порт. Существенные из-
менения претерпели традиционные функции портовых властей. В более крупных многофункциональных портах фактическая 
функция оператора, по крайней мере в том, что касается услуг по обработке грузов, была смещена в сторону аспектов функций 
арендодателя и регулирующего органа. Теперь основная особенность роли оператора – предоставление концессий и надзор 
за ними. Функции арендодателя и регулирующего органа стали двумя основными функциями и, таким образом, соответ-
ствуют общему определению модели порта арендодателя. Выявлен ряд типичных конфликтных ситуаций, которые могут 
существовать в связи с развитием порта, включая защиту окружающей среды, городское планирование, условия труда, инте-
ресы жителей и общее экономическое развитие. Необходимо внести изменения в менеджмент даже в рамках существующих 
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(формальных) структур. Конкурентоспособность порта будет определяться не столько системой работы (например, арендо-
датель или обслуживающий порт), сколько коммерческим отношением, менталитетом и предпринимательской культурой. 
Необходимо развивать лидерские качества в управлении портами на местном и региональном уровне, расширяя компетенции 
за пределы чисто морского измерения и включая компетенции и ноу-хау в сфере управления недвижимостью, управления 
окружающей средой. Администрация порта выполняет четыре основные функции, которые могут выполняться на местном, 
региональном и глобальном уровнях. Мы можем объединить эти функции и уровни в так называемую «матрицу возрожде-
ния». В этой матрице возможны несколько комбинаций, но обзор вышеупомянутых экзистенциальных вариантов. Можно 
вывести гипотетическую типологию, которая состоит из трех основных типов: «консерватор», «фасилитатор» и «предприни-
матель». 

Порт консервации ориентирован на хорошую экономику и, по сути, придерживается пассивной и механистической ре-
ализации трех традиционных функций авторского порта на местном уровне. Порт посредника – это посредник и партнер 
между экономическими и социальными интересами. Предпринимательский порт станет наиболее полным портом управления 
возрождением, сочетающим в себе основные характеристики фасилитатора с более откровенным коммерческим подходом в 
качестве инвестора, поставщика, отправителя и консультанта на всех трех географических уровнях. 

Ключевые слова: администрация порта, управление портом, реформы управления, функция арендодателя, функция ре-
гулятора. 
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ФОРМУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ СТРАТЕГІЇ  

В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 
Постановка проблеми. Розвиток економіки 

України можливий за умови відродження галузей, 
що формують основу вітчизняної промисловості. 
Одне з основних місць серед яких посідає галузь ма-
шинобудування. Увага менеджерів підприємств ма-
шинобудівного комплексу сконцентрована на роз-
робці тактичних й оперативних планів, проте їх реа-
лізація, як правило, не передбачає структурних пе-
ретворень, а спрямована на стабілізацію діяльності 
та конкурентоздатність на ринку [1]. Ключова скла-
дова довготривалого успіху підприємств – розробка 
та ефективна реалізація стратегічних планів діяль-
ності, які комплексно враховують вплив факторів 
зовнішнього та внутрішнього середовища функціо-
нування підприємства, особливості економічних 
процесів та їх тенденції тощо. Стратегічне плану-
вання забезпечує підприємства необхідними інстру-
ментами для вирішення складних завдань, які тісно 
пов’язані із стратегічними цілями підприємства. Та-
ким чином, важливою складовою процесу плану-
вання розвитку промислового підприємства є стра-
тегічний маркетинг, який здійснює вирішальний 
вплив на інші технічні, економічні та організаційні 
частини системи планування на підприємстві.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Аспекти теорії та практики виробничих та марке- 
тингових стратегій антикризового управління роз- 
глядали у своїх працях Г. Ассель, О. Азарян, В. Ва-
силенко, С. Гаркавенко, Д. Гонгальський, Н. Колен-
да, В. Мартинець, Я. Ромашова, З. Шершньова та 
інші. Окремі питання, пов’язані з ефективністю 
стратегічного планування при комплексному аналізі 
проблем, що постають перед сучасним підприєм- 
ством знайшли своє відображення в працях П. Дру-
кера, Ф. Котлера, Л. Ерхарда, Д. Аакера, М. Портера, 
Л. Абалкіна, О. Балобанова, О. Бузгаліна, В. Гейця. 
Вивченню різних аспектів виробничої стратегії під-
приємства, включаючи її видову класифікацію, при-
свячено ряд праць вітчизняних та зарубіжних на- 
уковців, серед яких можна назвати І. Ансоффа, 

В. Василенка, О. Дація, А. Дєгтяра, О. Ковтун, М. Ко-
рецького, О. Кузьміна, В. Мельника, Т. Омельянен-
ко, М. Портера, М. Рибак, З. Шершньову. Вклад цих 
науковців у формування теоретичних основ роз- 
робки виробничої стратегії підприємства є значним. 
Кожен вчений намагався подати власне бачення са-
мої стратегії, виділити її види та надати рекоменда-
ції щодо вибору одного з них з урахуванням певного 
критерію. 

Метою статті є дослідження та обґрунтування 
вибору виробничих стратегій у системі управління 
промислових підприємств.  

Виклад основного матеріалу дослідження. В 
сучасних умовах господарювання однією з головних 
стратегій діяльності та розвитку вітчизняного про-
мислового підприємства є маркетингова. Маркетин-
гова стратегія направлена на визначення ринкової 
позиції підприємства; передбачає вибір і форму-
вання цільового ринку збуту продукції, її номенкла-
туру та асортимент. Визначальним фактором для 
формування маркетингової стратегії промислового 
підприємства є наявність попиту на ринку збуту 
продукції. Виробнича стратегія значною мірою діа-
лектично пов’язана із маркетинговою, відповідно її 
вибір залежить насамперед від ринкових характе- 
ристик функціонування підприємства [2]. Таким чи-
ном, попит на продукцію є ключовим фактором, 
який формує необхідність її виготовлення, плану-
вання виробничої програми розвитку, стабілізації 
або згортання виробництва конкретного виду про-
дукції. Можна бачити, що економічна доцільність 
виготовлення того чи іншого виду продукції обумов-
люється перш за все її рентабельністю, адже будь-
яке підприємство спрямоване на отримання при- 
бутку. При виборі типу виробничої стратегії до- 
цільно спиратися на такі критерії, як прибуток від 
реалізації продукції та попит на продукцію. В таб-
лиці представлено Рекомендовані виробничі страте-
гії залежно від величини прибутку (від реалізації 
продукції) та попиту на продукцію. 
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Таблиця 
Рекомендовані виробничі стратегії залежно від величини прибутку 

(від реалізації продукції) та попиту на продукцію 
(сформовано авторами на основі джерела [3]) 

Критерії вибору стратегій 
Рекомендовані виробничі стратегії 

Прибуток Попит на продукцію 
Низький Низький 1. Переорієнтація виробництва
Середній Середній 2. Стабілізація виробництва
Високий Високий 3. Повна спеціалізація
Високий Низький 4. Унікальність виробництва
Середній Низький 5. Диверсифікація
Високий Середній 6. Обмежена спеціалізація виробничого процессу
Низький Середній 7. Модифікація виробництва
Середній Високий 8. Інтенсифікація
Низький Високий 9. Інноваційні перетворення виробництва (виробничих технологій)

Як видно з таблиці, визначено три можливі ва- 
ріанти величини прибутку (високий, середній, низь-
кий) та три рівні попиту на продукцію, що виготов-
ляється підприємством (високий, середній, низь-
кий). Отже, неможливо встановити універсальне 
шкалювання величини прибутку та попиту для всіх 
вітчизняних промислових підприємств. Тому що 
вони відрізняються за профілем, масштабами діяль-
ності, місткістю ринків збуту, особливостями функ-
ціонування тощо. Виходячи з цього, фахівці з пла-
нування та керівники підприємств мають само-
стійно визначати, до якої з можливих меж відносити 
прибуток власного підприємства та ринковий попит 
на свою продукцію. При цьому можна орієнтуватися 
на аналогічні показники підприємств – лідерів га-
лузі, місткість ринку, середню прибутковість у га-
лузі тощо [1]. 

Виробнича стратегія є частиною загальної кор-
поративної стратегії і належить до складу функціо-
нальних стратегій. Виробнича стратегія – це функ-
ціональна стратегія створення та розвитку високо-
конкурентного виробничого потенціалу підприєм- 
ства та системи управління ним, що втілюється у ви-
гляді виробничої підсистеми певного типу, призна-
ченої для випуску конкурентоспроможних продук-
тів [4, с. 398]. Вона зорієнтована на утворення еко-
номічно ефективної, еластичної виробничої сис-
теми, спроможної адаптуватися до змін. Для впоряд-
кування і спрощення розуміння принципових від-
мінностей між виробничими стратегіями доцільно 
поділити їх на чотири категорії (рис. 1): 

1) стратегії, орієнтовані на ринок;
2) стратегії, орієнтовані на виробничі можли-

вості; 
3) стратегії, орієнтовані на загальні можливості

підприємства; 
4) комплексні стратегії.
Виробничу стратегію необхідно розглядати як 

складову частину всього процесу планування, що за-
безпечує відповідність виконання завдань у процесі 
виробництва продукції. Оскільки поставлені за-
вдання мають тенденцію змінюватися, то виробнича 

стратегія також має бути скорегована з урахуванням 
можливих майбутніх потреб споживачів. Саме тому, 
при виборі виробничої стратегії, промисловому під-
приємству, необхідно враховувати ряд параметрів 
[4, с. 399]: обсяги продукції, виробництво яких не-
обхідно забезпечити у певний період часу (тобто ви-
робничі потужності та виробничий потенціал); роз-
біжності між наявними та потрібними характерис-
тиками виробничих процесів для забезпечення за-
планованого випуску продукції; масштаби виробни-
чого потенціалу, рівень його гнучкості; досягнення 
певних рівнів витрат на виробництво та створення 
певного обсягу доданої вартості; швидкість пере-
творень виробництва та адаптації необхідних інно-
вацій до реальних умов діяльності підприємства з 
метою забезпечення його існування в довгостроко-
вій перспективі. 

У ринковому середовищі виробнича стратегія 
пов'язана з усіма видами діяльності: маркетингом, 
фінансовою діяльністю, НДДКР, діяльністю персо-
налу тощо. Крім цього, виробнича стратегія зале-
жить від багатьох факторів зовнішнього середо-
вища. Рівень виробництва вагомо впливає на конку-
рентну позицію підприємства, а ринкові фактори у 
свою чергу впливають на зміст та характеристики 
виробничих стратегій (рис. 2). 

У кінцевому результаті ефективність виробни-
чої стратегії залежить не лише від її власного змісту, 
а і від того, наскільки вона органічно взаємопов'я-
зана з іншими функціональними стратегіями. Так, 
маркетинговому підрозділу необхідно забезпечу-
вати розробників виробничої стратегії інформацією 
про попит на ринку і збут продукції; технологам слід 
надавати інформацію про нові розробки і зміни на 
ринку технологій; працівників ознайомлювати з па-
раметрами та характеристиками продукції тощо. 
Отже, у сучасних ринкових умовах під час розробки 
і впровадження виробничої стратегії доцільно вра-
ховувати те, що виробнича діяльність взаємопов'я-
зана з іншими видами діяльності у середині підпри-
ємства (фінансовою, маркетинговою, службою пер-
соналу), тобто із всіма функціональними страте- 
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Рис. 1. Виробничі стратегії промислового підприємства  
(сформовано авторами на основі джерела [5]) 

К
он
ку
ре
нт
на

 п
оз
иц
ія

 Виробничі стратегії 

Ринкові стратегії 

Розвиток 
виробництва 

Скорочення 
виробництва 

Зміцнення ринку 

Заміна ринку 

Витіснення 
конкурентів 

Диверсифікація 

Консолідація 
(інтеграція) 

Ліквідація 

Сильна 

Слабка 

Сильні Слабкі 

Можливості підприємства 

Рис. 2. Взаємозв'язок ринкових і виробничих стратегій 
(сформовано авторами на основі джерела [6]) 

гіями. Крім того, слід зазначити, що виробнича стра-
тегія безпосередньо взаємопов'язана з багатьма чин-
никами зовнішнього середовища. Саме тому ефек-
тивність виробничої стратегії залежить не тільки від 
її власного змісту, а й від того, наскільки вона орга-
нічно взаємодіє з іншими функціональними страте-
гіями підприємства та зовнішніми факторами [2]. 

При розробці виробничої стратегії промисло-
вого підприємства потрібно враховувати те, що по- 
стійно змінюються як зовнішнє оточення, так і  
внутрішній стан самого виробництва, менеджменту 
підприємства тощо. Тому будь-який стратегічний 
план  навіть дуже якісний не можна вважати незмін- 

ним. Навпаки, його потрібно весь час моніторити  
і корегувати залежно від змін у законодавстві, полі-
тиці, ринках, економічному стані споживачів, поста-
чальників, загалом від ресурсів. При цьому важливо 
те, що коли на чинники мікросередовища підприєм-
ство може частково впливати (змінювати умови до-
говорів і постачань, впливати на ціни, умови прода-
жів), то на чинники макросередовища окреме під- 
приємство впливати не може – потрібно лише праг-
нути враховувати їх при плануванні. Відносно прак-
тичного впливу на підприємство та їх урахування в 
управлінні можна стверджувати лише про необхід- 
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ність їх аналізу та пошуку шляхів пом’якшення не-
гативного впливу [7, с. 210–220].  

Після вибору стратегії розробляють часткові 
стратегії за функціональною ознакою – маркетин-
гову, фінансову стратегію, стратегію НДДКР, ви- 
робничу стратегію, стратегію в соціальній сфері, ор-
ганізаційну стратегію та стратегію в сфері екології. 
Номенклатура цих складових може змінюватись за-
лежно від особливостей проєкту. Завершальними 
етапом цієї роботи є доведення, корегування, опти-
мізація стратегій як з урахуванням узгодження між 
самими складовими, так і з урахуванням чинника 
часу, а для складних проєктів – синергетичного  
ефекту. 

Рівень виробництва значною мірою формує 
конкурентну позицію і, навпаки, ринкові чинники 
впливають на зміст та характеристики виробничих 
стратегій. Таким чином, при розробці виробничої 

стратегії виходять із можливих та доцільних для під-
приємства конкурентних переваг: "низька ціна про-
дукту"; "висока якість продукту"; "негайне реагу-
вання підприємства на зміни вимог ринку"; "доміну-
вання підприємства у вузькій ринковій ніші"; "при-
сутність підприємства на різних ринках". У кон-
тексті визначених конкурентних переваг, виробничі 
стратегії поділяють на види за пріоритетами функ-
ціонування операційної системи. При цьому виріз-
няють традиційні виробничі стратегії (мета яких по-
лягає у зведенні до мінімуму витрат чи модифікацію 
виробів та розвиток гнучкості операційної системи 
з розширення номенклатури, асортименту або зміни 
обсягу випуску) [2]. Не відмовляючись від них, ве-
лика кількість підприємств приймає сьогодні нові 
стратегії, які засновані на якості та часі (розвиток 
якості бізнес-процесів, продукції або послуг; мінімі-
зація часу виконання замовлень клієнтів) (рис. 3). 

Мінімізація витрат 

Розвиток гнучкості 

Розвиток якості 

Мінімізація часу 

Пріоритети виробничих 
стратегій 

Традиційні стратегії Сучасні стратегії 

Рис. 3. Пріоритети виробничих стратегій промислових підприємств  
(сформовано авторами на основі джерела [8]) 

Виробнича стратегія, зорієнтована на набуття 
підприємством конкурентних переваг, ґрунтується 
на здешевленні виробництва. Це може відбуватися 
шляхом: використання дешевших ресурсів; збіль-
шення масштабів виробництва; автоматизації ви- 
робництва; запровадження безвідходних та ресурсо-
зберігаючих технологій; уніфікації та стандартиза-
ції продуктів і процесів; реструктуризації вироб- 

ництва (ліквідації непрофільних витратних підроз-
ділів) тощо [9, с. 255]. 

Таким чином, мінімізація витрат є наслідком 
комплексу дій, що включає наступні  пріоритети ви-
робничої стратегії: гнучкість, якість і час. У свою 
чергу, мінімізація витрат впливає на розвиток пов'я-
заних з нею як можливостей, так і загроз (рис. 4). 
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Рис. 4. Характеристика мінімізації витрат як пріоритету виробничої стратегії 
(сформовано авторами на основі джерела [8]) 

В умовах насиченого продукцією ринку вимоги 
покупців до якості постійно зростають, що потребує 
значних додаткових витрат. Отже, на даний час 

стратегія на основі ціни видається найменш пер- 
спективною стратегією формування конкурентної 
переваги [10, с. 36]. 
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Прагнення підприємства сформувати стійку 
конкурентну перевагу «висока якість продукту» ви-
магає від нього застосування виробничої страте- 
гії «високоякісного виробництва». Дана стратегія  
ґрунтується на основі інтеграції наступних вироб-
ничо-стратегічних рішень: використання високо- 
якісних ресурсів; запровадження технологій, які до-
зволяють автоматизувати контроль якості виробни-
чих операцій; застосування методів статистичного  
та попереджувального контролю; запровадження 
систем контролю якості, що інтегрують у собі вхід-
ний, операційний та вихідний види контролю тощо. 
Загалом, стратегії, засновані на якості, зосереджені 
на задоволенні вимог замовника, шляхом застосу-
вання показника якості на всіх стадіях виробництва. 
При цьому критерії якості застосовуються не тільки 
до кінцевого продукту чи послуги, наданої спожива-
чеві, а й до всіх відповідних процесів – розробка, 
проєктування, виробництва тощо [6]. 

Використання виробничих стратегій класифі-
кується за наступними напрямами: ефективне вико-
ристання існуючого виробничого потенціалу (ви- 
робництво товарів на діючих потужностях; модерні-
зація виробництва, переобладнання, реконструкція; 
коопераційні зв'язки щодо спільного використання 
потенціалу, в т. ч. передавання частини замовлень 
субпідрядникам; зниження матеріало-, фондо-, 
трудо-, енергомісткості виробництва; ліквідація  
"вузьких" місць, зокрема лімітів ресурсів; викорис-
тання виробничих потужностей; підвищення про- 
дуктивності та ефективності виробничого процесу); 
стратегії створення нового виробництва (придбан-

ня, створення нового виробництва, створення но-
вого структурного співвідношення між основним, 
допоміжним та обслуговуючим виробництвами 
тощо); стратегії змін у технологічному процесі 
(впровадження нових методів виготовлення продук-
ції і нових технологій, використання нових матеріа-
лів, підвищення рівня стандартизації тощо). 

Висновки. Виробнича стратегія є визначаль-
ною складовою загальної стратегії розвитку кож-
ного вітчизняного промислового підприємства. 
Вона спрямована на використання і розвиток усіх 
виробничих потужностей для досягнення стратегіч-
ної конкурентної переваги. Така стратегія тісно по-
в'язана з іншими видами діяльності промислового 
підприємства: (маркетинговою, фінансовою та інно-
ваційною діяльністю, діяльністю персоналу, інвес-
тиційною діяльністю підприємства тощо), які ство-
рюють умови для оновлення та подальшого роз- 
витку виробництва. Можна бачити, що при виборі 
виробничої стратегії промислового підприємства 
головним є забезпечення її довгострокового роз- 
витку. Для цього потрібно погоджувати всі рішення, 
що приймаються, із зацікавленими учасниками про-
цесу – акціонерами; професійними спілками, а та-
кож враховувати минулий досвід, стратегії, що за-
стосовувалася раніше, і вплив чинника часу в май-
бутньому. Потрібно відзначити також терміновий 
характер будь-якої стратегії. Це означає, що з часом 
завдяки змінам як у зовнішньому, так і внутріш-
ньому середовищах можуть змінитися пріоритети, 
умови, а інколи – навіть цілі проєкту. Для адаптації 
проєкту до реальних умов його потрібно постійно 
контролювати, проводити моніторинг і корегувати. 
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Мироненко Є. В., Бившева Л. О., Кондратенко О. О., Шулін Р. В. Формування виробничої стратегії в системі 
управління промислових підприємств 

У статті здійснено систематизацію основних видових характеристик виробничих стратегій та їх класифікаційних особ-
ливостей. Показано, що найпоширеніші виробничі стратегії орієнтовані на підвищення якості продукції, зниження виробни-
чих витрат, впровадження високих технологій, розширення можливостей виготовляти різні види продукції, створення спеці-
алізованого та диверсифікованого виробництва. Визначено взаємозв'язок ринкових і виробничих стратегій. Обґрунтовано, що 
кожну виробничу стратегію необхідно розглядати поряд із типовими виробничими стратегіями і на сучасному етапі най- 
більше прихильників має концепція синергізму, відповідно до якої стратегії повинні забезпечувати синергічний ефект. Дове-
дено, що виробничу стратегію доцільно розглядати як складову частину всього процесу планування, що забезпечує відповід-
ність виконання завдань процесу виробництва. Оскільки поставлені завдання мають тенденцію змінюватися, то виробничій 
стратегії також потрібно розвиватися з урахуванням можливих майбутніх потреб споживачів. 

Ключові слова: виробнича стратегія, промислове підприємство, маркетингова стратегія,  антикризове управління, рин-
кове середовище, стратегічні цілі, тактичні цілі. 

Mironenko E., Bivsheva L., Kondratenko O., Shulin R. Formation of Production Strategy in the Management System of 
Industrial Enterprises  

The article systematizes the main species characteristics of production strategies and their classification features. It is shown that 
the most common production strategies are focused on improving product quality, reducing production costs, introducing high tech-
nology, expanding opportunities to produce different types of products, creating specialized and diversified production. The interrela-
tion of market and production strategies is determined. It is substantiated that each production strategy should be considered along with 
typical production strategies and at the present stage the concept of synergism has the most supporters, according to which strategies 
should provide a synergistic effect. It is proved that the production strategy should be considered as an integral part of the whole 
planning process, which ensures compliance with the tasks of the production process. As the tasks tend to change, the production 
strategy also needs to be developed taking into account the possible future needs of consumers. 

Keywords: production strategy, industrial enterprise, marketing strategy, crisis management, market environment, strategic goals, 
tactical goals. 

Мироненко Е. В., Бывшева Л. А., Кондратенко О. А., Шулин Р. В. Формирование производственной стратегии в 
системе управления промышленных предприятий 

В статье осуществлена систематизация основных видовых характеристик производственных стратегий и их классифи-
кационных особенностей. Показано, что наиболее распространенные производственные стратегии ориентированы на повы-
шение качества продукции, снижение производственных затрат, внедрение высоких технологий, расширение возможностей 
изготовлять разные виды продукции, создание специализированного и диверсифицированного производства. Определена вза-
имосвязь рыночных и производственных стратегий. Обосновано, что каждую производственную стратегию необходимо рас-
сматривать вместе с типичными производственными стратегиями и на современном этапе более всего приверженцев имеет 
концепция синергизма, соответственно  которой стратегии должны обеспечивать синергетический эффект. Доказано, что про-
изводственную стратегию целесообразно рассматривать как составную часть всего процесса планирования, которое обеспе-
чивает соответствие выполнения задач процесса производства. Поскольку поставленные задачи имеют тенденцию изме-
няться, то производственной стратегии также нужно развиваться с учетом возможных будущих нужд потребителей. 

Ключевые слова: производственная стратегия, промышленное предприятие, маркетинговая стратегия,  антикризисное 
управление, рыночная среда, стратегические цели, тактические цели. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ 
«ЦИФРОВА ЛОГІСТИКА» 

 
Постановка проблеми. В умовах глобальної 

трансформації економіки на мікро- на макрорівнях 
значно підвищується роль логістики як науки. Це 
обумовлено необхідністю формувань інноваційних 
підходів до організації логістичних процесів, пото-
ків і послуг, значенням логістичного сервісу та ра- 
ціонального управління запасами, зростанням вимог 
до обслуговування споживачів у відповідь поши-
ренню інформаційно-комунікаційних і цифрових  
технологій [1-11]. Мінливість глобальної економіч-
ної та соціальної ситуацій зумовлює необхідність 
проактивної стратегії та політики у логістичній 
сфері діяльності суб’єктів господарювання з ураху-
ванням необхідності забезпечення гнучкості та ди-
ференційованості окремих аспектів логістичної дія-
льності.  

В умовах Індустрії 4.0 змінюється концепція 
логістики, що зумовлює доцільність дослідження 
наукового становлення дефініції через еволюцію по-
няття, розгляд і становлення логістики, як науки, ро-
зуміння взаємозалежних складових терміну з метою 
прогнозування коректної логістичної політики та ді-
яльності зокрема. Логістика та ланцюги поставок в 
Індустрії 4.0 можуть бути представлені, як спільні 
кібер-фізичні системи [12]. Німецький комітет екс-
пертів з Індустрії 4.0 визначає кібер-фізичні системи 
(Cyber-Physical Systems, CPS) як «системи, які без-
посередньо пов’язують реальні (фізичні) об’єкти та 
процеси з об’єктами та процесами обробки інформа-
ції (віртуальними) за допомогою відкритої, частково 
глобальної та завжди взаємопов’язаної інформацій-
ної мережі» [13].  

Згідно з прогнозом експертів процеси діджита-
лізації здатні вплинути на сферу логістичної діяль-
ності підприємства шляхом скорочення витрат на 
34,2% та підвищенням доходів на 33,6% [14]. За да-
ними експертів Консалтингової групи «Camelot»  
до основних переваг цифрової логістики 100% опи-
туваних експертів відносять скорочення витрат, 
94,1% – зростаючу  гнучкість, 88,2% виділяють зни-
ження часових витрат, 82,2% наголошують на збіль-
шенні якості та варіативності послуг [15]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. По-
точний характер економічного розвитку та тісний 
соціально-економічний зв’язок зумовлює значну на-
укову увагу до комплексного розуміння поняття ло-
гістики.  

Актуальність проблематики підтверджується 
дослідженнями, які представлені іноземними та віт-
чизняними вченими. Ряд дослідників розглядають 
поняття логістики, як міждисциплінарний науковий 
напрям або науку (Б. Анікін, І. Бажин, А. Гаджинсь-
кий, М. Григорак, В. Дибська, А. Колобов, Є. Кри-
кавський, Р. Ларіна, В. Литвиненко, І. Луценко, 
Л. Міронін, І. Омельченко, Б. Плоткін, Ю. Понома-
рьова, А. Родніков, С. Саркисов, А. Смєхов, К. Тань-
ков, А. Тунаков). Деякі вчені акцентують увагу на 
розгляді поняття, як інтегрованої функції управ-
ління матеріалопотоками, процесами виробництва, 
збуту та зворотного зв’язку (Т. Вань, М. Залманова, 
О. Новіков, М. Окландер, А. Семененко, Ж. Ше- 
вальє), зокрема характеризуючи цю функцію з точки 
зору мистецтва управління (Ю. Неруш); сукупність 
різних видів діяльності (Г. Плахута, І. Решетнікова), 
процесів планування, реалізації та контролю  
(Дж. Бушер); інтегрального інструменту менедж- 
менту (В. Сергєєв).  

Згідно з думкою науковців, класична логістика 
розуміється через призму розуміння як концепції 
управління. Поділяючи твердження Н. Рекової й  
О. Ткаченко, логістика може бути представлена як 
система потокових процесів, що дозволяє ефек- 
тивно управляти складною системою, враховуючи 
особливості кожного її ланцюжку і визначати фак-
тори логістичного характеру, які впливають на  
ефективність діяльності в цілому. 

Стрімка цифровізація економічного та соціаль-
ного середовища зумовлює необхідність інтеграції 
різних підходів до поняття логістики, актуалізації 
окремих складових у контексті сьогодення. Зокрема, 
Є. Крикавський наголошує, що логістика може бути 
представлена, як «наука про оптимальне управління 
матеріальними, інформаційними та фінансовими 
потоками в економічних адаптивних системах із си-
нергічними зв’язками» [16]. У взаємозв’язку із Ін- 
дустрією 4.0 поняття економічних адаптивних сис-
тем може бути доповнено та поширено до цифрових 
в умовах діджиталізації. 

Проблематиці цифрової трансформації логіс-
тики присвячено роботи таких вчених, як А. Коро-
льова, В. Василенок, А. Круглова, Є. Алексашкіна, 
В. Негреєва, С. Пластунова, зокрема розгляду підхо-
дів до побудування нової моделі взаємодії та сис- 
темної оптимізації бізнес-процесів на основі вико-
ристання цифрових технологій на всіх етапах фор- 
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мування ланцюга доданої цінності продуктів і по- 
слуг, які забезпечують створення інформацій- 
ної платформи для цифрової економіки (Б. Левін, 
О. Єфімова). 

З огляду на це, метою даною статті є аналіз та 
узагальнення існуючих визначень понять «логіс-
тика», «логістика в цифровій економіці», «цифрова 
логістика»; і на цій підставі формулювання автор-
ського підходу до трактування терміна «цифрова ло-
гістика». 

Виклад основного матеріалу. Поняття «логіс-
тика» має давнє історичне коріння, його походжен-
ня є досі нез’ясованим. Від грецького «логістика» 
перекладається як «майстерність рахувати» та озна-
чає «те саме, що й математична логіка» [17].  

Найбільш поширеними є дві версії походження 
зазначеного терміна. За однією з них це поняття по-
ходить від грецького слова «logistikos» – обчислю-
вати, розмірковувати; за іншою – від французького 
«loger» – постачати, розквартировувати. Серед ін-
ших варіантів наявні, зокрема, від давньогерман- 
ського «laubja» – склад, зберігання [18]. Є поширена 
думка, що поняття «логістика» виникло в стародав-
ній Греції, де державних контролерів називали ло- 
гістами. У Римській імперії цей термін вживали для 
позначення правил розподілу продуктів. Пізніше це 
поняття стало використовуватися у військовій на-
уці, через розуміння логістики, як мистецтва управ-
ління збройними силами і забезпеченням.  

Візантійський імператор Леонтас VI у праці 
«Основи військового мистецтва» зазначав: «Спра-
вою логістики є утримувати армію, належно озбро-
ювати та організовувати, постачати військовими за-
собами, своєчасно і належно піклуватися про її по- 
треби, кожний похід відповідно готувати. Це озна-
чає розраховувати час і простір, територію у зв’язку 
із пересуванням армій так само, як і правильно оці-
нити силу противника, й ці функції відповідно до 
руху та розподілу власних збройних сил» [19]. 

У Візантії у ІХ-Х ст. логістика була наукою про 
організацію та управління матеріального забезпе-
чення військ. Пізніше, у ХVІІІ-ІХ ст., першим авто-
ром праць з логістики вважають воєнного історика 
та теоретика А. Жоміні, який визначав логістику як 
«практичне мистецтво руху військ». Він стверджу-
вав, що логістика стосується «не тільки перевезень, 
а й планування, управління, постачання, визначення 
місць дислокації військ, будівництва мостів, шляхів 
та ін.» [20]. У своєму творі «Трактат про мистецтво 
війн» А. Жоміні розглядає логістику як третю гілку 
військової науки поряд із стратегією та тактикою 
[21]. Крім воєнно-практичних трактувань терміна 
«логістика», є наукове формулювання – матема- 
тичне. Німецький філософ, фізик, математик 
В. Лейбніц називав логістику «математичною логі-
кою», «формальною логікою». Це значення було 
офіційно закріплено на філософському конгресі в 
Женеві (1904 р.). З середини 50-х років поняття «ло-
гістика» увійшло в економічну термінологію США 

як логістика підприємства. Американський фахівець 
із системного аналізу, професор О. Моргенштерн 
розглядав логістику як «частину вчення про органі-
зацію та економіку виробництва, що охоплює заго-
тівельну, виробничу та дистрибуційну логістику» 
[19]. Через 20 років в розвинених країнах Західної 
Європи (Франції, Англії, Німеччини, Італії) актуалі-
зувалися та розпочалися наукові дослідження зазна-
ченого поняття. 

В Україні поняття «логістика» вперше було 
вжито видатним українським економістом-матема-
тиком Є. Слуцьким у контексті розгляду праксеоло-
гії (від грец. справа, діяння – галузь наукових до- 
сліджень, що вивчає загальні умови й методи пра- 
вильної, ефективної та раціональної людської діяль-
ності) у праці «Етюд до проблеми побудови фор- 
мально-праксеологічних засад економіки» (1926 р.) 
[22]. 

У сучасному контексті, логістика – вчення про 
планування, управління і контроль руху матеріаль-
них, інформаційних і фінансових ресурсів в різних 
системах [23]. Організація логістичної діяльності 
зумовлена ціллю та правилами логістики, а саме: 
продукт повинен бути необхідний споживачеві, про-
дукт повинен бути відповідної якості, продукт пови-
нен бути в необхідній кількості, продукт повинен 
бути доставлений у потрібний час, продукт повинен 
бути доставлений у потрібне місце, продукт пови-
нен бути доставлений з мінімальними витратами, 
продукт повинен бути доставлений конкретному 
споживачеві [24]. В умовах глобальних трансформа-
ційних перетворень перед логістичною діяльністю 
підприємств поширюються виклики та загрози, а 
саме: необхідність постійного пошуку шляхів і засо-
бів зниження витрат, постійного оновлення і модер-
нізації матеріально-технічного та цифрового осна-
щення підприємств для високої конкурентоспро- 
можності на світовому ринку; забезпечення стабіль-
ності логістичних ланцюгів і формування ефектив-
них важелів управління та зворотного зв’язку з кін-
цевим споживачем в умовах пандемії. 

Зокрема, вчені виділяють 4 фази розвитку ло- 
гістики: 

1. Фаза старту «логістики» (середина 50-х років
у США): 

– логістика (фізична дистрибуція) як допо-
міжна функція, підпорядкована виробництву;  

– ідентифікація окремих дій та етапів фізичної
дистрибуції. 

2. Фаза визначення і концептуалізації теорії ло-
гістики, наукові праці, перші імплементування на 
практиці (60-ті роки XX ст. у США, початок 70-х ро-
ків у Західній Європі). 

3. Фаза змін пріоритетів і створення основних
вимірів інтегрованої логістики (розширення ролі ло-
гістики, розгляд поняття як системної детермінанти 
ефективності, концепції та методу управління, пла-
нування, інтеграції логістичних систем) (II поло-
вина 70-х років і перша половина 80-х років XX ст.). 
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4. Фаза динамічного розвитку логістики як ін-
тегрованої глобалізованої концепції управління під-
приємством і системи ринкових зв’язків (загальне 
використання переваг логістики на практиці) (кі-
нець 80-х і 90-ті роки XX ст.). 

У науковій літературі розглядаються різні рівні 
(етапи) розвитку логістики на підприємстві, серед 
яких етап становлення логістики як науки, початко-
вий етап розвитку логістики, етап впровадження 
підходів логістики, реалізації концепції логістики, 
здійснення професійної логістичної діяльності [25]. 

З огляду на думку науковців, на сьогодення 
сфера логістики та, зокрема, ланцюги поставок, є од-

ними з найважливіших бізнес-аспектів, що є безпо-
середньо пов’язаними із поняттям Індустрії. Що зу-
мовлює можливість розгляду поняття Логістики 4.0 
[26-27], як четвертого періоду розвитку логістики 
(діджиталізація). З огляду на історичне підґрунтя, до 
основних характеристик попередніх ер становлення 
логістики можна віднести (рис. 1). 

Логістика 1.0. Індустрія 1.0 була першою про-
мисловою революцією. Вона почалася як результат 
механічного транспортування, коли промисловість 
змінилася від ручного виробництва до механічного, 
з відкриттям парової машини у другій половині 
XVIII ст. [28]. 

 

 
 

Рис. 1. Взаємовідношення попередніх ер логістики 

Побудовано автором на основі джерела [29]. 
 
Актуалізація терміну логістики або логістики 

1.0 була пов’язана виключно з військовими застосу-
ваннями, згодом у 60-х роках фокус уваги було змі-
нено до бізнес організацій [30]. На той час увага 
була зосереджена виключно на оптимізації транс- 
портування та переміщення вантажів (як фізичного 
розподілу) всередині організації, що було покра-
щено за допомогою механічної обробки транспорт-
них інструментів. Логістика 1.0 відповідала про- 
мисловим потреби, які створювали замовники. 

Логістика 2.0. Протягом 1960-х років Індуст-
рія 2.0 акцентувала важливість масового вироб- 
ництва, що вимагало автоматизації обробки ванта-
жів. Автоматизація обробки вантажів вважалася 
еволюцією в галузі логістики і отримала назву «Ло-
гістика 2.0» [28]. 

Протягом 1980-х років компанії почали взаємо-
діяти одна з одною, щоб керувати та координувати 
фізичні потоки – всередині та за межами своїх орга-
нізацій. Це зумовило появу терміна «управління  
ланцюгом поставок» [31; 32]. 

Фокус уваги Логістики 2.0 був спрямовано на 
процес координації між різними сторонами, що на- 

лежать до одного ланцюга. Цей процес координації 
був інноваційним на той час, що кваліфікувало Ло-
гістику 2.0, як революцію у розвитку галузі. 

Логістика 3.0. Третя промислова революція 
(Індустрія 3.0) почалася в 1968 р., коли був виготов-
лений перший промисловий робот. Також, тоді в 
промисловості були представлені машини з число-
вим керуванням (Numerically Controlled, NC). З боку 
логістики третя логістична революція (Логістика 
3.0) виникла завдяки «системам логістичного управ-
ління» [28]. Було змінено фокус на «Управління по-
токами», де основна увага була спрямована не 
тільки на фізичний потік. Набув значення розгляд 
робочих процесів на адміністративних рівнях кож-
ної організації. Зокрема, грошові потоки, потоки по-
слуг, персоналу, потік рішень та ідей і усіх аспектів, 
що створюють цінність для клієнта [33]. Згідно з  
думкою експертів, Логістика 3.0 може бути визна-
чена, як «гнучкий потік», що робить його еволюцій-
ним, а не революційним поняттям.  

Можна зробити висновок, що трансформація 
різних логістичних епох відбувається після кожної 
промислової революції, як наслідок економічних, 

Логістика 1.0
Механізація 
перевезень

Логістика 2.0
Автоматизація 

вантажу
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роботизована 

рука
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соціальних умов, але не одночасно з промисловою 
революцією. 

Логістика 4.0. Індустрія 4.0 привела до впро- 
вадження нової сфери в ланцюгах поставок. Нова 
сфера застосування зазначає, що продукти можна 
відстежувати завдяки процесу прозорості всіх залу-
чених сторін, починаючи від відправлення до кінця 
життєвого циклу продукту. 

Завдяки кіберфізичним системам відстежу-
ються логістичні процеси в реальному житті та ко-
піюються у віртуальному світі для децентралізова-
ного процесу прийняття рішень. Шляхом викорис-
тання датчиків в системах IoT (Internet of Things) для 
спілкування та взаємодії з «речами», а також з людь-
ми в системі в режимі реального часу [28], інтеграції 
апаратних систем і хмарних обчислень, як централі-
зованого блоку зберігання даних складові логістич- 

ної сфери інтегруються у розумну логістику з фоку-
сом на індивідуалізовані послуги і продукти. 

З іншого боку, Логістика 4.0 була визначена як 
термін, що включає технології та концепції в лан- 
цюжку створення вартості організації [33] почина-
ючи з постачальників і закінчуючи кінцевим корис-
тувачем, з метою максимізації цінності доставленої 
продукції. Можна зазначити, що фокус перспективи 
ланцюга створення вартості пов’язано з охопленням 
потреб кінцевих користувачів і клієнтів, а не лише з 
прогнозуванням вимог ринку. Логістика 4.0 підви-
щує рівень гнучкості логістики для задоволення ри-
нкового попиту, що сильно коливається. Це збіль-
шення гнучкості робить клієнта ближче до компанії, 
що, у свою чергу, покращить можливості оптиміза-
ції виробництва. Збільшення зниження витрат на збе-
рігання та виробництво призводить до досягнення 
кращого рівня задоволеності споживачів (рис. 2). 

Рис. 2. Взаємозв’язок ер логістики 

Узагальнено та побудовано автором на підставі джерела [29]. 

У контексті актуальності питання, багато уваги 
приділяється визначенню сутності поняття логіс-
тики (рис. 3). З урахуванням комплексності, інтегро-
ваності та взаємозв’язку складових понять дефініції, 
на разі не існує єдиного підходу до визначення, що 
зумовлено різними науковими школами та фокусом 
уваги різних вчених. Так, у роботі науковця Н. Хви-
щуна [16], визначення терміну логістики групу-
ються за такими категоріями, як: 

Комплексний напрям в науці.
Міждисциплінарний науковий напрямок.
 Теорія планування, управління і контролю.
Науково-практичний напрям господарювання.

Мистецтво управління.
Сукупність видів діяльності з управління.
Процес планування, реалізації і управління.
 Інтегральний інструмент менеджменту.
Фокусом їх уваги є матеріальні, трудові, сер- 

вісні, інформаційні, фінансові потоки, інтегрований 
та синергічний взаємозв’язок між ними [34].  

В останній час, як показує аналіз, у науковий 
обіг введено поняття цифрової логістики. Можна 
сказати, що сутність зазначається як логістична сис-
тема цифрового типу, де експортно-імпортні това-
ропотоки набувають формату цифрової субстанції  
і є «сукупністю комунікаційних технологій, регуля- 
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Рис. 3. Систематизація існуючих визначень поняття «логістика» 

Побудовано автором на основі джерела [25]. 

торів цифрових перетворень, мереж, месенджерів, 
хмарних технологій і платформ» [35].  

Питання може бути розглянуто з різних точок 
зору (рис. 4). Цифрова логістика – це пошук, збері-
гання та спосіб передачі, а також цифрові техноло- 

гії, що забезпечують виявлення та прогнозування 
потреб, оптимізації маршрутів, напрямів матеріаль-
них та інформаційних потоків, у тому числі скоро-
чення часу існування в ланцюгах поставок [36]. 

Рис. 4. Ключові складові поняття цифрова логістика 

Узагальнено та побудовано автором на підставі джерел [36-41]. 
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Наявне представлення як цифрового сервісу. 
Клієнти майданчика – це «постачальники» та «по- 
купці» перевезення та супутніх транспортних по- 
слуг. Діалог між ними відбувається тільки в цифро-
вому форматі. За рахунок цього забезпечується мак-
симальна прозорість та оперативність роботи. Фор-
мування замовлення, погодження заявок та оформ-
лення всіх первинних документів відбувається елек-
тронно, а функції відправника вантажу, на початко-
вому етапі, полягають у заповненні полів форми за-
мовлення [37]. 

Цифрова логістика може бути розглянута через 
точку зору логічного та закономірного переходу від 
епохи автоматизації до епохи цифровізації. Циф-
рова економіка (цифровізація) проникає у всі види 
діяльності, пов'язані з виробництвом товарів та по- 
слуг та спирається на цілий комплекс технологічних 
досягнень останніх років: 

 Інтернет речей (Internet of Things – IoT / 
Machine-to-Machine – M2M); 

 Управління великими даними (Big Data); 
 Штучний інтелект (Artificial intelligence, AI); 
 Системи бізнес-аналітики (Business intelligen-

ce, BI); 
 Пошук та обробка даних (Data mining); 
 Технологія блокчейн (Block Chain); 
 Хмарні сервіси (Cloud Services); 
 Електронна комерція (E-Commerce); 
 3D-друк (3D Printing). 
До основних досягнень можливо також вінести 

такі інновації, як дрони, роботи, нанотехнології, без-
пілотні транспортні засоби, системи супутникової 
навігації, системи розпізнавання мовлення, облич та 
зображень тощо [38].  

Є думка, що цифрова логістика – це логістика, 
у якій всі системи інтегровані та функціонують 
лише у віртуальному просторі; вона оперує такими 
поняттями, як віртуальний продукт, віртуальна по- 
слуга, віртуально-транспортно-логістична система. 
Загальна властивість – це обмеження всіх процесів 
лише віртуальним простором [39]. Цифрова логіс-
тика руйнує оперативну розрізненість. Це впливає 
не лише на вартісну складову рівняння цінності, а й 
сприяє зростанню за рахунок можливості надавати 
персоналізовану, орієнтовану на клієнта логістику з 
більш коротким циклом та винятковою задоволені-
стю клієнтів [40].  

Логістична технологія 5PL (Fifth Party 
Logistics), або віртуальна логістика, – модель логіс-
тики як «єдине вікно», за якого вантажовласник 
може отримати весь спектр логістичних послуг на 
одному ресурсі за рахунок використання глобаль-
ного інформаційно-технологічного простору [41]. 

Базуючись на теоретичних положеннях [1-11; 
25-27; 42; 43; 44], пропонується авторське визна-
чення поняття «цифрова логістика», яке можна роз-
глядати з трьох позицій: 

– як сучасну парадигму розвитку підприємств в 
умовах цифрової економіки; 

– як цифрову систему управління сукупності 
інтегрованих логістичних процесів, потоків і послуг 
з використанням цифрових технологій; 

– як практичний інструментарій управління ло-
гістичними потоками (матеріальними, трудовими, 
транспортними, інформаційними, фінансовими 
тощо) з увагою до синергічного ефекту окремих 
складових з використанням цифрових технологій, 
урахуванням впливу діджиталізації на зміну пове- 
дінкової та зеленої самосвідомості усіх учасників 
ринку, у тому числі кінцевого споживача. 

Висновки. У контексті стрімкої цифровізації 
багатьох взаємозалежних сфер життя та господар- 
ської діяльності зокрема особливої уваги набуває 
поняття цифрової логістики. Враховуючи еволюцію 
зазначеного питання від поняття логістики є доціль-
ним ретроспективний аналіз становлення сутності 
терміну, розгляд підходів представників різних на- 
укових шкіл, зовнішніх факторів впливу.  

Через історичний контекст розглянуто періоди, 
фази, ери розвитку логістики. 

У роботі виконано аналіз та узагальнення ви-
значень понять «логістика», «логістика в цифровій 
економіці», «цифрова логістика». Враховуючи інте-
грований характер цифрової логістики, надано ав-
торський підхід до трактування із пропозицією роз-
глядати дане поняття через призму економічних, со-
ціальних, самосвідомих змін учасників ринку, вини-
каючих унаслідок процесів діджиталізації. Акценто-
вано увагу на важливості аспекту «зеленої» свідомо-
сті, яка є одним із важелів змін у соціальної відпові-
дальності та споживчої поведінки. 

Розгляд питання визначення сутності цифрової 
логістики дає можливість для аналізу та прогнозу-
вання перспектив логістичної сфери, що є невід’єм-
ною складовою діяльності суб’єктів господарю-
вання в умовах мінливої економіки із частою зміною 
векторів спрямованості та актуалізації ризиків подій 
по типу «Чорного лебедя». 

До основних перспектив розвитку цифрової ло-
гістики експерти відносять, такі спрямування як: 

– зростаюча популярність підходу "безпосеред-
ньо споживачеві" (D2C), що сприяє значному підви-
щенню попиту на послуги доставки, адже не у кож-
ного виробника може бути в наявності автопарк. На 
тенденцію продовжує впливати ситуація пандемії 
COVID-19, що завдала серйозного удару по здійс-
ненню продажів через посередників; 

– нові розробки зміцнюють позиції технології 
Інтернету речей (IoT); 

– поширення використання технології Штуч-
ного Інтелекту (AI) у наближення до повного імпле-
ментування технології для самокерованих грузови-
ків у режимі реального часу; 

– зростання рівня інформованості суспільства 
щодо проблем зміни клімату, відновлюваності ре- 
сурсів, питанню вуглецевого сліду (carbon footprint) 
наразі є однією з найважливіших та найгучніших по- 
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вісток і вимагатиме від логістичних компаній «зеле-
ної» самоусвідомленості; 

– підвищення значущості логістики «останньої
милі», як однієї з основних зон зростання для логіс-
тичних компаній з точки зори цифровізації, оптимі-
зації, пошуку найбільш ефективної політики буду-
вання довгострокових, лояльних та максимально  
персоналізованих взаємовідносин з кінцевим спо-
живачем. 

Перспективи подальших досліджень полягають 
у визначенні термінів «логістична діяльність під- 
приємства», «трансформація логістичної діяльності 
підприємства», «управління логістичною діяльні-
стю», «організація логістичної діяльності», «управ-
ління трансформацією логістичної діяльності під- 
приємств» з урахуванням цифрових перетворень. 
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Шкригун Ю. О. Теоретичні підходи до визначення поняття «цифрова логістика» 
Ретроспективний аналіз суті терміна «логістика», розгляд різних наукових підходів, історичний контекст еволюційного 

розвитку логістики може бути розглянуто як теоретичне підґрунтя для визначення цифрової логістики. У контексті поши-
рення цифровізації та посилення взаємозв’язку та швидкості взаємодії учасників ринку логістичних послуг, комплексне ро-
зуміння суті цифрової логістики та перспектив її подальшого розвитку стає запорукою ефективної діяльності підприємств. У 
статті наведено ключові складові поняття та основні тенденції розвитку цифрової логістики. Акцентовано увагу на важливості 
урахування змін споживчої самосвідомості, зокрема екологічної відповідальності, як результату впливу цифровізації на ри-
нок, враховуючи кінцевого персоніфікованого споживача. 
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Shkrygun Yu. Theoretical Approaches to the Definition of "Digital Logistics" 
A retrospective analysis of the essence of the term "logistics", consideration of different scientific approaches, the historical 

context of the evolutionary development of logistics can be considered as a theoretical basis for the definition of digital logistics. In 
the context of the spread of digitalization and strengthening the relationship and speed of interaction of market participants in logistics 
services, a comprehensive understanding of the essence of digital logistics and prospects for its further development is the key to 
effective business. The article presents the key components and main trends in the development of digital logistics. Emphasis is placed 
on the importance of taking into account changes in consumer consciousness, in particular environmental responsibility, as a result of 
the impact of digitalization on the market, taking into account the final personalized consumer. 
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Ретроспективный анализ сущности термина «логистика», рассмотрение различных научных подходов, исторический 
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НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ 
СФЕРИ ЯК ОБ’ЄКТА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

Постановка проблеми. Останнім часом з’яви-
лось достатньо публікацій, присвячених проблемам 
формування і розвитку туристично-рекреаційного 
ринку та ринкової інфраструктури. Однак проблеми 
прийняття рішень державними органами з форму-
вання та аналізу діяльності регіональних туристи-
чно-рекреаційних сфер в умовах мінливого та неста-
більного зовнішнього середовища економіки, особ-
ливо з позицій системного підходу, висвітлюють 
лише деякі з них. 

Значення туристично-рекреаційної сфери та 
питань державного регулювання нею з точки зору 
механізмів прийняття рішень державними органами 
з розвитку туристично-рекреаційних територій по- 
стійно зростає. Це пов’язано із підвищенням впливу 
теоретичного напряму дослідження туристично-ре-
креаційної сфери як об’єкта державного управління 
та механізмів прийняття рішень державними ор-
ганами з розвитку туристично-рекреаційних терито-
рій на розвиток міжнародних зв’язків, а це відбива-
ється на пожвавлені економічного стану країни та 
окремих регіонів, зростанні можливостей попов-
нення валютних надходжень бюджету.  

Актуальність теми розуміється авторами в гло-
бальному соціально-економічному та політичному 
аспектах у контексті перманентних змін та транс- 
формацій суспільства. Радикальні зміни, що відбу-
лися в економіці останніми роками, торкнулися і ту-
ристично-рекреаційної сфери. Розвиток ринкових 
відносин сприяв активному виходу підприємств ту-
ристично-рекреаційних територій на ринок платних 
послуг. Чітко позначилися тенденції до їх більшої 
самостійності та вишукування організаційно-еконо-
мічних напрямів забезпечення рентабельності ту- 
ристично-рекреаційних заходів з метою більш ак- 
тивного їх впливу на ринок. Але хоча для початку 
діяльності у туристично-рекреаційній сфері терито-
рії практично відсутні перешкоди, у сукупності з  
відносно недовгим терміном окупності інвестицій у 
розвиток туристично-рекреаційних територій це  

часто призводить до відсутності стратегій розвитку 
її господарюючих складових. Разом з тим, хоча ін-
вестиції в туристично-рекреаційну сферу не відріз-
няються значними обсягами, фінансування турис- 
тично-рекреаційного бізнесу вважається ризикова-
ним, що частково визначається відсутністю єдиної 
системи прийняття рішень державними органами з 
розвитку туристично-рекреаційної сфери. 

Аналіз та узагальнення теоретичних напрацю-
вань вітчизняних вчених, серед яких: А. Мазаракі, 
О. Любіцева, Ю. Миронов, Г. Горіна, С. Ковальчук, 
С. Миколишина, Т. Кукліна, В. Зайцева, Д. Солов-
йов; Є. Фалько, Н. Фоменко, М. Бондаренко, О. Ки-
рилова та ін., дозволяє запропонувати поширення 
підходів до дослідження розвитку туристично-рек-
реаційної сфери як об’єкта державного управління.  

Вибір раніше невирішених частин загальної 
проблеми. У туристично-рекреаційній сфері успіх 
можуть мати тільки ті території, державні органи 
управління якими творчо і нестандартно використо-
вують концептуальні положення наукових дослід-
жень, знаходяться у постійному пошуку нових засо-
бів адаптації до ринкових умов, що змінюють та ак-
тивно регулюють туристично-рекреаційний ринок  
і споживацькі цінності населення та оперують ін- 
формацією про ресурсно-рекреаційний рейтинг 
складових регіону та загальну оцінку у балах його 
туристично-рекреаційного потенціалу в рейтингу 
регіонів України. 

Метою статті є формування напрямів удоско-
налення механізмів прийняття рішень державними 
органами з розвитку туристично-рекреаційної сфе-
ри на підставі впровадження системного підходу, 
цифризації та моделювання. 

Основна частина. Оскільки туристично- 
рекреаційна сфера є міжгалузевим комплексом, то 
туристично-рекреаційний ринок має складну струк-
туру із специфічними економічними чинниками. 
Дослідження поняття «потенційний туристично-ре-
креаційний ринок» доцільно почати з поняття «ри- 
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нок», до визначення якого існує не менш ніж два 
підходи. Перший враховує політико-ідеологічну та 
філософську точку зору, коли ринок розглядається 
як засіб організації суспільного виробництва, пове-
дінки господарських об’єктів, мислення. Другий 
підхід засновано на конкретному економічному зна-
ченні ринку. Ринок у цьому випадку розглядається 
як механізм, що дозволяє збалансувати співвідно-
шення попиту та пропозиції на різні види товарів  
і послуг.  

Окрім того, є пропозиції щодо визначення че-
рез поняття «ринок» усього суб’єктного складу 
фірм, які діють у сфері, що досліджується. 

Узагальнення цих підходів стосовно туристич-
но-рекреаційної сфери дозволяє визначити поняття 
«туристично-рекреаційний ринок» як суспільно-
економічне явище, що поєднує попит та пропозицію 
щодо забезпечення процесу купівлі-продажу турис-
тично-рекреаційного продукту на території, що до- 
сліджується [1]. 

Туристично-рекреаційний ринок, як будь-який 
інший, не може бути однорідним. У зв’язку з цим іс-
нує досить багато ознак його класифікацій, кожна з 
яких дозволяє поглибити дослідження і визначити 
особливості функціонування ринку [2]/ 

Отже, зусилля державних органів щодо форму-
вання структури ринку можна вилучити в окремий 
напрям наукового дослідження туристично-рекреа-
ційної сфери як об’єкта державного управління та 
механізмів прийняття рішень державними органами 
з розвитку туристично-рекреаційних територій, що 
вивчає й аналізує вплив державного управління і ре-
гулювання на реалії туристично-рекреаційної сфе-
ри, де пропозиція туристично-рекреаційних продук-
тів впливає на публічний попит на них з боку спо-
живачів. 

Можна визнати, що потенційний туристично-
рекреаційний ринок охоплює усіх користувачів, які 
виявляють інтерес до туристично-рекреаційних по-
слуг і готові споживати послуги ринку, що дослід-
жується.  

Отже, з урахуванням міжгалузевого характеру 
туристично-рекреаційних територій визначено, що 
їхній розвиток у цілому позитивно впливає на про-
цеси використання туристично-рекреаційних ресур-
сів та диверсифікацію економіки. Бо надає певний 
обсяг діяльності для суміжних галузей господарства 
територій, які безпосередньо беруть участь в обслу-
говувані споживачів. Останнє стосується роздрібної 
торгівлі, громадського харчування, готельного гос-
подарства, побутового обслуговування, зв’язку, ви-
готовлення сувенірів та інших товарів туристично-
рекреаційного призначення, сільського господар- 
ства, будівництва, рекламної індустрії, екскурсійної 
діяльності, культури та сфери розваг.  

Однак тільки наявності у користувачів бажання 
придбати туристично-рекреаційну послугу недо- 
статньо. У них, окрім всього іншого, має бути ще й 
вільний час, необхідний для користування цією по-
слугою.  

Тому в межах чинного дослідження потенцій-
ний туристично-рекреаційний ринок звужено до по-
няття «цільовий туристично-рекреаційний ринок», 
який є сукупністю споживачів, що цікавляться ту- 
ристично-рекреаційними послугами, мають намір 
придбати послуги туристично-рекреаційних підпри-
ємств, розташованих на територіях, які досліджу-
ються, і мають необхідний вільний час. 

Щодо потенціалу туристично-рекреаційного 
попиту територій, то з метою сегментування цільо-
вого туристично-рекреаційного ринку у чинному 
досліджені його визначено, з одного боку, недифе-
ренційованим типом цільових потенційних спожи-
вачів туристично-рекреаційних послуг, тобто спо-
живачами, яким можна надавати одні й ті ж самі  
стандартні послуги за однаковими цінами, але при 
цьому відсутня інформація про доходи бюджету від 
використання цією групою туристично-рекреацій-
них ресурсів територій, з іншого – структурою про-
позицій територій, що складаються з туристично-ре-
креаційних ресурсів та структури туристично-рек-
реаційного ринку [3]. 

Напрями дослідження туристично-рекреацій-
ної сфери як об’єкта державного управління та ме-
ханізмів прийняття рішень державними органами з 
розвитку туристично-рекреаційних територій в ас-
пекті туристично-рекреаційного ринку мають вра-
ховувати усі чинники, визначальні характеристики, 
процеси, соціально-економічні і природно-ресурсні 
аспекти цього міжгалузевого утворення. До таких 
чинників прийнято відносити значний склад харак-
теристик, з якого автори включають в подальше до-
слідження тільки статус населення щодо зайнятості 
та розподіл туристично-рекреаційних ресурсів. 

Щодо оптимізації складу чинників інформацій-
ного забезпечення механізмів прийняття державних 
рішень, то у дослідженні виявлено, що чинники дер-
жавного управління розвитком туристично-рекреа-
ційних територій – від структурної і процесуальної 
організації та засобів управління до окремих конк-
ретних механізмів прийняття державних управлін-
ських рішень – відкривають широкий спектр аль- 
тернатив складу інформаційного забезпечення 
прийняття рішень. Оптимальне ж визначення скла-
ду чинників механізмів прийняття державних рі-
шень можливе тільки із застосуванням системного 
аналізу, що формує наукову основу державного уп-
равління в межах єдиної стратегії розвитку терито-
рій [4]. 

Таке дослідження туристично-рекреаційного 
ринку є однією із сукупності можливостей оцінки 
державними органами ролі та місця складових  
ринку у розвитку туристично-рекреаційної сфери 
територій. Результати дослідження дозволяють за-
безпечити, по-перше, необхідні умови реалізації 
державної політики у туристично-рекреаційній га-
лузі як важливої складової соціальної сфери терито-
рій, а по-друге, визнати пріоритети розвитку цієї 
сфери [5]. 
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Великий вплив на визначення напрямів до- 
слідження туристично-рекреаційної сфери як об’єк-
та державного управління та механізмів прийняття 
рішень державними органами з розвитку турис- 
тично-рекреаційних територій мають несприятливі 
чинники:  

населення території мало пристосоване до ту-
ристично-рекреаційного підприємництва;  

на території відсутні стабільні економічні меха-
нізми регулювання господарських відносин;  

економічні важелі і стимули розвитку турис- 
тично-рекреаційної сфери лише формуються;  

соціальну інфраструктуру загального призна-
чення (шляхи, транспортне сполучення, зв’язок, во-
допостачання, каналізацію, торгівлю, громадське 
харчування) території розвинуто недостатньо; 

на території рівень сервісу надзвичайно низь-
кий;  

відсутній широкий асортимент продуктів хар-
чування та низка якість того, що є на території;  

не розвинуто сучасні системи інформаційного 
забезпечення туристично-рекреаційного бізнесу те-
риторії; 

відсутня всеохоплююча реклама території;  
спостерігається дефіцит висококваліфікованих 

менеджерів у сфері туристично-рекреаційного біз-
несу;  

невисока загальна культура господарювання на 
території;  

на території деформовані традиції і звичаї на-
роду;  

санітарно-екологічна ситуація в багатьох ту- 
ристично-рекреаційних центрах досить напружена.  

Окремо автори відзначають політичний чин-
ник, вплив якого на формування попиту і контин-
гент споживачів останнім часом надзвичайно зріс. 
Туристично-рекреаційний бізнес дуже чутливий до 
політичних катаклізмів. Цей чинник у поєднанні з 
падінням життєвого рівня населення, зростанням 
цін і вартості послуг, в найближчі роки буде знач- 

ним гальмом розвитку туристично-рекреаційної 
сфери. 

Таким чином, при визначенні ролі і механізмів 
впливу державних органів на розвиток туристично-
рекреаційної сфери та формування стратегічних ці-
лей з розробки режиму сприяння їх розвитку доціль-
ним є додаткове використання поняття «турис- 
тично-рекреаційний ринок». Сучасна ж турис- 
тично-рекреаційна сфера відрізняється важливими 
особливостями з погляду характеристик організації 
виробництва. Туристично-рекреаційні підприємства 
тісно пов’язано з ринками збуту товарів суміжних 
галузей. Туристично-рекреаційні підприємства пра-
цюють на декількох ринках. Це спонукало авторів 
вилучити у разі рівнів дослідження у туристично-ре-
креаційній сфері територію і регіон [6]. 

Багатьма дослідниками висловлюється думка, 
що сталий соціально-економічний розвиток терито-
рій в умовах регульованої ринкової економіки має 
стати основним напрямом у теорії регіонального уп-
равління. При цьому соціально-економічний розви-
ток розглядається, і з такою точкою зору не можна 
не погодитись, як процес поширеного відтворення, 
закономірності і чинники якого визначають усі про-
порції і взаємозв’язки соціального та економічного 
розвитку регіону. 

Регіон у цілому і місто зокрема є головною  
формою розселення людей, а останнє ще й об'єктом 
місцевого самоврядування, як у розвинутих країнах, 
так й в Україні. Саме тому наукове обґрунтування 
закономірностей розвитку міста в процесі транс- 
формації системи місцевої влади та управління, а та-
кож відносин з надання міських послуг (й турис- 
тично-рекреаційних, зокрема) населенню і суб'єк-
там підприємницької діяльності, є актуальним  
завданням науки. 

Оскільки термін «регіон» вживається дуже  
часто в різних значеннях, для фіксації цього поняття 
є сенс при визначенні його межі враховувати низку 
характеристик, синтез яких зведено на рисунку. 

Рисунок. Характеристики регіону 
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З точки зору чинного дослідження кожна ха- 
рактеристика регіону має значення щодо визна-
чення межі регіональної туристично-рекреаційної 
сфери. Але особливо великий вплив на механізми 
прийняття рішень органами державного управління 
щодо її розвитку вони мають у комплексі. Надалі ав-
тори розглядають таку їхню ієрархію для узбережжя 
Азовського моря Донецької області: 

загальнодержавне завдання: туристично-рекре-
аційна сфера, що використовує однорідні природні 
ресурси; 

територіально-спеціалізована частка економіки 
країни: промисловий регіон; 

адміністративно-територіальна одиниця або їх 
єдність: Донецька область у складі міст та адмініст-
ративно-територіальних районів узбережжя Азов- 
ського моря; 

економіко-географічна єдність: узбережжя 
Азовського моря Донецької області; 

здійснення сталих зв’язків між складовими ре-
гіональної системи: м. Маріуполь та туристично-ре-
креаційні зони узбережжя Азовського моря Донець-
кої області. 

Особливістю місцевого самоврядування сучас-
ного рівня є створення нових відносин між терито-
ріальною громадою і державною владою, заснова-
них на децентралізації останньої. Контроль та оцін-
ку роботи місцевих органів влади здійснює терито-
ріальна громада. Ці постулати та інші атрибути су-
часного місцевого самоврядування, зокрема управ-
ління туристично-рекреаційною сферою, є найваж-
ливішими щодо теоретичних напрямів дослідження 
туристично-рекреаційної сфери як об’єкта держав-
ного управління та механізмів прийняття рішень 
державними органами з розвитку туристично-рекре-
аційних територій в аспекті соціально-економічного 
розвитку останніх. 

Для аналізу впливу атрибутів сучасного місце-
вого самоврядування на туристично-рекреаційну 
сферу необхідні фундаментальні дослідження і роз-
робки як регіонального, так й місцевого рівнів, а та-
кож концептуальні положення туристично-рекреа-
ційного розвитку регіону і міста в сучасних умовах. 

Зокрема, місто, яке характеризується значною 
територіальною концентрацією робочої сили, спо-
живачів, суміжних виробництв і послуг, дуже при-
вабливе для діяльності підприємств туристично-ре-
креаційної сфери з погляду мінімізації витрат.  

Проблема концентрації робочої сили в місті  
тісно пов’язана з проблемою розміщення складових 
туристично-рекреаційної сфери. Так, наявність ро-
бочої сили й, отже, великий обсяг вільного часу на-
селення є стимулом для розміщення у великих міс-
тах значної кількості туристично-рекреаційних під-
приємств. 

Розвитку регіональної та місцевої туристично-
рекреаційної сфери значно сприяє трансформація в 
суспільній свідомості концепції вільного часу, тобто 
зміни в системі публічних духовних цінностей [7]. 

В новітній історії концепція вільного часу  
трансформувалась із засобу відновлення фізичних  
і розумових сил через споживання матеріальних 
благ як самоцілі до гедонізації вільного часу, тобто 
споживання матеріальних благ для насолоди жит-
тям. Така зміна психології використання вільного 
часу змінила місце і роль туризму в структурі пуб- 
лічних туристично-рекреаційних цінностей. Його 
характер реформувався від засобу відновлення ро-
бочої сили до засобу реалізації кожною людиною 
своїх здібностей і задоволення інтелектуальних за-
питів. 

Таким чином, процес обслуговування спожива-
чів у туристично-рекреаційній сфері ґрунтується, по 
суті, на наявності у них вільного часу. При цьому 
межа між вільним та іншими видами позаробочого 
часу умовна. Суспільство вирішує проблему напов-
нення вільного часу із залученням значних ресурсів, 
зокрема у туристично-рекреаційну сферу [8]. 

Тобто, доцільно залучити до напрямів дослід-
ження туристично-рекреаційної сфери як об’єкта 
державного управління поняття «вільний час насе-
лення». Це є підставою не тільки забезпечення  
оцінки якості державних управлінських дій з роз- 
витку туристично-рекреаційних територій, а й роз-
робки та впровадження нових, більш ефективних 
державних управлінських структур і технологій. 

Результати досліджень показують, що нега- 
тивні явища розбалансованості розвитку містоутво-
рювальної та містообслуговуючої територіальних 
систем минулих років, викликані відсутністю у дер-
жавному управлінні механізмів територіального ре-
гулювання та узгодження планів розташування і  
розвитку територій. Цей процес торкнувся й турис-
тично-рекреаційних територій [9]. 

У сучасних економічних і політичних умовах 
радикальна зміна відносин між місцевим самовряду-
ванням і вищими органами влади знайшла відобра-
ження у туристично-рекреаційній сфері. Воно про-
являється у тому, що деякі суб’єкти надання послуг 
лишилися безпосередньо у підпорядкуванні місь-
кого самоврядування, але вже як об'єкти комуналь-
ної власності, інші – є державними, треті – стають 
приватними або колективними, але з правом регу-
лювання їхньої виробничої та економічної діяльно-
сті міською владою або державою, четверті – пов- 
ністю регулюються ринковими відносинами.  

Так, до об'єктів комунальної власності нале-
жать містоутворювальні підприємства і системи, які 
беруть участь у формуванні туристично-рекреацій-
ної сфери: державний житловий фонд, об'єкти жит-
лово-комунального господарства, майно установ на-
родної освіти, культури, охорони здоров'я, торгівлі, 
побутового обслуговування, місцеві енергетичні си-
стеми, транспорт, системи зв'язку та інформації 
тощо. Більшість цих об’єктів має безпосереднє від-
ношення до туристично-рекреаційної сфери, хоча б 
у ролі суміжних. 
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Додатковий поштовх впровадження засад щодо 
удосконалення механізмів прийняття рішень дер- 
жавними органами з розвитку туристично-рекреа-
ційних територій отримало завдяки включенню до 
їхнього переліку туристично-рекреаційних потоків 
як споживачів, так і туристично-рекреаційних про-
дуктів для споживачів [10].  

Таким чином, через те, що туристично-рекреа-
ційна сфера є складною системою, симбіозом еконо-
міки, політики, екології, культури, для досягнення 
позитивного туристично-рекреаційного ефекту не-
обхідна тісна координація зусиль різних підпри-
ємств територій, що починається з визначення мети 
та підтримки зміни поведінки споживачів стосовно 
конкретних населених пунктів чи регіону в цілому. 
Така координація є завданням органу державного 
управління туристично-рекреаційною сферою на ре-
гіональному рівні. 

Сучасний етап розвитку туристично-рекреацій-
ної діяльності, характеристиками якого є зростання 
конкуренції та комерціалізації, потребує більш швид-
кого запровадження у практику прийняття держав-
них рішень не тільки засобів ефективного регулю-
вання потреб туристично-рекреаційного ринку те-
риторій, але й постійного дослідження.  

Разом з тим туризм і рекреація мають певні  
особливості, що, зокрема, пов’язано з характером 
туристично-рекреаційної праці. Саме тому теоре- 
тичні напрями дослідження туристично-рекреацій-
ної сфери набувають рис, які вилучають їх в окре-
мий науковий напрям [11]. 

По-перше, хоч для початку діяльності у турис- 
тично-рекреаційній сфері практично відсутні переш-
коди, але для розвитку цієї сфери в Україні вони існу-
ють. Перш за все, відносно недовгий термін окупності 
капіталу в туристично-рекреаційній галузі призводить 
до того, що в гонитві за швидкими прибутками, скла-
дові туристично-рекреаційної сфери не мають страте-
гії розвитку. До цього додається те, що інвестиції в ін-
фраструктуру туристично-рекреаційної діяльності не 
відрізняються значними обсягами, але фінансування 
туристично-рекреаційного бізнесу вважається ризико-
ваним. І найголовніше – відсутній єдиний механізм 
державного управління туристично-рекреаційною 
сферою регіону. 

По-друге, туристично-рекреаційна діяльність по-
зитивно впливає на процес диверсифікації економіки, 
оскільки надає певний обсяг роботи для суміжних га-
лузей системи господарства територій, які безпосеред-
ньо беруть участь в обслуговуванні споживачів під час 
подорожі та рекреації. Це стосується роздрібної тор- 
гівлі, громадського харчування, готельного господар-
ства, побутового обслуговування, зв’язку, виготов-
лення сувенірів та інших товарів туристично-рекреа-
ційного призначення, сільського господарства, будів-
ництва, рекламної індустрії, екскурсійної діяльності, 
культури та сфери розваг. 

По-третє, надання туристично-рекреаційних 
послуг має сенс для державних органів з точки зору 

прийняття рішень щодо використання ресурсів. 
Адже, закордонні туристи платять за туристично- 
рекреаційний продукт та не вивозять його з України. 
Історико-культурний потенціал та архітектурні 
пам’ятки, природний потенціал територій залиша-
ються на місці. 

Тобто, сучасні механізми державного управ-
ління припускають не тільки забезпечення стабіль-
но високої якості практичних управлінських дій, а й 
розробку і впровадження нових, більш ефективних 
управлінських структур і технологій. Основною ме-
тою якісного удосконалення державного управління 
є підвищення його відкритості, поширення добро- 
зичливості у ставленні до населення, прискорення 
управлінських процесів, ефективне розв’язання за-
вдань, підвищення мобільності працівників та їхньої 
задоволеності працею [12]. 

Чинники державного управління туристично-
рекреаційною сферою територій – від структурної  
і процесуальної організації та засобів управління ок-
ремими конкретними виробничими процесами і ме-
ханізмами прийняття рішень – відкривають широ-
кий спектр альтернатив. Їх оптимальне викорис-
тання, тобто прийняття найдоцільніших та ефектив-
них рішень, припускає, що працівники органів дер-
жавного управління чітко уявляють собі мету, що 
реалізується.  

Разом з тим, питання систематизації та обґрун-
тування доцільності використання у механізмах 
прийняття рішень державними органами з розвитку 
туристично-рекреаційних територій понять, які 
наведено у таблиці, визначено у дослідженні з 
урахуванням певних особливостей, що пов’язано з 
характером туристично-рекреаційної сфери. Саме 
тому складові напрямів дослідження туристично-ре-
креаційної сфери як об’єкта державного управління 
та механізми прийняття рішень державними орга-
нами з розвитку туристично-рекреаційних терито-
рій набули особливих рис, яку автори мають намір 
проаналізувати в подальшому. Тобто, напрями до-
слідження туристично-рекреаційної сфери як об’єк-
та державного управління є складовою засад щодо 
удосконалення механізмів прийняття рішень дер-
жавними органами з розвитку туристично-рекреа-
ційних територій в межах єдиної системи положень 
дослідження.  

Висновки та пропозиції. В статті сформульо-
вано напрями удосконалення механізмів прийняття 
рішень державними органами з розвитку туристи-
чно-рекреаційної сфери на підставі впровадження 
системного підходу, цифризації та моделювання, що 
дозволило визначити таке: 

окремим напрямом наукового дослідження ту-
ристично-рекреаційної сфери як об’єкта державного 
управління та механізмів прийняття рішень держав-
ними органами з розвитку туристично-рекреаційних 
територій є зусилля державних органів щодо форму-
вання структури ринку з метою вивчення й аналізу 
впливу державного управління і регулювання на  
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Таблиця  
Понятійний апарат державних органів з розвитку  
туристично-рекреаційних територій (фрагмент) 

№ з/п Поняття Зміст поняття
1 Туристично-рекреа-

ційний продукт 
Процес комплексного обслуговування споживачів у туристично-рек-
реаційній сфері, якість якого для органів державного управління по-
лягає у визначенні ступеня відповідності туристично-рекреаційних 
територій меті державного управління і регулювання 

2 Туристично-рекреа-
ційний ринок 

Визначає роль і механізми впливу державних органів на розвиток та 
інвестування туристично-рекреаційної сфери, а також формування 
стратегії прийняття рішень державними органами з розробки режимів 
сприяння туристично-рекреаційній діяльності  

3 Вільний час насе-
лення 

Об’єкт державного управління туристично-рекреаційними потоками 
дозволяє не тільки оцінити якість державних управлінських дій, але й 
визначає необхідність у розробці та впровадженні нових державних 
управлінських структур і механізмів 

 
реалії туристично-рекреаційної сфери та пропозиції 
туристично-рекреаційних продуктів, що впливають 
на публічний інтерес до них з боку споживачів ту-
ристичних послуг; 

на процеси використання туристично-рекреа-
ційних ресурсів та диверсифікацію економіки пози-
тивно впливає міжгалузевий характер туристично-
рекреаційної сфери за рахунок мультиплікаційного 
ефекту для суміжних галузей господарства терито-
рій, які безпосередньо беруть участь в обслугову-
вані споживачів туристичних послуг; 

місто, яке характеризується значною територі-
альною концентрацією робочої сили, споживачів, 
суміжних виробництв і послуг, дуже привабливе для 
діяльності підприємств туристично-рекреаційної 
сфери з погляду мінімізації витрат; 

при визначенні ролі та механізмів впливу дер-
жавних органів на розвиток туристично-рекреацій-
ної сфери та формування стратегічних цілей з роз-
робки режиму сприяння їх розвитку доцільним є до-
слідження туристично-рекреаційного ринку те-
риторії; 

розвитку регіональної та місцевої туристично-
рекреаційної сфери значно сприяє трансформація в 
суспільній свідомості концепції вільного часу, тобто 
зміни в системі публічних духовних цінностей; 

для досягнення позитивного ефекту в турис- 
тично-рекреаційній сфері необхідна тісна координа-
ція зусиль підприємств території, що починається з 
визначення мети та підтримки зміни поведінки спо-
живачів туристичних послуг стосовно конкретних 
населених пунктів чи регіону в цілому; 

Для визначення подальших шляхів розвитку 
туристично-рекреаційної сфери як об’єкту держав-
ного управління в Україні необхідно забезпечити 
виконання основної мети якісного удосконалення 
державного управління розвитком туристично-рек-
реаційної сфери, а саме підвищення його відкрито-
сті, поширення доброзичливості у ставленні до  
населення, прискорення управлінських процесів,  
ефективне розв’язання завдань, підвищення мобіль-
ності працівників туристично-рекреаційних підпри-
ємств та їхньої задоволеності працею. 
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Борецька Н. П., Крапівіна Г. О. Напрями дослідження розвитку туристично-рекреаційної сфери як об’єкта дер-
жавного управління 

У статті проблема визначення напрямів дослідження розвитку туристично-рекреаційної сфери як об’єкта державного 
управління набуває подальшого теоретичного та методологічного обґрунтування. Сформульовано напрями удосконалення 
механізмів прийняття рішень державними органами з розвитку туристично-рекреаційної сфери на підставі впровадження си-
стемного підходу, цифризації та моделювання. Розглянуто зусилля державних органів щодо формування структури ринку з 
метою вивчення й аналізу впливу державного управління і регулювання на реалії туристично-рекреаційної сфери та пропо-
зиції туристично-рекреаційних продуктів, що впливають на публічний інтерес до них з боку споживачів туристичних послуг 
та є окремим напрямом наукового дослідження туристично-рекреаційної сфери як об’єкта державного управління та механі-
змів прийняття рішень державними органами з розвитку туристично-рекреаційних територій. Показано, що на процеси вико-
ристання туристично-рекреаційних ресурсів та диверсифікацію економіки позитивно впливає міжгалузевий характер турис-
тично-рекреаційної сфери за рахунок мультиплікаційного ефекту для суміжних галузей господарства територій, які безпосе-
редньо беруть участь в обслуговувані споживачів туристичних послуг. Доведено, що місто, яке характеризується значною 
територіальною концентрацією робочої сили, споживачів, суміжних виробництв і послуг, дуже привабливе для діяльності 
підприємств туристично-рекреаційної сфери з погляду мінімізації витрат, а доцільним при визначенні ролі та механізмів 
впливу державних органів на розвиток туристично-рекреаційної сфери та формування стратегічних цілей з розробки режиму 
сприяння їх розвитку є дослідження туристично-рекреаційного ринку території. Розвитку регіональної та місцевої туристи-
чно-рекреаційної сфери значно сприяє трансформація в суспільній свідомості концепції вільного часу, тобто зміни в системі 
публічних духовних цінностей, а для досягнення позитивного ефекту в туристично-рекреаційній сфері необхідна тісна коор-
динація зусиль підприємств території, що починається з визначення мети та підтримки зміни поведінки споживачів турис- 
тичних послуг стосовно конкретних населених пунктів чи регіону в цілому. Основною ж метою якісного удосконалення дер-
жавного управління розвитком туристично-рекреаційної сфери є підвищення його відкритості, поширення доброзичливості 
у ставленні до населення, прискорення управлінських процесів, ефективне розв’язання завдань, підвищення мобільності пра-
цівників туристично-рекреаційних підприємств та їхньої задоволеності працею. 

Ключові слова: туристично-рекреаційна сфера, туристично-рекреаційна територія, державне управління, туристично-
рекреаційні ресурси, туристично-рекреаційний ринок вільний час населення. 

Boretskaya N., Krapivina G. Areas of Research on the Development of the Tourist and Recreational Sphere as an Object 
of Public Administration 

In the article, the problem of determining the directions of research of the development of the tourist and recreational sphere as 
an object of public administration acquires further theoretical and methodological substantiation. The directions of improving the 
mechanisms of decision-making by state bodies for the development of the tourist and recreational sphere are formulated on the basis 
of the introduction of a systematic approach, digitization and modeling. The efforts of state bodies to form the structure of the market 
in order to study and analyze the impact of public administration and regulation on the realities of the tourist and recreational sphere 
and the proposals of tourist and recreational products that affect the public interest in them on the part of consumers of tourist services 
are a separate area of scientific research in tourism. -recreational sphere as an object of public administration and decision-making 
mechanisms by state bodies for the development of tourist and recreational territories It is shown that the processes of using tourist and 
recreational resources and diversification of the economy are positively influenced by the intersectoral nature of the tourist and re- 
creational sphere due to the multiplier effect for related sectors of the economy of the territories, directly involved in the tourist services 
served by consumers. It has been proved that a city characterized by a significant territorial concentration of labor, consumers, related 
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industries and services is very attractive for the activities of enterprises in the tourism and recreation sector in terms of minimizing 
costs, and it is expedient in determining the role and mechanisms of government influence on the development of the tourism and 
recreation sector. and the formation of strategic goals for the development of a regime for promoting their development is the study of 
the tourist and recreational market of the territory. The development of the regional and local tourist and recreational sphere is greatly 
facilitated by the transformation in the public consciousness of the concept of free time, i.e. changes in the behavior of consumers of 
tourism services in relation to specific settlements or the region as a whole. The main goal of the qualitative improvement of state 
management of the development of the tourist and recreational sphere is to increase its openness, spread goodwill towards the popula-
tion, accelerate management processes, effectively solve problems, increase the mobility of workers in tourist and recreational enter-
prises and their satisfaction with work. 

Keywords: tourist and recreational sphere, tourist and recreational territory, public administration, tourist and recreational re-
sources, tourist and recreational market, free time of the population. 

 
Борецкая Н. П., Крапивина Г. А. Направления исследования развития туристско-рекреационной сферы как объ-

екта государственного управления. 
В статье проблема определения направлений исследования развития туристско-рекреационной сферы как объекта го- 

сударственного управления приобретает дальнейшее теоретическое и методологическое обоснование. Сформулированы 
направления усовершенствования механизмов принятия решений государственными органами по развитию туристско-ре- 
креационной сферы на основе внедрения системного подхода, цифризации и моделирования. Рассмотрены усилия государ-
ственных органов по формированию структуры рынка с целью изучения и анализа влияния государственного управления и 
регулирования на реалии туристско-рекреационной сферы и предложения туристско-рекреационных продуктов, которые вли-
яют на публичный интерес к ним со стороны потребителей туристических услуг, являются отдельным направлением научного 
исследования туристско-рекреационной сферы как объекта государственного управления и механизмов принятия решений 
государственными органами по развитию туристско-рекреационных территорий. Показано, что на процессы использования 
туристско-рекреационных ресурсов и диверсификации экономики положительно влияет межотраслевой характер туристско-
рекреационной сферы за счет мультипликационного эффекта для смежных отраслей хозяйства территорий, непосредственно 
участвующих в обслуживании потребителей туристических услуг. Доказано, что город, характеризующийся значительной 
территориальной концентрацией рабочей силы, потребителей, смежных производств и услуг, очень привлекателен для дея-
тельности предприятий туристско-рекреационной сферы с точки зрения минимизации затрат, а целесообразным при опреде-
лении роли и механизмов влияния государственных органов на развитие туристско-рекреационной сферы и формирование 
стратегических целей по разработке режима содействия их развитию является исследование туристско-рекреационного рынка 
территории. Развитию региональной и местной туристско-рекреационной сферы значительно способствует трансформация в 
общественном сознании концепции свободного времени, т.е. изменения поведения потребителей туристических услуг по от-
ношению к конкретным населенным пунктам или региону в целом. Основной же целью качественного усовершенствования 
государственного управления развитием туристско-рекреационной сферы является повышение его открытости, распростра-
нение доброжелательности по отношению к населению, ускорение управленческих процессов, эффективное решение задач, 
повышение мобильности работников туристско-рекреационных предприятий и их удовлетворенность трудом. 

Ключевые слова: туристско-рекреационная сфера, туристско-рекреационная территория, государственное управление, 
туристско-рекреационные ресурсы, туристско-рекреационный рынок, свободное время населения. 
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ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УЗГОДЖЕННЯ РІШЕНЬ В СИСТЕМІ  
РЕФЛЕКСИВНОГО УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 

Останнім часом все більше провідних науков-
ців захоплюються дослідженнями у сфері поведін-
кової економіки, що дозволяє сміливо назвати це 
мейнстрімом сучасної економічної науки.  

Про це свідчить ряд Нобелівських премій, які 
здобули вчені-економісти, саме з поведінкової еко-
номіки [1; 2]. Р. Талер [1] у своїй спільній роботі з 
професором К. Санстейном показали, що спонукає 
людей приймати ті чи інші рішення залежно від ре-
флексивного сприйняття та суб’єктивної інтерпре-
тації інформаційних повідомлень із зовні. Сам Р. Та-
лер відмітив що, найбільшим внеском в досліджен-
ня поведінкової економіки було «визнання того, що 
економічні агенти є людьми». Його робота [3] під- 
креслює, що людська поведінка не узгоджується з 
припущеннями про раціональність людини як еко-
номічного агента, які передбачає традиційна еконо-
мічна теорія.  

Поєднання ідей рефлексивного управління та 
процесів узгодження рішень дозволили сформувати 
загальний підхід щодо можливостей рефлексивного 
впливу на людину в межах підприємства, де вона  
розглядається як економічний агент процесів прий-
няття рішень. При цьому рефлексія в таких механіз-
мах управління стає провідним системоутворю- 
ючим фактором.  

Таким чином, рефлексивне управління узгод-
ження рішень на підприємствах дозволяє здійсню-
вати активну адаптацію економічних агентів до зов-
нішнього середовища, впливаючи на структуру їх 
рефлексивних характеристик щодо сприйняття та 
інтерпретації інформації та підлаштовуючи під свої 
інтереси, що дозволить досягати поставленої мети в 
управлінській діяльності підприємства. Тому, акту-
альним питанням є вирішення проблем узгодження 
рішень в системі рефлексивного управління на під-
приємствах в межах термінів поведінкової еконо-
міки. Вивчення механізмів рефлексивного управ-
ління на підприємствах дозволяє побудувати сис-
тему психологічних особливостей прийняття рі-
шень суб'єктами, удосконалити механізми узго-
дження рішень та керованість персоналом для під- 
вищення ефективності функціонування підприєм- 
ства в цілому. 

Питаннями рефлексивного управління на під- 
приємствах займались такі зарубіжні та вітчизняні 
вчені як Р. Талер [1], Д. Канемана [2], К. Санстейн 
[3], В. Лефевр [4], Р. Лепа [5], С. Туралкова [6], 

М. Агафонова [7], А. Чхартишвили [8], А. Долгая [9]. 
Проте ряд питань узгодження процесів прийняття 
колективних рішень економічними агентами в ієрар-
хічній структурі підприємства залишаються невирі-
шеними. Зокрема, додаткового розгляду потребу-
ють завдання побудови економічного механізму го-
ризонтального та вертикального узгодження рішень 
на підприємствах в межах рефлексивного підходу. 

Необхідність вирішення завдань управління 
процесом узгодження рішень на підприємствах обу-
мовлює актуальність розробки концептуальних по-
ложень економічного механізму узгодження рішень 
в системі рефлексивного управління та побудови  
відповідних методичних підходів для забезпечення 
ефективного використання концепції на підприєм- 
ствах. 

Метою статі є розробка концептуальних поло-
жень економічного механізму узгодження рішень в 
системі рефлексивного управління на підприєм- 
ствах. 

Для розробки концептуальних положень еконо-
мічного механізму узгодження рішень в системі ре-
флексивного управління на підприємствах визна-
чимо ситуації економічної взаємодії агентів управ-
ління в межах виділеної гіпотези про ефективну ор-
ганізацію процесу узгодження рішень для підви-
щення ефективності досягнення цілей функціону-
вання на підприємствах.  

Припустимо, підприємство має ієрархічну 
структуру управління, де рівні підпорядковані один 
одному. На кожному з рівнів управління підприєм- 
ства є певна кількість агентів, які взаємодіють між 
собою в процесі узгодження та прийняття колектив-
них рішень в межах горизонтальних інформаційних 
зв’язків (рис. 1). 

При цьому існує координаційний центр про-
цесу узгодження рішень, який знаходиться на рівень 
вище в структурній ієрархії підприємства. Коорди-
наційний центр визначає мету таких взаємодій від-
повідно цілям функціонування підприємства та  
координує процес узгодження рішень. У процесі го-
ризонтального узгодження координаційний центр 
виступає у якості спостерігача та передає цільові 
орієнтири відповідно основним показникам функ- 
ціонування та розвитку підприємства та майже не 
втручається в процес інформаційної взаємодії між 
агентами на рівні ієрархії підприємства.  
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Рис. 1. Ситуація економічної взаємодії на підприємстві в процесі горизонтального  
узгодження рішень на одному рівні управління з урахуванням рефлексивних  

керуючих впливів агентів та наявності координаційного центру 
 
У процесі взаємодії економічних агентів на го-

ризонтальному рівні агенти можуть рефлексивно 
впливати один на одного, проте лише в певних ме-
жах, зумовлених особливостями сприйняття та ін- 
терпретації інформації, яку отримують агенти в ме-
жах рівня ієрархічної структури підприємства, де 
функціонують агенти. Такі особливості визнача-
ються рефлексивними характеристиками агентів, 
зокрема інтенціональною спрямованістю економіч-
ного агента щодо узгоджуваного рішення, тобто мі-
рою цінності рішення для агента, яка може змінюва-
тися в процесі горизонтальної взаємодії лише під 
впливом думок та особистих переваг агентів цього 
ж рівня. Якщо в процесі інформаційної взаємодії 
агентів на горизонтальному рівні агенти не можуть 
досягти узгодження рішення та обрати із можливих 
варіантів рішення альтернативу, яка буде відпові-
дати меті управління координаційного центру та ці-
лям функціонування підприємства, то виникає пи-
тання про необхідність узгодження мети координа-
ційного центру та економічних агентів рівня, де від-
бувається узгодження. Тож, завдання горизонталь-
ного узгодження рішень переміщується у площину 
вирішення завдань вертикального узгодження рі-
шень, тобто узгодження рішення між економічними 
агентами, що знаходяться на різних рівнях ієрархіч-
ної структури підприємства (рис. 2). 

При цьому, в процесі вертикальних інформа-
ційних взаємодій агентів узгодження можливе 
тільки на сусідніх рівнях ієрархії, що пов’язане із 
особливостями та обмеженнями структури підпри-
ємств та ієрархічної субординації взаємодій еконо-
мічних агентів. 

Процес вертикального узгодження рішень в 
процесі інформаційної взаємодії агентів спирається 
на зміну таких рефлексивних характеристик агентів 
як компетентність та інформованість агентів. В про-
цесі вертикального узгодження рішень між аген-
тами різних рівнів ієрархічної структури підприєм- 
ства право зміни рефлексивних характеристик коор-
динується агентом, що знаходиться на вищому рівні 
ієрархічної структури, ніж інші два, де відбувається 
узгодження. При цьому право зміни агентами ін- 
формаційної структури та можливості впливу на ре-
флексивні характеристики також підпорядковані 
структурній ієрархії підприємства. Сприйняття та 
інтерпретація інформації агентами в процесі верти-
кального узгодження рішень залежить від таких ре-
флексивних характеристик як компетентність та ін-
формованість агентів щодо узгоджуваного рішення.  

Враховуючи перелічені особливості економіч-
ного механізму узгодження рішень на підприєм- 
ствах, координаційний центр за допомогою мало- 
витратних методів рефлексивного управління може 
прискорити процес прийняття певних рішень щодо 
досягнення цілей функціонування на підприєм- 
ствах, змінюючи відповідні значення рефлексивних 
характеристик агентів в залежності від мети гори- 
зонтального чи вертикального узгодження. При 
цьому підвищення ефективності інформаційної вза-
ємодії агентів та оперативності процесів прийняття 
рішень на підприємствах дозволить підвищити ефек-
тивність функціонування підприємств. 

Розглянуті ситуації економічної взаємодії мо-
жуть бути використані для доказу гіпотез про мож-
ливість ефективного впливу на рефлексивну струк-
туру процесів узгодження рішень на підприємствах 
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Координаційний центр узгодження рішень

1n 1A −

1nA 2nA mnA

1n 1A + 2n 1A + mn 1A +

Рис. 2. Ситуація економічної взаємодії на підприємстві в процесі вертикального  
узгодження рішень на різних рівнях управління з урахуванням рефлексивних  

керуючих впливів агентів та наявності координаційного центру 

для того, щоб агенти управління приймали рішення 
відповідно цілям підприємства без додаткового 
опору чи затягування, та підвищення ефективності 
функціонування підприємств у результаті прий-
няття узгоджених рішень агентами в економічних 
системах, що відповідають меті коронаційного  
центру управління.  

Виокремлення рефлексивних складових про-
цесу узгодження рішень агентами на підприємствах 
дозволяє висунути гіпотезу про можливість управ-
ління такими процесами за рахунок надання вектору 
поведінки економічних агентів із використанням 
методів рефлексивного управління. Тож, розглянуті 
особливості інформаційних взаємодій економічних 
агентів в ієрархічній структурі управління підпри-
ємств у процесі узгодження рішень доцільно вико- 
ристовувати в межах економічного механізму уз- 
годження рішень в системі рефлексивного управ-
ління на підприємствах. Щоб уникнути ризиків за-
тягування процесів прийняття важливих рішень, що 
може призводити до неефективності функціону-
вання як окремих підрозділів підприємства, так і в 
цілому унеможливлювати досягнення стратегічно 
важливих цілей функціонування підприємств, необ-
хідними є розробка та застосування відповідних ме- 
ханізмів діагностики поведінки економічних агентів 

та узгодження рішень в системі рефлексивного уп-
равління на підприємстві в межах відповідної кон-
цепції. 

Діагностика поведінки економічних агентів пе-
редбачає визначення суб’єктивних схильностей еко-
номічних агентів у процесі сприйняття та інтерпре-
тації інформації в процесі узгодження рішень. Для 
виявлення таких схильностей необхідним є визна-
чення рефлексивних характеристик агентів, які ви-
значають результат узгодження та подальше прий-
няття рішень, зокрема компетентності / інформова-
ності та інтенціональної спрямованості економічних 
агентів. Отримані значення рефлексивних характе-
ристик агентів, що приймають участь у процесі уз-
годження рішень, дозволять прогнозувати резуль- 
тати узгодження та подальшого прийняття рішень 
економічними агентами у відповідній системі реф-
лексивного управління на підприємстві. 

Механізм узгодження рішень в системі рефлек-
сивного управління на підприємстві передбачає 
прогнозування й оцінку станів економічних агентів 
із використанням визначених на етапі діагностики 
поведінки рефлексивних характеристик та оцінки 
ступеня узгодженості рішень агентів та його відпо- 
відності меті координаційного центру та цілям уп-
равління. У разі невідповідності за результатами 
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оцінки станів агентів у системі узгодження рішень 
на підприємствах меті координаційного центру,  
необхідним стає узгодження рішень економічних  
агентів із використанням процедур горизонтального 
та вертикального узгодження рішень на основі ме-
тодів рефлексивного управління. Для такого узгод-
ження координаційний центр створює таку струк-
туру інформованості для економічних агентів відпо-
відних рівнів ієрархічної структури, яка змінює зна-
чення компетентності / інформованості чи цінності 
узгоджуваних рішень для агентів та на рівнях ієрар-
хії структури підприємства досягається узгодже-
ність рішень згідно меті координаційного центру та 
цілей функціонування підприємства. 

Реалізація процедур концептуальних положень 
економічного механізму узгодження рішень в сис-
темі рефлексивного управління на підприємствах 
дозволить прогнозувати результати узгодження рі- 
шень агентами із використанням визначених на 

етапі діагностики поведінки рефлексивних характе-
ристик відповідно суб’єктивних схильностей щодо 
сприйняття та інтерпретації інформації в процесі уз-
годження рішень на горизонтальному та вертикаль-
ному рівнях ієрархічної структури підприємства, що 
дозволить координаційному центру цілеспрямовано 
обирати вектор рефлексивного управління й оціню-
вати результати такого управління. Таким чином, 
змінюючи структуру інформованості агентів відпо-
відно їх рефлексивним характеристикам, координа-
ційний центр може впливати на результати узго-
дження рішень та використовувати їх для ефектив-
ного досягнення цілей підприємства. 

Розглянуті методичні та методологічні особли-
вості економічного механізму узгодження рішень в 
системі рефлексивного управління на підприєм- 
ствах дозволяють представити синтез комплексу 
взаємопов'язаних методів, схему якого наведено на 
рис. 3. 
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Рис. 3. Синтез методів економічного механізму узгодження рішень  
в системі рефлексивного управління на підприємствах 

 
Концептуальні положення економічного меха-

нізму узгодження рішень в системі рефлексивного 
управління на підприємствах представлена синте-
зом відповідних методів, а саме: 

1M – методу формування нечітких множин за 

результатами анкетування агентів, що поєднує ме-
тоди анкетування економічних агентів та форму-
вання нечітких множин за результатами відповідей 
згідно з теорії Л. Заде; 

2M  – методу класифікації агентів відповідно 

напрямам виявлення рефлексивних характеристик, 
який ґрунтується на використанні методів нейроме-
режевого моделювання, зокрема карт самоорганіза-
ції Кохонена; 

3M  – методу визначення рефлексивних харак-

теристик агентів, який базується на визначенні  
центрів кластерів карт самоорганізації Кохонена; 

4M  – методу оцінки станів агентів в системі уз-

годження рішень на підприємствах, який ґрунту-
ється на використанні функцій біполярного вибору 
В. Леферва, які адаптовано до вирішення завдань уз-
годження рішень на підприємствах; 

5M  – методу оцінки ступеню узгодженості рі-

шень, який засновано на методі оцінки узгодженості 
рішень О. Чхартушвілі; 

6M  – рефлексивного методу горизонтального 

узгодження рішень, який реалізується за допомогою 
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удосконаленої моделі рефлексивного управління 
агентами Д. Новікова «активна експертиза»; 

7M  – рефлексивного методу вертикального уз-

годження рішень, який засновано на застосуванні 
методів рефлексивного управління щодо зміни зна-
чень рефлексивних характеристик агентів (зокрема 
компетентності / інформованості та інтенціональної 
спрямованості агентів). 

Методи синтезу методів економічного меха- 
нізму узгодження рішень в системі рефлексивного 
управління на підприємствах взаємодіють між со-
бою відповідно інформаційним зв’язкам, позначе-
ним на рис. 3 відповідними стрілками. 

Практична реалізація методів економічного ме-
ханізму узгодження рішень в системі рефлексив-
ного управління на підприємствах передбачає його 
зведення до рівня формалізації для побудови відпо-
відної інформаційної моделі, що дозволяє отримати 
цілісну картину процесу реалізації економічного ме-
ханізму узгодження рішень в системі рефлексив-
ного управління, основні системні поняття якої  
формують основу майбутньої інформаційної сис-
теми підприємства. Інтеграція концептуальних по-
ложень економічного механізму узгодження рішень 
в системі рефлексивного управління на підприєм- 
ствах здійснюється оптимізацією взаємодії відпо- 
відних механізму інформаційних потоків в межах іс-
нуючої організаційної структури підприємства. Це 
дозволяє встановити оптимальне завантаження пер-
соналу відповідно до обсягу вирішуваних завдань  
і функцій в системі узгодження рішень на підприєм-
ствах та мінімізувати витрати на організаційні зміни 
в процесі реалізації відповідних концептуальних по-
ложень на підприємствах. У процесі інтеграції за-
пропонованого механізму в існуючу структуру уп-
равління здійснюється заміна аналогічних та допов-
нення вже існуючих функцій персоналу підприєм- 
ства, що дозволяє виключити дублювання, забезпе-
чити своєчасність та достовірність інформації, що 
використовується. 

Таким чином, реалізація концептуальних поло-
жень економічного механізму узгодження рішень в 
системі рефлексивного управління на підприєм- 
ствах з використанням відповідних методів дозво-
лить підвищити оперативність та ефективність узго-
дження рішень відповідно меті координаційного 

центру щодо досягнення цілей підприємства, а та-
кож знизити витрати на їх розробку та реалізацію. 

Висновки. Таким чином, у статті обґрунтовано 
актуальність розробки концептуальних положень 
економічного механізму узгодження рішень в сис-
темі рефлексивного управління на підприємствах. 
Наведено ситуації економічної взаємодії в процесі 
горизонтального та вертикального узгодження рі-
шень на відповідних рівнях управління підприєм- 
ства в рамках висунутої гіпотези про можливість 
ефективної організації процесу узгодження рішень 
на підприємстві із використанням методів рефлек-
сивного управління для підвищення оперативності 
та ефективності узгодження рішень відповідно меті 
координаційного центру щодо досягнення цілей під-
приємства. Для вирішення поставлених завдань уз-
годження рішень розглянуто можливість застосу-
вання концептуальних положень економічного ме-
ханізму узгодження рішень, метою яких є діагнос-
тика поведінки економічних агентів та забезпечення 
координації процесів горизонтального та вертикаль-
ного узгодження рішень на підприємствах в системі 
рефлексивного управління для підвищення ефек- 
тивності функціонування та конкурентних переваг 
підприємств. Розроблено синтез методів еконо- 
мічного механізму узгодження рішень в системі  
рефлексивного управління на підприємствах. Реалі-
зація відповідних методів на підприємствах дозво-
лить прогнозувати результати узгодження рішень 
агентами із використанням визначених на етапі  
діагностики поведінки рефлексивних характеристик 
відповідно суб’єктивних схильностей щодо сприй-
няття та інтерпретації інформації в процесі узгод-
ження рішень на горизонтальному та вертикальному 
рівнях ієрархічної структури підприємства, що до-
зволить координаційному центру цілеспрямовано 
обирати вектор рефлексивного управління й оціню-
вати результати такого управління для підвищення 
оперативності та узгодженості прийняття рішень 
щодо досягнення цілей функціонування на підпри-
ємствах. 

Перспективним напрямом дослідження є впро-
вадження запропонованих концептуальних поло-
жень економічного механізму узгодження рішень в 
системі рефлексивного управління на підприєм- 
ствах. 
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Логвіненко Б. І. Економічний механізм узгодження рішень в системі рефлексивного управління на підприєм- 

ствах 
Обґрунтовано актуальність розробки економічного механізму узгодження рішень в системі рефлексивного управління 

на підприємствах. Наведено ситуації економічної взаємодії в процесі горизонтального та вертикального узгодження рішень 
на відповідних рівнях управління підприємства в рамках висунутої гіпотези про можливість ефективної організації процесу 
узгодження рішень на підприємстві із використанням методів рефлексивного управління для підвищення оперативності та 
ефективності узгодження рішень відповідно меті координаційного центру щодо досягнення цілей підприємства. Для вирі-
шення поставлених завдань узгодження рішень розглянуто можливість застосування концептуальних положень економічного 
механізму узгодження рішень, метою яких є діагностика поведінки економічних агентів та забезпечення координації процесів 
горизонтального та вертикального узгодження рішень на підприємствах в системі рефлексивного управління для підвищення 
ефективності функціонування та конкурентних переваг підприємств. Розроблено синтез методів економічного механізму уз-
годження рішень в системі рефлексивного управління на підприємствах. Реалізація концептуальних положень економічного 
механізму узгодження рішень в системі рефлексивного управління на підприємствах з використанням відповідних методів 
дозволить підвищити оперативність та ефективність узгодження рішень відповідно меті координаційного центру щодо  
досягнення цілей підприємства. Намічено перспективні напрями дослідження. 

Ключові слова: економічний механізм, узгодження рішень, структура підприємства, інформованість, рефлексія,  
рефлексивне управління, підприємство. 

 
Logvinenko B. Economic Mechanism of Coordination of Decisions in the System of Reflexive Management at the Enter-

prises 
The urgency of development of the economic mechanism of coordination of decisions in system of reflexive management at the 

enterprises is proved. research pits. Situations of economic interaction in the process of horizontal and vertical coordination of decisions 
at the appropriate levels of enterprise management are presented within the hypothesis of the possibility of effective organization of 
the process of coordination of decisions at the enterprise using reflexive management methods to increase efficiency and effectiveness 
of coordination of decisions. To solve the tasks of decision coordination, the possibility of applying the conceptual provisions of the 
economic mechanism of decision coordination, which aims to diagnose the behavior of economic agents and ensure coordination of 
horizontal and vertical coordination of decisions in enterprises in a system of reflexive management to improve efficiency and com-
petitive advantages. The synthesis of methods of the economic mechanism of coordination of decisions in system of reflexive manage-
ment at the enterprises is developed. Implementation of the conceptual provisions of the economic mechanism of coordination of 
decisions in the system of reflective management in enterprises using appropriate methods will increase the efficiency and effectiveness 
of coordination of decisions in accordance with the purpose of the coordination center to achieve the goals of the enterprise. Perspective 
directions of research are outlined. 

Keywords: economic mechanism, coordination of decisions, structure of the enterprise, awareness, reflection, reflexive manage-
ment, enterprise. 
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Логвиненко Б. И. Экономический механизм согласования решений в системе рефлексивного управления на 
предприятиях 

Обоснована актуальность разработки экономического механизма согласования решений в системе рефлексивного 
управления на предприятиях. Приведены ситуации экономического взаимодействия в процессе горизонтального и вертикаль-
ного согласования решений на соответствующих уровнях управления предприятия в рамках выдвинутой гипотезы о возмож-
ности эффективной организации процесса согласования решений на предприятии с использованием методов рефлексивного 
управления для повышения оперативности и эффективности согласования решений в целях координационного центра по до-
стижению целей предприятия. Для решения поставленных задач согласования решений рассмотрена возможность примене-
ния концептуальных положений экономического механизма согласования решений, целью которых является диагностика по-
ведения экономических агентов и обеспечение координации процессов горизонтального и вертикального согласования реше-
ний на предприятиях в системе рефлексивного управления для повышения эффективности функционирования и конкурент-
ных преимуществ предприятий. Разработан синтез методов экономического механизма согласования решений в системе  
рефлексивного управления на предприятиях. Реализация концептуальных положений экономического механизма согласова-
ния решений в системе рефлексивного управления на предприятиях с использованием соответствующих методов позволит 
повысить оперативность и эффективность согласования решений согласно целям координационного центра по достижению 
целей предприятия. Намечены перспективные направления исследования.  

Ключевые слова: экономический механизм, согласование решений, структура предприятия, информированность, ре-
флексия, рефлексивное управление, предприятие. 
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПОЛІТИЧНИМИ РИЗИКАМИ  
ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ  
В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ 

 
Постановка проблеми. Транснаціональні кор-

порації (ТНК) сьогодні є провідними суб'єктами 
міжнародної господарської діяльності. Вони здійс-
нили трансформацію світової економіки в інтерна-
ціональне виробництво, сприяли розвитку науково-
технічного прогресу в усіх його напрямах: техніч-
ного рівня і якості продукції; ефективності вироб- 
ництва; вдосконалення форм менеджменту, управ-
ління підприємствами. Вони забезпечують діяль-
ність через свої дочірні підприємства і філії в ба- 
гатьох країнах світу за єдиною науково-виробничою 
та фінансовою стратегією.  

Процеси транснаціоналізації є основою сучас-
них світогосподарських відносин і сталою тенден-
цією розвитку економіки. За умов активізації міжна-
родної інвестиційної діяльності зростають і основні 
показники діяльності ТНК [1, с. 59]. Слід зазначити, 
що провідним шляхом впливу ТНК на економіку 
країни є прямі іноземні інвестиції (ПІІ). За даними 
Організації Об’єднаних Націй, багатонаціональні 
корпорації здійснюють майже 90% прямих інозем-
них інвестицій світу, що забезпечує покращення 
економічного потенціалу країн, у яких діють філії 
ТНК, покращує платіжний баланс, сприяє модерні-
зації економіки та обміну інноваціями. Водночас ді-
яльність ТНК не лише дає країнам-реципієнтам до-
даткові можливості для економічного зростання  
і розвитку, але й забезпечує зменшення рівня еконо-
мічної самостійності, маючи вплив на формування 
державної політики регулювання ринків та секторів 
національної економіки. Транснаціональні корпора-
ції відіграють важливу роль у створенні відпрацьо-
ваних роками методик оцінки політичних ризиків. 
Відповідно усі існуючі методики аналізу політичних 
ризиків, що використовуються у державному управ- 
лінні, переважним чином було розроблено в корпо-
ративному секторі і лише згодом були адаптовані 
для потреб держави. Незважаючи на те, що ці мето- 

дики, як і раніше, так і зараз мають серйозні обме-
ження, державні органи мають використовувати до-
свід ТНК у своїй практиці. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій.  
Діяльність транснаціональних корпорацій та їх 
вплив на національну економіку вже давно є пред-
метом наукових досліджень закордонних та вітчиз-
няних учених. У працях зарубіжних дослідників  
С. Хірша, Р. Робінзона, Х. Прелмуттера основна 
увага зосереджена на з’ясуванні чинників розвитку, 
етапів формування, факторів розміщення ТНК. Віт-
чизняні вчені І. Карамбович, В. Рокоча, Б. Крав- 
ченко, Д. Лук’яненко, Г. Пастернак-Таранушенко та 
інші досліджували проблеми економічної безпеки 
країни. Проблематику здійснення інвестиційної дія-
льності ТНК висвітлено у працях таких вітчизняних 
науковців, як Л. Шабаліна, С. Якубовський, І. Ава-
несова, Н. Скопенко та інші. 

Вивченню питань державного управління ризи-
ками, у тому числі політичними, присвячено чимало 
праць українських і зарубіжних учених. Серед  
них можна відзначити наукові доробки Т. Авена,  
Г. Бхатти, К. Ващенко, Дж. Дженні, В. Кривошеїна, 
Є. Крохіної, М. Паувера, О. Ренна, К. Харді та ін-
ших. Проте, попри наявність ґрунтовних фахових 
робіт із цієї проблематики, остання продовжує пере-
бувати у тіні дослідницької уваги, яка концентру-
ється переважно на вивченні проблем організації  
ризик-менеджменту в системі державного управ-
ління або на рівні окремих її галузей чи органів, а 
також державного управління системними ризи-
ками. 

Метою статті є визначення та характеристика 
основних ключових особливостей організації управ-
ління політичними ризиками транснаціональних  
корпорацій в умовах глобалізації економіки. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Внесок транснаціональних корпорацій у світовий 
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бізнес досить вагомий і розподіляється на кілька  
рівнів. По-перше, вони є найбільш активними учас-
никами сучасної форми світового розподілу праці  
і конкуренції на міжнародному рівні. У межах пев-
них держав вони конкурують із місцевими компані-
ями або іншими міжнародними компаніями за рин-
ки сировини і збуту, а також за місцеві дотації та 
інші пільги. ТНК мають вплив як на країни базу- 

вання, так і на приймаючі країни. Більшість країн, 
що приймають на своїй території філії ТНК, схвалю-
ють їхню діяльність і навіть конкурують між собою, 
оскільки це забезпечує приплив ПІІ, утворення до-
даткових робочих місць, посилення внутрішньої  
торгівлі, впровадження інновацій, випуск нових ви-
дів продукції. Розподіл основних інвесторів в Укра-
їну наведено в табл. 1. 

Таблиця 1 
Основні інвестори в Україну в 2019 р. 

(сформовано авторами на основі джерела [2]) 

Рейтинг Країна 
Проєкти ПІІ

(2016–2019 рр.) 
Частка, % 

Створено робочих 
місць, од. 

1 Кіпр 27 12 217
2 Нідерланди 26 12 733
3 Велика Британія 19 8 363 
4 Німеччина 16 6 1755
5 Швейцарія 16 6 1905
6 Австрія 12 4 42
7 Віргінські острови 12 4 22 
8 Франція 12 4 555
9 Російська Федерація 11 3 151 

Інші 151 31 1256
Усього 161 90 6999

Найбільш відомими транснаціональними кор-
пораціями, що працюють на території України, є 
Coca-Cola, Daewoo, Sigma-Bleyzer, Western NIS 
Enterprise Fund, «Укртатнафта», Мacdonald’s 
Ukraine Ltd, Cargill PepsiAmericas і PepsiCo та Nestle, 
Procter & Gamble. В Україні зареєстровано близько 
7362 філій іноземних ТНК, водночас у світі загалом 
їх понад 800 000, таким чином на Україну припадає 
лише 0,9% їх загальної кількості [3].  

Україна викликає особливий інтерес ТНК у тих 
галузях, в яких чітко виражені конкурентні переваги 
щодо вітчизняних компаній. У 2019 р. найбільш 
привабливими для транснаціональних корпорацій 

та інвесторів із країн ЄС та США були наступні  
сектори вітчизняної економіки: харчова промисло-
вість та переробка сільськогосподарських продуктів 
(16,3% від загального обсягу прямих іноземних ін-
вестицій); торгівля (15,0%); фінансова сфера (9,1%); 
машинобудування (8,6%); транспорт (7,6%); опера-
ції з нерухомістю (5,2%); фармацевтика та нафто- 
хімічна промисловість (4,1%) [4]. Сьогодні в Україні 
переважна більшість ТНК представлена у перероб-
ній промисловості. За версією Forbes, за підсумками 
2019 р. велика частка із них була прибутковими 
(табл. 2). 

Таблиця 2 
Фінансові результати ТНК в Україні за 2019 р. 

(сформовано авторами на основі джерела [3]) 

№ з\п Корпорація Галузь 
Виручка за 2019 р., 

млн дол. 
1 JT International Тютюнова 8203,7 
2 Philip Morris Тютюнова 6775,1 
3 Imperial Tobacco Тютюнова 5399,4 
4 Bunge Агропромислова 6723,7 
5 ViOil Харчова 4459,8 
6 Nestle  Харчова 6728,5 
7 Shell Нафтогазова 5255,8 
8 Toyota Машинобудівна 5477,6 
9 Procter&Gamble Хімічна 6833,1 
10 PepsiCo Харчова 7168,5 

Найкращі фінансові результати отримали ТНК, 
що спеціалізуються на тютюновій та харчовій галу-
зях промисловості, а саме: JT International, PepsiCo 
та Philip Morris. Проведений аналіз діяльності ТНК 
в Україні за галузями економіки показав, що значна 
частина цих підприємств спеціалізується на торгівлі 

та ремонті, переробній промисловості, операціях із 
нерухомістю, будівництві. Тобто іноземні компанії 
не прагнуть вкладати кошти у високотехнологічні 
галузі, а більшість інвестицій спрямовують на тор- 
гівлю – галузь, яка дозволяє досить швидко отриму-
вати високі прибутки. 
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Особливістю державного підходу до управ-
ління політичними ризиками ТНК, а також суттєвою 
перепоною в побудові дієвої системи державного 
ризик-менеджменту, орієнтованого на стратегію 
прийняття ризику є традиційно стійке неприйняття 
ризику інститутами публічної влади. При цьому ос-
новними бар’єрами для прийняття ризиків держав-
ним сектором зарубіжні фахівці виділяють наступні: 
неприйнятність організаційної культури державних 
органів до визнання ризику; брак досвіду в застосу-
ванні підходів управління ризиками, що практику-
ються у комерційному секторі, й, як наслідок, не-
стача кваліфікованих фахівців з управління ризи-
ками в державному секторі; недостатність інформа-
ції про ризики і відсутність певного рівня прийнят-
ного ризику; недостатність формальних систем, 
процесів і процедур ризик-менеджменту; невизна-
чена відповідальність за управління ризиками; ско-
рочення можливостей для інновацій, які містять ва-
гомий ризик-потенціал, у системі державного уп-
равління внаслідок обмеженості фінансових ресур-
сів, а також запобігання невдач у процесі реалізації 
різних державних проектів тощо.  

З точки зору формальної логіки неприйняття 
ризику суб’єктами державної політики означає, що 
їх схильність до ризику має несприятливу тенден-
цію. Тобто урядові структури наражаються на певні 
проблеми, але вони не здатні приймати ризиковані 
рішення. У той же час неоднозначність ситуації по-
лягає в тому, що схильність державних органів 
влади до ризику все ж має високу тенденцію. Осно-
вна перевага ризик-комунікацій як ефективного до-
поміжного інструменту управління політичними ри-
зиками ТНК на державному рівні, особливо на ран-
ньому етапі становлення державної політики, поля-
гає у тому, що це дозволяє особам, які приймають 
рішення, краще і своєчасно інформувати зацікавлені 
сторони про ризики, а також здійснювати ефектив-
ний обмін даних між різними частинами системи 
державного управління, у тому числі щодо дієвих 
заходів їх пом'якшення.  

У цілому, неправильне інформування про ри-
зики, що виникають в суспільстві, закономірно при-
зводить до вакууму інформації про них, що є основ-
ним чинником соціального посилення ризиків, 
тобто їх політизації. Зокрема, без належної інформа-
ції суспільство, та й взагалі державні інститути 
влади, починають сприймати завищений рівень ри-
зику, ніж той, який насправді присутній. Слід розу-
міти, що подолання певних уявлень про ризик, які 
вже широко розповсюджені в соціальному середо-
вищі, є невдячним завданням, майже без шансів на 
успіх [5].  

Тому для запобігання браку ризик-комунікацій 
зарубіжна фахова література, присвячена розробці 
методичних рекомендацій із управління ризиками, у 
тому числі політичними, на державному рівні, вже 
давно здійснила вироблення ряду базових принци- 

пів із організації відповідного процесу обміну ін- 
формацією. 

Управління політичними ризиками, безсум- 
нівно, передбачає активне керівництво цим проце-
сом з боку суб’єктів вироблення державної полі-
тики, оскільки сам концепт управління ризиком без-
посередньо пов’язаний із процесом ухвалення полі-
тико-управлінських рішень. Однак приймати рі-
шення щодо завдань управління політичними ризи-
ками самостійно не може навіть саме компетентне 
політичне керівництво. Більше того, реалії політич-
ного контексту управління досліджуваними ризи-
ками навіть у розвинених країнах є такими, що вже 
саме внесення конкретних питань щодо ризиків у 
політичний порядок денний є поширеним засобом 
володіння владою. Відповідно останній фактор 
впливає на процес ризик-менеджменту вже з самого 
його початку. Незгода суспільства із-за різного 
сприйняття ризику або галас в ЗМІ в контексті пев-
ного ризику часто використовується для просування 
окремих політичних інтересів [5, с. 62]. Такий вплив 
разом з потенціалом мобілізації широкої громад- 
ськості може сприяти збільшенню уваги до одних 
політичних ризиків, у той час як процес політизації 
інших соціальних ризиків може бути прихований від 
суб'єктів управління останніми або бути недооціне-
ним унаслідок політичних чи особистісних мотивів 
осіб, які приймають ключові державні рішення.  

Завдання такого порядку може достатньо ефек-
тивно вирішуватися тільки за умов належного рівня 
ризик-комунікацій, а також у рамках спеціалізо- 
ваних структур, що на різних рівнях професійно  
вивчають політичний ризик. До останніх, окрім дер-
жавного рівня, відносяться також:  

– рівень комерційних організацій, особливо 
ТНК. Такі організації з великим об'ємом зовнішньо-
економічних операцій, як уже згадувалося, мають 
найбільш розвинений механізм вивчення політич-
ного ризику, оскільки в силу своєї діяльності займа-
ються аналізом і математичної оцінкою ризиків, 
джерелом яких є органи державної влади. Це викли-
кано необхідністю вироблення системи гарантій при 
торгових операціях за кордоном або при розміщенні 
зарубіжних інвестицій. Незважаючи на те, що оцін-
ка політичного ризику обмежується загальними по-
казниками, державні органи можуть і повинні вико-
ристовувати цю інформацію і досвід у своїй прак-
тиці;  

– рівень міжнародних інститутів. Моніторинг 
політичного ризику, що проводиться міжнародними 
і регіональними банками, установами Євросоюзу, 
ООН та інших міжнародних організацій, служить 
орієнтиром при виробленні стратегічних економіч- 
них і політичних рішень для національних держав  
і ТНК [6, с. 106–107].  

Вищезазначене засвідчує, що співпраця дер-
жави з дослідним потенціалом комерційного сек-
тору і міжнародних структур може допомогти дер- 
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жавним суб'єктам управління ризиками у вирішенні 
питань, пов'язаних із проблемами ідентифікації та 
мінімізації політичних ризиків до прийнятного  
рівня, особливо тих, що генеруються процесами гло-
балізації. Як наслідок, у багатьох політико-адмініс-
тративних системах вже створені і працюють неза-
лежні агентства з оцінки системних ризиків, до яких 
включаються і політичні ризики для держави, а іноді 
й агентства з їх управління.  

Визначення політичного ризику дозволяє оці-
нити вплив несприятливих, насамперед, політичних 
факторів, які складають поле політичних ризиків, на 
досягнення соціальних та економічних цілей. Поле 
політичних ризиків – це сукупність взаємозв’язків 
політичного характеру у досліджуваному політич- 

ному просторі та часі. Структурно поле політичного 
ризику можна зобразити у вигляді трьох рівнів.  
Перший рівень стосується філій транснаціональних 
корпорацій та їхніх співробітників у країні свого 
тимчасового перебування з економічних причин. 
Другий рівень – це рівень держави з усіма інститу-
тами влади й громадянського суспільства, включа-
ючи національні неурядові організації, місцеві за-
соби масової інформації. Третій рівень стосується 
організацій наднаціонального характеру (ТНК,  
банки, міжнародні урядові й неурядові організації, 
регіони за економічною чи територіальною озна-
кою). Схематично поле політичного ризику відобра-
жено на рисунку. 

Множина суб’єктів господарювання в межах країни 

І рівень 

ІІ рівень 

ІІІ 
рівень 

Держави-лідери 
Наддержавні 
та міждержавні 
організації 

Міжнародні 
громадські рухи, 

ЗМІ 

Державно-
адміністративний 

апарат 

Інститути
громадянського 
суспільства 

Суспільні рухи, 
ЗМІ 

Рисунок. Поле політичного ризику  
(сформовано авторами на основі джерела [7]) 

Тривалим єдиним джерелом політичного ри-
зику були дії державного апарату. Держава сьогодні 
є серйозною адміністративною силою, однак важ-
ливе значення мають дії й інших транснаціональних 
корпорацій. ТНК можуть впливати на рівень полі-
тичного ризику через національні уряди та неуря-
дові інститути. Найбільш вагомими важелями «пря-
мого» впливу є сучасні інформаційні технології та 
свобода пересування. Це зменшує можливість конт-
ролю з боку національного уряду за всіма процесами 
усередині країни. У країнах зі слабким економічним 
розвитком і нестабільною політичною ситуацією 
суб’єктом політичного ризику може бути сама дер-
жава. 

Важливим є з’ясування наслідків розширення 
діяльності ТНК на національному ринку та виді-
лення основних напрямів розвитку власних ТНК. 
Особливу увагу слід приділити питанням економіч-
ної безпеки, під якою розуміють стан національної 
економіки, що дає можливість задоволення життєво 
важливих потреб країни в матеріальних благах, не-
залежно від виникнення у світовій економічній сис-
темі або всередині країни форс-мажорних обставин 
соціально-політичного, економічного або екологіч-
ного характеру. При цьому негативних економічних 
наслідків, на нашу думку, може бути більше, ніж пе-
реваг, і не тільки для приймаючої країни, а й для  
країни базування (табл. 3). 

Таблиця 3 
Негативні наслідки діяльності ТНК 

(сформовано авторами на основі джерела [8]) 
Для країни базування Для приймаючої країни 

1 2
− Суперечності між інтернаціональним глобальним 
характером операцій ТНК і територіально обмеженою 
компетенцією держави.  
− Заборона інвестування в окремі галузі як результат 
державного регулювання у сфері іноземного інвесту-
вання.  

− Нав’язування компаніям приймаючої країни неперспек-
тивних напрямів у системі розподілу праці.  
– Маніпулювання цінами (з боку ТНК) з метою уникнення
податків.  
− Розташування екологічно небезпечних виробництв та під-
приємств із застарілою технікою на території приймаючої 
країни.  
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Закінчення табл. 3 
1 2

− Особливості умов інвестування (використання на-
ціональних напівфабрикатів, навчання кадрів за 
своєю програмою, розширення експорту та виведення 
всієї продукції за кордон).  
− Наявність ризику конфіскації інвестицій.  
− Корпоративна ідеологія ТНК (власні спецслужби і 
достатня кількість зброї) 

− Нестійкість інвестиційного процесу. 
− Зовнішній контроль з боку ТНК.  
− Тиск на органи влади з метою лобіювання своїх інтересів. 
− Під час кризи капітали ТНК концентруються в країні ба-
зування, щоби стабілізувати внутрішню ситуацію.  
− Виснаження природних ресурсів приймаючих країн 

Для зменшення негативного впливу зарубіж-
них ТНК на економіку України, на нашу думку, не-
обхідно здійснити такі дії:  

1. Діяльність іноземних ТНК має регулюватися 
згідно з національними інтересами. Насамперед із 
метою захисту національної економіки потрібно 
сформувати відповідну законодавчу базу, яка б ре-
гулювала процедуру виходу ТНК на місцевий ри-
нок, надавала переваги місцевим інвесторам. Необ-
хідно чітко регламентувати форми присутності ТНК 
на вітчизняному ринку, забезпечувати передавання 
до українських підприємств та адаптацію новітніх 
технологій і результатів НДДКР.   

2. Створення вітчизняних ТНК. Сьогодні на- 
ціональний капітал, який формується за допомогою 
великих фінансово-промислових груп, може конку-
рувати з транснаціональними корпораціями. Укра-
їна вже зробила перші кроки до транснаціоналізації, 
тому надалі важливо стимулювати становлення віт-
чизняних ТНК, об'єднання їх із родинними закор-
донними корпораціями на взаємовигідній партнер-
ській основі з урахуванням інтересів будь-якої зі 
сторін, підтримувати національні інноваційні під- 

приємства, венчурні малі підприємства тощо. Ство-
рення українських ТНК дасть змогу певною мірою 
захистити національні економічні інтереси, спри- 
ятиме подальшому розвитку вітчизняних господар-
ських структур, інтернаціоналізації їхнього вироб-
ництва і капіталу, інтеграції України у світову еко-
номіку. 

Головними напрямами для інвестування ТНК є 
сфера торгівлі, телекомунікацій, також активно ін-
вестують у нафтові комплекси. Частка країн із роз-
виненою економікою у притоках інвестицій ТНК 
продовжує стабільно зростати. У 2018 р. ТНК із  
розвинутих країн інвестували за кордон 1,1 трлн 
дол. США, що на 33% більше минулорічного показ-
ника. Натомість країни, що розвиваються, втратили 
свої позиції, і приплив інвестицій ТНК знизився на 
14%, до 646 млрд дол. США. У країнах із перехід-
ною економікою змінилася тенденція спаду, й інве-
стиції ТНК у даних країнах зросли на 81%, до  
68 млрд дол. США. Найперспективнішими прийма-
ючими країнами ТНК залишаються США, Китай та 
Індія. У табл. 4 пропонуємо розглянути рейтинговий 
список провідних ТНК за іноземними активами. 

 

Таблиця 4 
Провідні ТНК за обсягом іноземних активів за 2018 р. 

(сформовано авторами на основі джерела [9]) 
№ 
з/п 

Країна Напрям діяльності 
Активи, млрд дол. США 

загальні іноземні
1 Vodefone, Велика Британія телекомунікації 223,3 221,2
2 General Electric, США електроніка та електротехніка 437,0 159,2
3 Exxon Mobil, США нафтовий комплекс 149,0 101,7
4 Vivendi Universal, Франція багатопрофільний бізнес 141,9 93,3
5 General Motors, США транспортні засоби 303,1 75,2
6 Royal Dutch/Shell, Велика 

Британія, Нідерланди 
нафтовий комплекс

122,5 74,8 
7 British Petroleum, Велика 

Британія 
нафтовий комплекс

75,2 57,5 
8 Toyota Motor, Японія транспортні засоби 154,1 56,0
9 Telefonica, Іспанія телекомунікації 87,1 56,0
10 Fiat, Італія транспортні засоби 95,8 52,8

Оцінки експертів ЮНКТАД свідчать про те, що 
головними одержувачами ПІІ, як і раніше, виступа-
ють промислово розвинені країни, на котрі припадає 
більше трьох чвертей глобального припливу інвес-
тицій. Приплив ПІІ в країни, що розвиваються, та-
кож зростає. Однак частка країн, що розвиваються, 
у світових потоках ПІІ скорочується. У 2018 р. ТНК 
із розвинених країн інвестували за кордон 1,1 трлн 
дол. США, це на 33% більше, ніж у попередньому 

році, а ТНК з Європи та Японії сприяли економіч- 
ному зростанню. Незважаючи на це, їх рівень ПІІ за-
лишився на 40% менше його найвищого рівня в 
2007  р. ТНК із країн, що розвиваються, та країн із 
перехідною економікою, навпаки, зменшили свої ін-
вестиції. Ці тенденції спричинили суттєву зміну за-
гальної частки розвинутих країн у світовому потоці 
ПІІ, яка зросла з 61% у 2016 р. до 72% у 2018 р. [9]. 



Є. В. Болотіна, О. В. Шубна, А. В. Бородай, Н. Л. Стешенко 

167 
Економічний вісник Донбасу № 3(65), 2021 

Отже, інвестиції транснаціональних корпора-
цій спрямовані на отримання максимального при- 
бутку, досягнення конкурентних переваг, розши- 
рення ринків збуту продукції, обмін провідними  
технологіями, забезпечення стратегічного розвитку 
компанії тощо. Завдяки правильній інвестиційній 
політиці деякі великі ТНК мають доходи, які значно 
перевищують бюджет деяких країн. ТНК здійсню-
ють великий вплив на громадськість, політичне 
лобі, оскільки мають значні кошти. Управління по-
літичними ризиками на рівні транснаціональних  
корпорацій має як схожі, так і відмінні риси з управ-
лінням на рівні звичайної компанії. Особливості по-
літичних ризиків ТНК полягають у їхній інтерпрета-
ції, класифікації та методах використання. Операції 
між підрозділами ТНК, розташованими в різних кра-
їнах, являють собою велику частину зовнішньотор-
говельного обігу західних країн. Глобалізація діяль-
ності транснаціональних корпорацій дає їм змогу 
здійснювати перекази з країни в країну у своїх інте-
ресах величезні ресурси. Вплив транснаціональних 
корпорацій на економіку тієї чи іншої країни зале-
жить від економічної потужності суб’єктів відно-
син, положення філій і дочірніх компаній ТНК у 
країні перебування. 

Висновки. Процеси транснаціоналізації еконо-
міки України є сучасним закономірним явищем і яв-

ляють собою істотну рушійну силу активізації інно-
ваційно-інвестиційної діяльності. Україна має знач-
ний природо-ресурсний потенціал, що є об’єктом за-
цікавленості багатьох транснаціональних корпора-
цій. Для вітчизняної економіки важливо не допус-
тити надлишкового споживання цього ресурсу. Уп-
равління політичними ризиками ТНК вимагає ком-
плексних ризик-комунікацій з усіма зацікавленими 
в цьому процесі державних і неурядових органів,  
чітко продуманої і збалансованої комбінації страте-
гічних державно-управлінських заходів при реагу-
ванні на вже існуючі ризики, використання досвіду 
комерційного сектору, міжнародних організацій і, у 
першу чергу, власного людського капіталу. Таким 
чином, державне управління політичним ризиками 
повинно мати адаптовану до сьогоднішніх реалій 
функціонування політико-адміністративної сис-
теми, модель управління ризиками. До способів зни-
ження ступеня ризику можна віднести: диверсифі-
кацію, придбання додаткової інформації, ліміту-
вання, страхування, хеджування. Обов’язки керів-
ників полягають у виборі найбільш відповідних для 
компанії рішень. Головним його завданням є оцінка 
ризику і зведення його до мінімуму, щоб отримати 
максимальний прибуток у разі вдалої операції та мі-
німізувати втрати в разі невдалої операції. 
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Болотіна Є. В., Шубна О. В., Бородай А. В., Стешенко Н. Л. Особливості управління політичними ризиками  

транснаціональних корпорацій в умовах глобалізації економіки 
У статті розглянуто специфіку функціонування ТНК, їх сучасну діяльність на інвестиційному ринку. ТНК на сучасному 

етапі розвитку є одними з найважливіших суб’єктів міжнародних економічних відносин. Інвестиційна діяльність транснаціо-
нальних корпорацій здійснює безпосередній вплив на стан платіжного балансу, обсяги виробництва, зовнішньоторговельний 
оборот, зайнятість, конкурентоспроможність приймаючої економіки. Визначено та охарактеризовано ключові особливості 
управління політичними ризиками ТНК. Особливості політичних ризиків ТНК пов’язані з їхньою інтерпретацією, класифіка-
цією та застосовуваними методами. До засобів зниження ступеня ризику відносимо: уникнення ризику, утримання його, пе-
редачу ризику. До способів зниження ступеня ризику відносимо: диверсифікацію, придбання додаткової інформації, ліміту-
вання, страхування, хеджування. Доведено, що основна перевага ризик-комунікацій як ефективного допоміжного способу 
управління політичними ризиками ТНК на державному рівні, особливо на ранньому етапі вироблення державної політики, 
полягає у тому, що це дозволяє особам, що приймають рішення, краще і своєчасно інформувати зацікавлені сторони про 
ризики, а також здійснювати ефективний обмін даних між різними частинами системи державного управління, у тому числі 
щодо дієвих заходів їх пом'якшення. Проаналізовано головні напрями для інвестування ТНК за 2018 р. Визначено негативні 
наслідки діяльності ТНК та шляхи їх подолання. 

Ключові слова: ТНК, інвестиційний ринок, прямі іноземні інвестиції, ризик, політичний ризик, управління політичними 
ризиками, ризик-менеджмент, ризик-комунікації. 

 
Bolotina E., Shubna O., Borodai A., Steshenko N. Features of Political Risk Management of Transnational Corporations 

in the Context of Economic Globalization 
The article considers the specifics of the functioning of TNCs, their current activities in the investment market. TNCs are cur-

rently one of the most important actors in international economic relations. The investment activity of transnational corporations has a 
direct impact on the balance of payments, production volumes, foreign trade turnover, employment, and the competitiveness of the 
host economy. The key features of political risk management of TNCs are identified and characterized. The political risks of TNCs are 
related to their interpretation, classification and methods. The means of reducing the degree of risk include: risk avoidance, retention, 
risk transfer. Ways to reduce the degree of risk include: diversification, acquisition of additional information, limitation, insurance, 
hedging. It has been proven that the main advantage of risk communications as an effective ancillary way to manage the political risks 
of TNCs at the state level, especially in the early stages of public policy making, is that it allows decision makers to better and timely 
inform stakeholders about risks. and to effectively exchange data between different parts of the public administration system, including 
effective mitigation measures. The main directions for TNC investment in 2018 are analyzed. The negative consequences of TNCs and 
ways to overcome them are identified. 

Keywords: TNCs, investment market, foreign direct investment, risk, political risk, political risk management, risk management, 
communication risk. 

 
Болотина Е. В., Шубная Е. В., Бородай А. В., Стешенко Н. Л. Особенности управления политическими рисками 

транснациональных корпораций в условиях глобализации экономики 
В статье рассмотрена специфика функционирования ТНК, их современная деятельность на инвестиционном рынке. ТНК 

на современном этапе развития являются одними из важнейших субъектов международных экономических отношений. Ин-
вестиционная деятельность транснациональных корпораций осуществляет непосредственное влияние на состояние платеж-
ного баланса, объемы производства, внешнеторговый оборот, занятость, конкурентоспособность принимающей экономики. 
Определены и охарактеризованы ключевые особенности управления политическими рисками ТНК. Особенности политиче-
ских рисков ТНК связаны с их интерпретацией, классификацией и применяемыми методами. К средствам снижения степени 
риска относятся: избежание риска, удержание его, передача риска. К способам снижения степени риска относятся: диверси-
фикация, приобретение дополнительной информации, лимитирование, страхование, хеджирование. Доказано, что основное 
преимущество риск-коммуникаций как эффективного вспомогательного способа управления политическими рисками ТНК 
на государственном уровне, особенно на раннем этапе становления государственной политики, заключается в том, что это 
позволяет лицам, которые принимают решение, лучше и своевременно информировать заинтересованные стороны о рисках, 
а также осуществлять эффективный обмен данными между разными частями системы государственного управления, в том 
числе относительно действенных мероприятий их смягчения. Проанализированы главные направления для инвестирования 
ТНК за 2018 г. Определены отрицательные последствия деятельности ТНК и пути их преодоления. 

Ключевые слова: ТНК, инвестиционный рынок, прямые иностранные инвестиции, риск, политический риск, управление 
политическими рисками, риск-менеджмент, риск-коммуникации. 
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ФУНКЦІОНАЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА СТРАТЕГІЧНЕ ПРОЄКТУВАННЯ  
ДЛЯ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА 

Постановка проблеми. Детальна розробка та 
успішна реалізація стратегії підприємством є запору-
кою його успішного функціонування та перспектив-
ного розвитку, оскільки стратегія насамперед задає 
траєкторію для майбутніх досягнень на підставі фор-
мування місії, карти цілей, програм розвитку та ін.  
Зараз не можливо уявити довготривалий стійкий роз-
виток підприємства без формування стратегії на під-
ставі чіткого визначення стратегічного плану, ефек-
тивного керівництва та відповідної організаційної 
структури з мотивованим персоналом, поєднаним си-
стемою корпоративної культури. 

Метою дослідження є визначення можливості 
регламентації етапів формування стратегії підприєм-
ства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До- 
слідженню формування стратегій підприємства при-
святили свої роботи такі автори: І. Ансофф [1], 
Л. Довгань [2], Г. Кіндрацька [3], М. Потер [4], 
В. Рульєв та С. Гуткевич [5], А. Томпсон [6], І. Тюха 
[7], М. Хацер [8], Т. Фролова [9] та ін.  

У науковій літературі достатньо детально пред-
ставлено сучасне уявлення про особливості форму-
вання стратегії підприємства як основної довгостро-
кової програми дій задля досягнення місії і цілей 
його діяльності, проте бурхливі трансформації в 
економічному та політичному середовищі країни 
потребують постійного переосмислення і корегу-
вання етапів формування стратегії, пошуку опти- 
мальних варіантів її практичного втілення для вра-
хування нових викликів та ризиків і відповідно  
можливості своєчасного реагування на них.  

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Процес формування стратегії підприємства зазвичай 
у науковій літературі подається у вигляді етапів 
(рис. 1). 

Найбільш складний та невизначений етап з  
точки зору кінцевого результату – процес реалізації 
стратегії (етап 8 на рис. 1), оскільки він в най-
меншому ступені піддається формалізації.  

У науковій літературі визначаються певні ба-
зові вимоги щодо технології управління процесом 
реалізації стратегії в умовах підприємства, такі як: 

– встановлення пріоритетності завдань сто-
совно розподілу ресурсів, формування організацій-
них відносин, забезпечуючих систем; 

– досягнення відповідності між обраною стра-
тегією і організаційною структурою підприємства, 
системою стимулювання та мотивації, цінностями, 
переконаннями, традиціями поведінки в колективі; 

– приведення у відповідність з обраною для ре-
алізації стратегією підходу до управління і політики 
по відношенню до конкурентів, споживачів та ін-
ших стейкхолдерів [10; 11]. 

Однак для успішної реалізації стратегії підпри-
ємству в цілому і його структурним підрозділам по-
трібна проста і зрозуміла система цілей, завдань/ 
заходів, сприяючих їх досягненню, і показників, що 
оцінюють міру наближення до бажаного результату, 
пов'язану з системами звітності і стимулювання  
персоналу. Вірогідність успішної реалізації страте-
гії різко підвищується, якщо співробітники компа-
нії: 

– знають і розуміють стратегію компанії в ці-
лому; 

– знають і розуміють свій вклад в реалізацію
стратегії, а також вклад в реалізацію стратегії колег 
з інших структурних підрозділів; 

– брали участь у процесі розробки стратегії
(приміром, цілей і показників для свого структур-
ного підрозділу (посади)); 

– брали участь у процесі розробки заходів/
проєктів/планів дій, необхідних для досягнення 
стратегічних цілей; 

– мотивовані (матеріально і/або нематеріально)
на досягнення поставлених цілей; 

– мають у розпорядженні ресурси, знання і на-
вички, необхідні для досягнення поставлених перед 
ними цілей, і мають право у своєму «корпоратив-
ному світі» відмовитися від здійснення дій, що су-
перечать стратегії [12]. 

Варто констатувати, що для досягнення бажа-
них цілей правильний вибір стратегії та дотримання 
необхідних умов для її виконання автоматично не 
гарантують забезпечення отримання бажаного ре-
зультату у зв’язку з силами невизначеності (мінли- 
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Рис. 1. Процес формування стратегії підприємства 
(побудовано на підставі матеріалів [8; 10]) 

вого зовнішнього оточення) та ризику, тому це ви-
магає створення такої системи, яка б забезпечила  
контроль за тими відхиленнями, які можуть виник-
нути під час реалізації стратегії і своєчасного реагу-
вання та корегування на підприємстві [13-15]. 

Етап реалізації стратегії може бути успішно  
формалізовано бізнес-моделюванням, яке забезпе-
чує інтеграцію всіх частин стратегічного плану во-
єдино, розподіл ресурсів і визначення потенційних 
проблем (аналіз вузьких місць), тобто виявлення  
різних відхилень, протиріч між розділами загаль-
ного плану, наявністю внутрішніх ресурсів і пере- 
вірка його на відповідність загальній політиці під- 
приємства [13]. 

Для кращого уявлення і сприйняття працівни-
ками стратегії підприємства пропонується провести 
регламентацію етапів формування та реалізації стра-
тегії відповідно до стратегічних пріоритетів підпри-
ємства завдяки моделі, яка дозволяє формалізувати 
як етапи стратегії, так й заходи, програми, докумен-
тообіг, регламентувати розподіл ресурсів і відпові-
дальних осіб на кожному «вході» та «виході» про-
цесу втілення стратегії, встановити «слабкі місця» і 
відповідно своєчасно внести необхідні корегування. 

Моделювання етапів формування стратегії 
(рис. 2 і 3) пропонується здійснити у зручній нотації 
(мови та методологія графічного опису систем і про-
цесів діяльності організації як безлічі взаємозалеж-
них функцій) – IDEF0 безкоштовного інструменту 
бізнес-аналітиків – ІТ-платформи «Ramus» 

(https://softdroids.com/1221-ramus.html), що дозво-
лить систематизувати як ці етапи, так й отримати  
наочне зображення можливих недоліків (зайві доку-
менти, підписи, етапи, процедури тощо).  

У запропонованій моделі (рис. 2) на «вході» для 
успішної реалізації стратегії визначаються задіяні 
функціональні підрозділи (наприклад, за матері- 
алами [13], це такі відділи як: планово-економічний, 
фінансовій, маркетингу, збуту, технічної підготовки 
виробництва, виробничі підрозділи та ін.), а також  
необхідні ресурси підприємства, які можна предста-
вити у вигляді декількох груп: 

1. Матеріальні ресурси: фінансові ресурси (об-
сяг капіталу, зобов’язання, фінансова стійкість), фі-
зичні ресурси (основні засоби підприємства). 

2. Нематеріальні ресурси: технологічні ресурси
(ліцензії, патенти, ноу-хау), інформаційні ресурси, 
репутація (бренд, сприйняття споживачами іміджу 
підприємства, знання про споживачів, зв’язки із  
зовнішніми структурами). 

3. Людські ресурси – колектив (персонал) під-
приємства [14]. 

Зазвичай для досягнення поставлених перед 
підприємством цілей процес реалізації стратегії 
обіймає всі сфери управлінської діяльності та рівні 
системи управління, які пов’язані з впровадженням 
розробленої стратегії, наглядом за її здійсненням та 
досягненням запланованих результатів [15].  

Крім отримання наочної зрозумілої картини 
усіх етапів формування стратегії, а також відпові- 
 

Етап 1. Формування 
місії підприємства, яка 
задає сенс існування 

підприємства.

Етап 2. Формування 
цілей передбачає 

встановлення довго-, 
середньо- та 

короткострокових 
цілей підприємства.

Етап 3. Стратегічний аналіз, 
спрямований на здійснення аналізу 

зовнішнього та внутрішнього 
середовища з метою визначення 

суттєвих факторів впливу на діяльність 
підприємства

Етап 4. Визначення сильних і слабких 
сторін підприємства та можливостей 

і загроз з боку зовнішнього 
середовища; необхідне для оцінки 

стратегічного потенціалу та 
конкурентних переваг підприємства 
і ключових факторів успіху в галузі

Етап 5. Розробка стратегічних 
альтернатив, які вирішують 

завдання досягнення 
поставлених цілей

Етап 6. Вибір стратегії передбачає 
прийняття рішення про обрання 
робочої стратегії з множини 
альтернатив, яка приймається 

підприємством для реалізації як 
оптимальна з огляду на її досяжність 

і результативність

Етап 7. Розробка стратегії у вигляді бізнес-плану. На 
цьому етапі узагальнюється оцінка дії всіх факторів, 

визначається позиція підприємства на ринку, 
напрями стратегічної сегментації, особливості 
управління стратегічним набором, виявляються 
ситуації й стратегічні завдання, розробляються 

можливі способи їх вирішення 

Етап 8. Реалізація 
стратегії

Етап 9. Контроль реалізації 
стратегії
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дальних осіб на різних рівнях системи управління, 
необхідних документів, ресурсів тощо, запропоно-
ване моделювання (див. рис. 2 і 3) у нотації  IDEF0 
програми «Ramus» дозволить додатково виявити  
частку працівників, оплата яких відбиває їх вклад у 
організації та втіленні стратегії; частку працівників, 
особисті плани розвитку яких сформовані відпо-
відно до корпоративної стратегії та ін.  

Висновки. Завдяки побудованій моделі у нота-
ції IDEF0 програми «Ramus» (рис. 2) та її подальшої 
декомпозиції (рис. 3) у функціональних підрозділах, 
які задіяні в процесі формування як вхідної інфор-
мації (необхідної на перших етапах розробки стра-
тегії), так і вихідної інформації (яка характеризує 
ступінь успішності реалізації розробленої стратегії), 
здійснюється розмежування документації, обов'яз-
ків та відповідальності на всіх рівнях системи управ-
ління.  

Науковий інтерес представляє можливість по-
будувати та впровадити на практиці моделі про- 
цедури розробки стратегії діяльності підприємства в 
нотації IDEF0 за допомогою зручного безкоштов-
ного інструменту бізнес-аналітиків – програми 
«Ramus». Таке моделювання на практиці дозволить 
виокремити етапи, завдання, ресурси, програми, 
внутрішню документацію та нормативно-правову 
базу процесу стратегічного проєктування, а також 
наочно презентувати основні цілі, етапи, оргструк-
тури та ресурси, результати процесу створення і ре-
алізації стратегії підприємства. Отже з'являється  
можливість регламентації процесу формування 
стратегії підприємства (від формуванні місії і цілей 
підприємства до аналізу зовнішнього й внутріш-
нього середовища функціонування підприємства, 
розробки альтернатив розвитку подій, вибору безпо-
середньої стратегії розвитку підприємства на перс-
пективу, реалізації обраної стратегії). 
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Латишева О. В., Підгора Є. О., Фокін В. С. Функціональне моделювання та стратегічне проєктування для регла-
ментації стратегії підприємства 

У статті досліджуються підходи побудови бізнес-процесу формування стратегії підприємства. Представлено процедуру 
застосування методології функціонального моделювання і графічного представлення процесів нотації IDEF0 (англ. Integration 
Definition for Function Modeling) для процедури розробки стратегії підприємства. Складено алгоритм моделювання процедури 
формування стратегії підприємства, для чого наведено діаграму SADT (Structured Analysis and Design Teqnique) та представ-
лено її декомпозицію за основними елементами та етапами.  

Ключові слова: стратегія підприємства, етапи розробки стратегії, SADT – діаграма, бізнес-процеси, IDEF0. 

Latysheva O., Pidhora Ye., Fokin V. Functional Simulator and Strategic Design for Enterprise Strategy Regulation 
The article investigates the approaches of building business process, forming the strategy of the enterprise. The procedure of 

methodology usage for functional modeling and graphical representation of IDEF0 notation processes (English Integration Definition 
for Function Modeling) for the procedure of enterprise strategy development is presented. The algorithm of procedure modeling for 
forming the company's strategy is developed and for that the SADT (Structured Analysis and Design Teqnique) diagram  and its 
decomposition by the main elements and stages is presented. 

Keywords: enterprise strategy, stages of strategy development, SADT – diagram, business processes, IDEF0. 

Латышева Е. В., Подгора Е. А., Фокин В. С. Функциональное моделирование и стратегическое проектирование 
для регламентации стратеги предприятия 

В статье исследуются подходы построения бизнес-процесса формирования стратеги предприятия. Представлена про- 
цедура применения методологии функционального моделирования и графического представления процессов нотации IDEF0 
(англ. Integration Definition for Function Modeling) для процедуры разработки стратегии предприятия. Составлен алгоритм мо-
делирования процедуры формирования стратегии предприятия, для чего приведена диаграмма SADT (Structured Analysis and 
Design Teqnique) и представлена ее декомпозиция по основным элементам и этапам.  

Ключевые слова: стратегия предприятия, этапы разработки стратегии, SADT – диаграмма, бизнес-процессы, IDEF0. 
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Постановка проблеми. Розвиток сучасної еко-

номіки базується на постійній підтримці розшире-
ного відтворення через впровадження інновацій, що 
відповідає моделі постійного поглиблення науково-
технічного прогресу. З позицій економічної теорії 
це узгоджується з положеннями шумпетерівської 
моделі економічного зростання (головним фактором 
є інновації) [1, с. 46]. У практичній площинні має  
місце стимулювання інноваційних процесів на всіх 
рівнях управління від бізнесового до державного та 
наддержавного. В Україні спостерігається ситуація, 
коли, з одного боку, внутрішні інвестиції в інновації 
є недостатніми, а зовнішні інвестиції – скорочу-
ються. Одночасно мають місце проблеми у науково-
технічній та освітній сферах, що обмежує потенціал 
формування та використання інноваційного про- 
стору країни. При цьому тривають євроінтеграційні 
процеси, в межах яких на законодавчому рівні закріп-
лено, що «Держава забезпечує інтеграцію націо- 
нального дослідницького простору до Європей- 
ського дослідницького простору» [2, ст. 66]. Ці про-
цеси створюють як можливості для вирішення на- 
ціональних проблем України, так і загрози у вигляді 
спрощення структури економіки та відтоку робочої 
сили за кордон. Тому актуальною є проблема визна-
чення стратегічних напрямів «розумної» інтеграції 
України до освітнього, дослідницького та інновацій-
ного просторів ЄС.  

Аналіз останніх досліджень. Вітчизняні на- 
уковці всебічно досліджують проблеми, пов’язані з 
інтеграцією України до освітнього, дослідницького 
та інноваційного просторів ЄС [3-7]. Вони доходять 
до висновку, що «за роки незалежності в Україні 
було сформовано нормативно-правові засади євро- 
інтеграційного вектору розвитку України у науково-
дослідній сфері. Співпраця між європейськими й  
українськими дослідницькими установами посилю-
ється, однак залишається на досить низькому рівні  
і поки що вона мало позначається на інноваційному 
розвитку України» [3, c. 172-173]. Тому «завдання 
забезпечення ефективної інтеграції науково-дослід-
ної системи України до Європейського дослідни- 
цького простору залишається актуальним» [3, 
с. 173]. При цьому головна проблема полягає «в 
тому, що Україна має досить розвинену науково-до-
слідну систему, що складається з дослідницьких ор- 

ганізацій національної академії наук, галузевих ака-
демій, підприємницького сектору та дослідницьких 
підрозділів ВНЗ, які не мають єдиного органу управ-
ління і координації, слабко взаємодіють між собою 
та з інноваційною сферою» [3, с. 173]. Ця теза ви-
кликає певні сумніви, бо простір скоріше є децент-
ралізованою екосистемою, ніж ієрархічною струк-
турою, яка потребує «єдиного органу управління». 
Залишається недоведеним, що наявність «єдиного 
органу управління» підвищить ефективність функ-
ціонування дослідницького та інноваційного про- 
сторів.  

«В сучасних умовах глобальної конкуренції та 
транснаціоналізації факторів економічного зрос-
тання, формування міждержавних і транскордонних  
інноваційних просторів венчурне фінансування ви-
ступає як ефективний інструмент внутрішньорегіо-
нальної, внутрішньонаціональної та міжнаціональ-
ної інтеграції (кооперування), котрий дає змогу за-
безпечити розвиток інноваційної екосистеми Укра-
їни» [4, c. 77]. При цьому залишається невирішеною 
низка проблемних питань: «нерозвиненість регіо- 
нальної інфраструктури, що забезпечує появу нових 
інноваційних підприємств; відсутність економічних 
стимулів для залучення прямих інвестицій у високо-
технологічні підприємства; низький авторитет інно-
ваційної підприємницької діяльності в сфері малого 
і середнього бізнесу в окремих регіонах; відсутність 
ефективної законодавчої бази щодо венчурного біз-
несу, що гарантує правовий захист інвесторів та 
страхує ризики у сфері інвестування; необхідність у 
прозорості податкової системи; недостатня інфор-
маційна підтримка венчурної індустрії; відсутність 
освітнього рівня підприємців у сфері венчурного  
бізнесу; недостатня ефективність захисту прав інте-
лектуальної власності» [4, c. 78].  

Заслуговує на увагу концепт інтеграції україн-
ського інноваційного простору до інноваційного 
простору ЄС через «систему «Інноваційного ліфта»: 
від школи до Європи, засновану на методології 
«ощадливого стартапу» («lean start-up»), з його орга-
нічними складовими – бізнес-студіями (на рівні 
шкіл), бізнес-інкубаторами і науковими парками (на 
рівні вишів), українськими індустріальними пар-
ками або європейськими технопарками – як інстру-
менту «вирощування» стартапів, запуску інновацій- 
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них бізнесів, створених на базі розробок наукових 
установ і закладів вищої освіти, шляхом забезпе-
чення їх фінансовою, організаційною, інформацій-
ною та іншими формами підтримки впродовж 
усього інноваційного ланцюжка створення доданої 
вартості від наукової ідеї до етапу серійного вироб-
ництва та виведення інновації на ринок» [5]. Але ав-
тори уникають питання строків просування іннова-
ції зі «школи» до ЄС, а також проведення оцінок 
економічної ефективності цього перетворення. Важ-
ливо, що цей процес є виключно однобічним. Тому 
виникає завдання щодо вивчення зворотного руху 
«від школи в країнах ЄС» до іноземних для ЄС рин-
ків (включаючи Україну).  

За результатами свого дослідження І. Підори-
чева зазначає, що «темпи просування України на 
шляху до науково-технологічного та інноваційного 
просторів ЄС є дуже повільними» [6, с. 47], що обу-
мовлюється низкою суттєвих проблем: «недотри-
мання основ державного стратегічного планування 
розвитку сфер науки, технологій та інновацій; від- 
сутність Національного плану імплементації До- 
рожньої карти інтеграції України до ERA, схваленої 
МОН України ще у 2018 р.; відсутність узгодже- 
ності та координації політики у сфері науки, освіти 
та інновацій з іншими видами політик у сфері про-
мисловості, підприємництва, інвестицій, соціальної 
сфери, інфраструктури з метою створення сприятли-
вого ділового, регуляторного та інституційного се-
редовища для стимулювання попиту на інновації з 
боку промисловості, органів влади, громадян, зару-
біжних партнерів, у тому числі з країн-членів ЄС;  
відсутність Стратегії розвитку наукової сфери Укра-
їни; відсутність відповідних заохочувальних законо-
давчих норм і невиконання передбачених щодо сти-
мулювання розвитку науки та інновацій через що- 
річне блокування їх законом про державний бюд-
жет, у тому числі щодо поетапного нарощення част-
ки фінансування науки за рахунок усіх джерел до  
рівня 3% ВВП; складнощі з реалізацією плану захо-
дів з виконання Угоди про асоціацію за напрямом 
співпраці «Наука, технології та інновації, космос» – 
прогрес їх виконання протягом 2017-2020 рр. скла-
дає 35%; обмеженість доступу українських дослід-
ників до Європейських дослідницьких інфраструк-
тур» [6, с. 47; 7, с. 476-477].  

Але чи є участь у Європейських програмах 
(«Horizon-2020» – Framework Programme for Re-
search and Innovation; COST – European Cooperation 
in the field of Scientific and Technical research тощо) 
єдиним та оптимальним шляхом для інтеграції у єв-
ропейський науково-дослідний та інноваційний 
простір? Відповідь на це запитання залишається 
поза межами цього дослідження. 

Таким чином, результати попередніх дослід-
жень [3-7] оминають увагою (а) розгляд самого по-
няття «простір», (б) співвідношення освітнього, до-
слідницького та інноваційного просторів, (в) еконо-
міко-теоретичні основи інноваційної діяльності.  

Це обумовлює наявність невирішених проблем, 
які в кінцевому підсумку стосуються відсутності ці-
лісного підходу до визначення стратегічних напря-
мів інтеграції України до освітнього, дослідниць-
кого та інноваційного просторів ЄС. Тому метою 
статті є визначення стратегічних напрямів інтегра-
ції освітнього, дослідницького та інноваційного 
просторів України до відповідних просторів ЄС з 
урахуванням економічних інтересів України. 

Поняття простір та взаємодія між різними 
просторами. З теоретичних позицій існує два домі-
нуючих підходи до визначення поняття простір.  
Згідно з першим підходом існує виключно «абсолю-
тний» або субстанціональний простір, а згідно з ін-
шим – «відносний» або реляційний. «Прихильники 
абсолютного простору вважають, що простір є осо-
бливою сутністю та його існування первинне.  
І тільки вже існуючий простір заповнюють різні  
об'єкти» [8, с. 33-34]. «Інша позиція стосовно про- 
стору припускає первинне існування предметів  
(об'єктів), які перебувають у деякому співвідно-
шенні один з одним і обумовлюють існування про- 
стору» [8, с. 34]. Але на практиці відбувається поєд-
нання цих двох підходів. Бо, з одного боку, не існує 
простору без суб’єктів та об’єктів (економічної ді- 
яльності), а з іншого – ці суб’єкти та об’єкти завжди 
знаходяться в певному інституційному середовищі. 
Тому «простір» можна визначити як сукупність вза-
ємопов'язаних елементів, які діють в певному інсти-
туційному середовищі. Отже, простір складається з 
двох частин: (1) елементів (об'єктів та суб'єктів),  
(2) сукупності правил їх взаємодії, які обумовлю-
ються інституційним середовищем. При цьому сам 
простір виступає лише інструментом для досяг-
нення певних високорівневих цілей. Це добре про- 
стежується на прикладі логіки діяльності Європей-
ського дослідницького простору (The European 
Research Area, ERA), який існує задля досягнення 
чотирьох цілей: (1) пріоритезувати інвестиції та ре-
форми у сфері досліджень та інновацій, підтримати 
цифровий та зелений перехід, а також відновлення 
Європи; (2) покращити доступ для дослідників у ЄС 
до провідних досліджень та інновацій; (3) впрова-
дити результати в економіку, щоб забезпечити по- 
глинання ринком результатів досліджень та конку-
рентне лідерство Європи в технологіях; (4) досягти 
прогресу у вільному обігу знань, дослідників та тех-
нологій шляхом посилення співпраці країн ЄС [9]. 
Натомість в Україні актуальними залишаються про-
блеми з формуванням державної системи стратегіч-
ного управління [10], що впливає на формування ці-
лей існування освітнього, дослідницького та іннова-
ційного просторів України.  

У цьому контексті зміст цілей існування про- 
стору є одним із критеріїв його демаркацій відносно 
інших просторів. Якщо існує більше одного про- 
стору, то можлива їх взаємодія, а також конкурен-
ція, бо відмінність двох просторів, у першу чергу 
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проявляється у цілях, на досягнення яких спрямо-
ване їх існування.  

У межах цієї роботи більш детально розгля-
нуто, як приклад, взаємодія двох просторів. Відпо-

відно два незалежних абстрактних простори мож-
ливо представити графічно, як це запропоновано на 
рис. 1.  

 

А
B

- елемент простору А

- інституційне середовище 
простору А

- зв’язки між елементами 
простору А у відповідному 
інституційному середовищі

- елемент простору B

- інституційне середовище 
простору B

- зв’язки між елементами 
простору B у відповідному 
інституційному середовищі  

 

Рис. 1. Схема існування двох просторів незалежних один від одного 
 
Одним із видів взаємодії є інтеграція, процес 

спрямований на поєднання окремих частин у ціле. 
Відносно просторів можна запропонувати три види 
інтеграції: (1) повна; (2) часткова; (3) поелементна.   

Повна інтеграція двох просторів (рис. 2) перед-
бачає формування єдиного інституційного середо-
вища та відповідних йому зв'язків. У цьому випадку 
відбувається поглинання одного простору іншим.  

 

А B

- елемент простору А

- інституційне середовище 
простору А

- зв’язки між елементами 
простору А у відповідному 
інституційному середовищі

- елемент простору B

 
 

Рис. 2. Повна інтеграція просторів через поглинання одного простору іншим  
(інституціональна інтеграція) 
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Часткова інтеграція просторів відбудеться че-
рез їх перетин. У цьому випадку формуються нові 
елементи, які одночасно мають зв'язки, що відпо- 

відають першому та другому просторам, а інститу-
ційне середовище стає змішаним (рис. 3). 

А
B

- елемент простору А

- інституційне середовище 
простору А

- зв’язки між елементами 
простору А у відповідному 
інституційному середовищі

- елемент простору B

- інституційне середовище 
простору B

- зв’язки між елементами 
простору B у відповідному 
інституційному середовищі

- елемент 
простору A та B 
одночасно

Рис. 3. Перетин двох просторів (їх часткова інтеграція) 

Останній вид інтеграції – поелементна. Коли 
елементи одного простору інтегруються до іншого 
простору (рис. 4). Наприклад, дослідник або студент 

з країни А мігрує до країни Б для постійного прожи-
вання.  

А
B

- елемент простору А

- інституційне середовище 
простору А

- зв’язки між елементами 
простору А у відповідному 
інституційному середовищі

- елемент простору B

- інституційне середовище 
простору B

- зв’язки між елементами 
простору B у відповідному 
інституційному середовищі

Рис. 4. Поелементна інтеграція одного простору до іншого 
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Одразу треба зауважити, що розгляд освітнього 
та дослідницького просторів як єдиного дослід-
ницько-освітнього (що роблять деякі дослідники 
[5]) є неоднозначним, бо метою освітнього простору 
є відтворення вже існуючих знань, а дослідниць-
кого – створення нових знань (новацій). Відповідно 
навіть за умови, що базовими елементами першого 
та другого простору є, наприклад, виші навчальні за-
клади, з позицій цілепокладання це різні простори, 
хоча й тісно пов’язані один з іншим через наявність 
однакових елементів.  

З одного боку, інноваційний простір можна 
вважати логічним продовженням (розвитком) освіт-
нього та дослідницького (що, наприклад, реалізу-
ється в межах концепції інноваційного ліфта [5, 
с. 155-161]). Але враховуючи, що інновації можливі 
лише завдяки інвестуванню (процесу перетворення 
накопичень суспільства в створення нових товарів, 
послуг, технологій, інститутів тощо). Інновації – це 
суспільно прийняті (затребувані), верифіковані но-
вації. Виходячи з цього, інноваційний процес – це 
поєднання інвестицій та новацій, які створюються в 
дослідницькому просторі. Сьогоднішні вироб- 
ництва – це вчорашні інновації та позавчорашні но-
вації. 

У кінцевому підсумку виходячи з продукту, 
який створюється у просторі, можливо їх розмежу-
вання (табл. 1). Продуктом освітнього простору – є 
відтворення існуючого знання, дослідницького про-
стору – новація, інноваційного – інновація.  

 

Таблиця 1 
Продукти відповідні просторам 

Від простору Продукт 
Освітній простір Відтворення наявних знань
Дослідницький простір Створення нових знань (новацій)
Інноваційний простір Впровадження новацій  

(інновацій) 
 

Сучасний стан взаємодії України та ЄС у на- 
уково-освітній та інноваційній сферах. Ґрунту- 
ючись на запропонованому теоретичному базисі 
з’являється можливість дослідити стан інтеграцій-
них процесів між Україною та ЄС у площині освіт-
нього, дослідницького та інноваційного просторів. 
Тобто, провести сходження від абстрактного (визна-
чення простору та видів взаємодії між просторами 
взагалі) до конкретного (освітній, дослідницький та 
інноваційний простори України та ЄС).  

Інтеграція освітнього простору України до ЄС 
відбувається поелементно на індивідуальному рівні, 
а також через наближення інституційного середо-
вища до стандартів ЄС. Спостерігається постійне 
зростання кількості студенів з України в країнах-
членах ЄС. У той час, як студентів з України в краї-
нах ЄС налічується понад 60 тис. [11, c. 40], серед 
загальної кількості іноземних студентів за країнами 
походження, що навчаються в Україні, немає жодної 
країни ЄС [11, c. 33], тобто кількість студентів з ЄС 
є мінімальною. Одночасно проводиться реформа 

сфери освіти з метою її наближення до стандартів 
ЄС. 

У дослідницькій сфері відбувається підпоряд-
кування наукометричних характеристик наукової 
діяльності України наукометричним базам даних, 
що домінують в ЄС (наприклад, Web of Science, 
Scopus).  

Як свідчать статистичні данні в Україні провід-
ним джерелом капітальних інвестицій є власні кош-
ти підприємств організацій, частка яких в загаль-
ному обсязі складає 2/3 [12]. Ураховуючи, що  
близько 16% підприємств займаються інноваційною 
діяльністю, то сотні (782 станом на 2019 р. [13, 
с. 71]) вітчизняних промислових підприємств є  
елементами інноваційного простору України. 

Кінцеві характеристики взаємодії інновацій-
ного простору України та ЄС простежуються через 
аналіз експорту та імпорту. Експорт послуг, пов'яза-
них зі дослідженнями та розробками, становить 
майже 60 млн дол. США у 2019 р. Це на 40% менше, 
ніж було у 2013 р., але на 18% більше відносно 
2018 р. (табл. 2). Але, ця сума у 2019 р. в 75 разів 
менша за вартість продуктів рослинного поход-
ження, що були експортовані з України до ЄС. Од-
ночасно імпорт послуг, пов'язаних з дослідженнями 
та розробками з ЄС до України в понад 5 разів мен-
ший за експорт, а імпорт продуктів рослинного по-
ходження з ЄС до України майже в 8 разів менший 
за експорт. 

Відносно інших груп товарів, які є більш висо-
котехнологічними, спостерігається діаметрально 
протилежна ситуація. Обсяги імпорту (з ЄС до Ук-
раїни) хiмiчної продукцiї та пов’язаних з нею галу-
зей промисловостi, перевищують обсяги експорту у 
8 разів. Обсяги імпорту полімерних матеріалів,  
пластмаси та виробів з них – у 8 разів. Обсяги ім- 
порту машин, обладнання, механізмів, електротех-
нічного обладнання – у 2 рази. Обсяги імпорту засо-
бів наземного транспорту, літальних апаратів, пла-
вучих засобів у 16 разів.  

Виходячи з цих статистичних спостережень, 
можна стверджувати, що результати діяльності 
українського дослідницького простору більшою мі-
рою використовується в ЄС, ніж результати дослід-
ницького простору ЄС в Україні. І у кінцевому під-
сумку новації, що створюють в українському до- 
слідницькому просторі перетворюють у інновації в 
європейському інноваційному просторі та поверта-
ються (імпортуються) в Україну у вигляді кінцевої, 
високотехнологічної продукції. 
Такий стан речей не є випадковим, а повною мірою 
відповідає переліченим раніше цілям існування 
ERA, до яких належать: «впровадити результати в 
економіку, щоб забезпечити поглинання ринком ре-
зультатів досліджень та конкурентне лідерство Єв-
ропи в галузі технологій» [9]. Виникає питання чи 
(1) Україна це інструмент реалізації сукупності ці- 
лей ЄС, чи (2) ERA – це інструмент реалізації цілей 
України? За результатами, Україна є інструментом 
досягнення цілей ЄС у цій сфері. 
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На початку 2021 р. Міністерством освіти та на-
уки України була затверджена оновлена дорожня 
карта з інтеграції науково-інноваційної системи Ук-
раїни до європейського дослідницького простору 
[15]. Згідно з цим документом визначено пріори-
тети, цілі, завдання та індикатори, які не містять  
жодних кількісних характеристик. Виходячи з ана-
лізу цих пріоритетів, цілей і відповідних їм завдань 
та індикаторів, випливає, що перетворення нових 
знань (отриманих в межах інтеграційних з ЄС про-
цесів) в конкретне (кількісно обчислене) зростання 
економіки України і змінення її структури у бік під-
вищення обсягів випуску високотехнологічної про-
дукції залишається поза увагою.  

Таким чином, чинні напрями інтеграції можна 
визначити так: (А) інституційне поглинання всіх 
просторів України просторами ЄС, тобто трансфор-
мація українських просторів у підпростори європей-
ських; (Б) поелемента інтеграція освітнього та до-
слідницького просторів України до відповідних 
просторів ЄС. 

Але виходячи з національних інтересів роз- 
витку економіки України на інноваційній основі, до-
цільним є розвиток наступних напрямів: (1) ство-
рення спільного освітнього, дослідницького та інно-
ваційного простору Україна-ЄС через «перетин»  
відповідних просторів (відповідно логіці наведеній 
на рис. 3); (2) поелементна інтеграція освітнього, до-
слідницького та інноваційного просторів ЄС до від-
повідних просторів України. Звичайно, враховуючи, 
що освітній, дослідницький та інноваційний про- 
стори ЄС значно масштабніші за Українські, їх по- 
глинання навіть в довгостроковій перспективі є не- 
реалістичним. У кінцевому підсумку на меті має 
бути змінення структури економіки України у бік 

збільшення виробництва високотехнологічної про-
дукції.  

Цільовий перспективний стан для України – це 
використання новацій та інновацій розроблених в 
ЄС, тобто інтеграція використання інновацій. Част-
кове заміщення імпорту інноваційної продукції з ЄС 
на інноваційну продукцію власного виробництва. 

Висновки. Виходячи з результатів проведе-
ного дослідження можна зробити такі висновки. 

1. Теоретичне узагальнення категорії простір 
дозволяє розглянути в межах єдиної термінології 
практичні особливості розмежування освітнього, 
дослідницького та інноваційного просторів, а також 
види їх інтеграції (повної, часткової, поелементної).  

2. З позицій забезпечення економічного зрос-
тання України чинний шлях інтеграційних процесів 
не є оптимальним. Перетворення українських освіт-
нього, дослідницького та інноваційного просторів у 
підпростори ЄС забезпечує в першу чергу еконо- 
мічне зростання (на інноваційній основі) ЄС, а не 
України. Так, враховуючи, що ERA – є лише інстру-
ментом досягнення певних цілей ЄС, то й безумовне 
приєднання України до цього інструменту, перетво-
рює український простір у його складову. 

3. Для економіки України оптимальним страте-
гічним напрямом інтеграції освітнього, дослідниць-
кого та інноваційного просторів України та ЄС є їх 
синтез через створення єдиного простору на пере-
тині просторів України та ЄС, а також поелемента 
інтеграція з просторів ЄС до просторів України.  
Виходячи з цього, потребує доопрацювання Доро-
жня карта з інтеграції науково-інноваційної системи 
України до європейського дослідницького про- 
стору.  
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Вишневський О. С. Стратегічні напрями інтеграції України до освітнього, дослідницького та інноваційного про-
сторів ЄС 

Метою статті є визначення стратегічних напрямів інтеграції освітнього, дослідницького та інноваційного просторів Ук-
раїни до відповідних просторів ЄС з урахуванням економічних інтересів України. Зазначені простори можна відокремити 
один від одного відносно продукту, який вони створюють. Продуктом освітнього простору є відтворення існуючого знання, 
дослідницького простору – створення нового знання (новація), інноваційного простору – інновація. 

Відносно просторів можна запропонувати три види інтеграції: (1) повна; (2) часткова; (3) поелементна. Повна інтеграція 
двох просторів передбачає формування єдиного інституційного середовища та відповідних йому зв'язків. В цьому випадку 
відбувається інституційне поглинання одного простору іншим. Часткова інтеграція просторів відбудеться через їх перетин. У 
цьому випадку формуються нові елементи, які одночасно мають зв'язки, що відповідають першому та другому просторам, а 
інституційне середовище стає змішаним. Поелементна інтеграція відбувається, коли елементи одного простору інтегруються 
до іншого простору. Наприклад, дослідник або студент з країни А мігрує до країни Б для постійного проживання.  

Виходячи з статистичних спостережень за 2013-2019 рр. можна стверджувати, що результати діяльності українського 
дослідницького простору більшою мірою використовується в ЄС, ніж результати дослідницького простору ЄС в Україні. І у 
кінцевому підсумку, новації, що створюються в українському дослідницькому просторі, перетворюються у інновації в євро-
пейському інноваційному просторі та повертаються (імпортуються) в України у вигляді кінцевої високотехнологічної про- 
дукції. 
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З позицій забезпечення економічного зростання України чинний шлях інтеграційних процесів не є оптимальним. Пере-
творення українських освітнього, дослідницького та інноваційного просторів в підпростори ЄС забезпечує в першу чергу 
економічне зростання (на інноваційній основі) ЄС, а не України. Так, враховуючи, що ERA – є лише інструментом досягнення 
певних цілей ЄС, то й безумовне приєднання України до цього інструменту, перетворює український простір у його складову. 

Для економіки України оптимальним стратегічним напрямом інтеграції освітнього, дослідницького та інноваційного 
просторів України та ЄС є їх синтез через створення єдиного простору на перетині просторів України та ЄС, а також поеле-
мента інтеграція з просторів ЄС до просторів України. Виходячи з цього потребує доопрацювання Дорожня карта з інтеграції 
науково-інноваційної системи України до європейського дослідницького простору.  

Ключові слова: освітній простір, дослідницький простір, інноваційний простір, інтеграція, ЄС, Україна. 
 
Vyshnevskyi O. Strategic Directions of Ukraine's Integration into the Educational, Research and Innovation Areas of the 

EU 
The purpose of the article is to determine the strategic directions for the integration of educational, research and innovation areas 

of Ukraine into the corresponding areas of the EU, taking into account the economic interests of Ukraine. These areas can be delimited 
from each other by the product they create. The product of the educational area is the reproduction of existing knowledge, of the 
research area is the creation of new knowledge (novation), of the innovation area – innovation. 

With regard to areas, three types of integration can be proposed: (1) complete; (2) partial; (3) element-wise. Complete integration 
of the two areas provides for the formation of a single institutional environment and the corresponding links. In this case, there is an 
institutional absorption of one area by another. Partial integration of areas will take place through their intersection. In this case, new 
elements are formed, which simultaneously have connections corresponding to the first and second areas, and the institutional envi-
ronment becomes mixed. Element-wise integration occurs when elements from one area are integrated into another area. For instance, 
a researcher or student from country A migrates to country B for permanent residence. 

Based on statistical observations for 2013-2019 it can be argued that the results of the activities of the Ukrainian research area 
are used to a greater extent in the EU than the results of the EU research area in Ukraine. And ultimately, novations created in the 
Ukrainian research area are transformed into innovations in the European innovation area and returned (imported) to Ukraine in the 
form of final high-tech products. 

From the standpoint of ensuring the economic growth of Ukraine, the current path of integration processes is not optimal. The 
transformation of the Ukrainian educational, research and innovation areas into the subareas of the EU ensures, first of all, the economic 
growth (on an innovative basis) of the EU, and not of Ukraine. So, given that the European research area is only an instrument for 
achieving certain EU goals, then the unconditional inclusion of Ukraine to this instrument turns the Ukrainian area into its component. 

For the Ukrainian economy, the optimal strategic direction for integrating the educational, research and innovation areas of 
Ukraine and the EU is their synthesis through the creation of a single space at the intersection of the areas of Ukraine and the EU, as 
well as element-wise integration from the areas of the EU into the areas of Ukraine. As a result, the Roadmap for Ukraine’s Integration 
into the European Research Area requires revision. 

Keywords: educational area, research area, innovation area, integration, EU, Ukraine. 
 

Вишневский А. С. Стратегические направления интеграции Украины в образовательное, исследовательское и 
инновационное пространства ЕС 

Целью статьи является определение стратегических направлений интеграции образовательного, исследовательского и 
инновационного пространств Украины в соответствующие пространства ЕС с учетом экономических интересов Украины. 
Указанные пространства можно отграничить друг от друга относительно продукта, который они создают. Продуктом обра-
зовательного пространства является воспроизведение существующего знания, исследовательского пространства – создание 
нового знания (новация), инновационного пространства – инновация. 

Относительно пространств можно предложить три вида интеграции: (1) полная; (2) частичная; (3) поэлементная. Полная 
интеграция двух пространств предусматривает формирование единой институциональной среды и соответствующих ей свя-
зей. В этом случае происходит институциональное поглощение одного пространства другим. Частичная интеграция про-
странств состоится через их пересечение. В этом случае формируются новые элементы, которые одновременно имеют связи, 
соответствующие первому и второму пространствам, а институциональная среда становится смешанной. Поэлементная ин-
теграция происходит, когда элементы одного пространства интегрируются в другое пространство. Например, исследователь 
или студент из страны А мигрирует в страну Б для постоянного проживания. 

Исходя из статистических наблюдений за 2013-2019 гг. можно утверждать, что результаты деятельности украинского 
исследовательского пространства в большей степени используется в ЕС, чем результаты исследовательского пространства 
ЕС в Украине. И в итоге, новации, создающиеся в украинском исследовательском пространстве, превращаются в инновации 
в европейском инновационном пространстве и возвращаются (импортируются) в Украину в виде конечной высокотехноло-
гичной продукции. 

С позиций обеспечения экономического роста Украины действующий путь интеграционных процессов не является оп-
тимальным. Преобразование украинских образовательного, исследовательского и инновационного пространства в подпро-
странства ЕС обеспечивает в первую очередь экономический рост (на инновационной основе) ЕС, а не Украины. Так, учиты-
вая, что ERA – лишь инструмент достижения определенных целей ЕС, то и безусловное присоединение Украины к этому 
инструменту превращает украинское пространство в его составляющую. 

Для экономики Украины оптимальным стратегическим направлением интеграции образовательного, исследователь-
ского и инновационного пространства Украины и ЕС является их синтез через создание единого пространства на пересечении 
пространств Украины и ЕС, а также поэлементная интеграция из пространств ЕС в пространства Украины. Исходя из этого 
требует доработки Дорожная карта по интеграции научно-инновационной системы Украины в европейское исследователь-
ское пространство. 

Ключевые слова: образовательное пространство, исследовательское пространство, инновационное пространство, инте-
грация, ЕС, Украина. 
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ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 
ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Постановка проблеми. Вітчизняна промисло-
вість впродовж тривалого періоду часу знаходилась 
у стані трансформації, що зумовило існування нега-
тивних явищ, таких як несталий розвиток, зниження 
рівня конкурентоспроможності вітчизняної продук-
ції, відсутність чіткої стратегії розвитку, яка по-
винна забезпечувати хід до очікуваного стану будь-
якої системи. Впровадження стратегічного управ-
ління є необхідною умовою ефективного і стабіль-
ного функціонування підприємництва, це передба-
чає, що розробка стратегічних підходів до розвитку 
підприємництва функціонально спрямована на за-
безпечення його динамічного розвитку та, відпо-
відно, розвитку підприємства в довгостроковому пе-
ріоді. Запорукою подолання несистематичності  
і стійкості вітчизняної інноваційної практики є ви-
значення цілеспрямованої діяльності з пошуку ідей, 
прогнозування майбутнього, послідовне відсте-
ження нових можливостей, їх оцінка та реалізація. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Проблеми стратегічного управління інноваційним 
розвитком підприємств досліджувалися багатьма 
вченими. Так, вони набули широкого висвітлення в 
працях відомих вітчизняних вчених, таких як: 
В. Анишина, М. Єрмошенко, С. Ілляшенко, П. Зав-
лін, Н. Краснокутська, З. Шершньова, М. Чумаченко 
та ін. Серед зарубіжних науковців, слід відзначити 
таких, як Г. Бірман, В. Мединський, Е. Менсфілд, 
Б. Твісс, Р. Фатхутдінов, І. Шумпетер та ін. У науко-
вих працях цих вчених розглядається широке коло 
питань з проблематики стратегії та інновацій. Вод-
ночас варто зауважити, що низка методологічних  
і теоретичних питань щодо особливостей побудови 
механізму стратегічного управління і зокрема інно-
ваційним розвитком підприємства залишається не-
достатньо дослідженою. 

Метою статті є дослідження методологічних 
аспектів стратегічного управління діяльністю про-
мислового підприємства та обґрунтування сутності 

стратегічного управління інноваційним розвитком 
підприємства в сучасних умовах господарювання. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Стратегічне планування визначається як умова  
ефективного управління та інтерпретується як про-
цес проєкції ймовірного майбутнього, що визначає 
спрямованість на конструювання комплексної мо-
делі розвитку галузі, яка ґрунтується на забезпе-
ченні сталого розвитку економіки країни в цілому. 
У свою чергу, результатом стратегічного плану-
вання є перспективні цілі та стратегії, що знаходять 
своє відображення у стратегічних планах і програ-
мах на всіх стадіях управління. 

Розвиток стратегічного управління розпочався 
в 50-х роках минулого сторіччя в американських  
корпораціях, які знаходилися у кризовому стані че-
рез зростання глобалізації, конкуренції та науково-
технічного прогресу [1]. Все це спричиняло усклад-
нення управлінських завдань і вимагало пошуку но-
вих ефективних методів управління діяльністю про-
мислових підприємств. Альтернативою діючій на 
той час концепції управління діяльністю промисло-
вих підприємств стала теорія стратегічного управ-
ління й планування, що набула свого визначення  
завдяки американським науковцям Д. Шенделу та  
К. Хаттену, які у своїй статті «Бізнес-стратегія або 
стратегічний менеджмент: широкий погляд на нові 
дисципліни» 1972 року вперше ввели у науковий 
обіг дефініцію «стратегічне управління» [2], що 
стало також і додатковим поштовхом для розвитку 
та становлення такої окремої самостійної дисцип-
ліни в науці як «стратегічне управління». 

Серед чинників, які сприяли розвитку страте- 
гічного планування у 60-80-х роках минулого сто-
річчя, Дж. Стайнер у своїй праці «Політика управ-
ління та стратегія» визначає такі: зростання розмірів 
підприємств завдяки підвищенню комплексності та 
багатопрофільності їх діяльності; розвиток науково-
технічного прогресу; використання керівництвом 
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підприємств зв'язків з іншими організаціями; зрос-
тання конкуренції на внутрішніх і зовнішніх ринках 
унаслідок заповнення ринків; розвиток методології 
та інструментарію планування діяльності підпри-
ємств; поява та наявність необхідної електронно-об- 

числювальної техніки і кваліфікованих кадрів; до- 
сягнення лідируючих позицій підприємствами, які 
більше уваги приділяли стратегічному плануванню 
[3]. На рис. 1 представлено модель стратегічного уп-
равління промисловим підприємством. 

С
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Стратегічне планування: 
- визначення мети і цілей підприємства; 
- аналіз зовнішніх та внутрішніх середовища та факторів; 
- вибір стратегії та варіативних сценаріїв розвитку подій; 
- розробка довгострокового стратегічного плану; 
- розробка оперативних та тактичних планів, завдань та орієнтирів 

Реалізація стратегії: 
- утворення механізмів та інструментарію для реалізації стратегії за 
допомогою всіх елементів управлінського процесу: 
- організаційне управління (організаційна структура, персонал, тощо); 
- інформаційні системи; 
- технології; 
- фінансовий менеджмент; 
- маркетинг; 
- досягнення стратегічних цілей  

Стратегічний контроль: 
- вимірювання та оцінка виконання стратегічних та оперативних 
планів; 
- порівняння результатів вимірювання з орієнтирами, виявлення 
розбіжностей 

Рис. 1. Модель стратегічного управління промисловим підприємством 
(сформовано авторами на основі джерела [4]) 

Стратегічне управління інноваційними проце-
сами під впливом змін у світовій економіці набуває 
складного багатоаспектного характеру, що вимагає 
застосування нових технологій менеджменту в на-
прямку забезпечення збільшення його відкритості. 
В результаті зміни векторів в його здійсненні на пер-
шому плані опинилися проблеми пошуку перспек-
тивних ідей у зовнішньому середовищі, їх правиль-
ної оцінки та ефективної реалізації за допомогою 
стратегічної інтеграції всіх учасників інноваційної 
діяльності. В умовах швидких змін зовнішнього се-
редовища, відсутність дієвих заходів державної під-
тримки негативно позначається на інноваційній ді- 
яльності вітчизняних промислових підприємств [5]. 
До найбільш вагомих для сучасних підприємств 
проблем, що гальмують їх розвиток, відносять такі:  
1) низька ефективність системи управління підпри-
ємствами, що обумовлена орієнтацією інноваційних 
виробничих процесів на короткострокові результати 
не на користь середньостроковим і довгостроковим, 
відсутністю інноваційної стратегії в діяльності під-
приємства; 2) низький рівень розробки та струк- 
туризації підходів до достовірної оцінки ефективно-
сті реалізації інноваційних стратегій розвитку під- 
приємств; 3) низький ступінь дослідження кон'юнк-
тури світового інноваційного ринку і поверхневий 
аналіз галузевих ринків при виборі конкурентоспро-
можних напрямків інноваційного розвитку підпри-
ємства; 4) обмеженість власних інвестиційних ре- 
сурсів, неефективність фінансового менеджменту та 

управління витратами виробництва при реалізації 
інноваційних стратегій; 5) ризик отримання макси-
мальної віддачі від конкурентоспроможних іннова-
цій в умовах розвитку вітчизняних промислових  
технологій; 6) низька кваліфікація менеджерів і пер-
соналу підприємства; 7) недосконалість законодав-
чої бази для розвитку інноваційної діяльності.  

Зазначені проблеми гальмують інноваційний 
розвиток у процесі його формування і реалізації 
ефективних інноваційних стратегій, що негативно 
впливає на конкурентоспроможність вітчизняних 
підприємств, посилюючи невизначеність їх перс- 
пектив у майбутньому. В умовах постійних змін ви-
мог споживачів до якості товарів і послуг, зроста- 
ючого різноманіття нової продукції з одночасним 
скороченням часу її виведення на ринок, посилення 
конкуренції виникають протиріччя між зростаючою 
потребою в інноваціях та існуючими організаційно-
економічними відносинами, що в свою чергу вима-
гає розвитку стратегічного аспекту в системі управ-
ління підприємствами [6]. 

У сучасних умовах традиційні методи страте- 
гічного менеджменту забезпечують розвиток під- 
приємств завдяки інтеграції з інноваційною актив- 
ністю. Поєднання стратегічного та інноваційного 
управління приводить до поліпшення позицій під- 
приємств в конкурентній боротьбі на ринку за раху-
нок створення конкурентних переваг [7]. Страте- 
гічне управління являє собою комплекс не тільки 
стратегічних управлінських рішень, що визначають 
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довгостроковий розвиток підприємства, а й конкрет-
них дій, що забезпечують швидке реагування під- 
приємств на зміну зовнішньої кон'юнктури, яке 
може привести до необхідності перегляду цілей і ко-
ригування загального напрямку розвитку. Сутність 
стратегічного менеджменту направлена на визна- 
 
 
чення поточного стану підприємства, його позиції у 

коротко – та довгостроковій перспективі і способів 
досягнення бажаного результату [8, с. 195]. Сформо-
вані уявлення про етапність та побудову підходів до 
стратегічного управління дають можливість виді-
лити головні фази стратегічного управління іннова-
ційним розвитком промислового підприємства 
(рис. 2).  

 

 

Стратегічне 
планування 

Аналіз зовнішнього середовища   
Діагностика функціонування 
підприємства  
 Аналіз внутрішнього середовища  

Формування цілей діяльності підприємства, топ-менеджменту, 
персоналу, споживчого сегменту 

Розробка стратегії та формування стратегічного 
набору підприємства 

Заміна цілей 

Формування підсистеми забезпечення 
стратегічного управління 

Реалізація стратегії 

Організація процесного моніторингу 

Оперативне корегування елементів 
стратегії 

Стратегічний контроль 

 
Рис. 2. Організаційний механізм стратегічного управління  
інноваційним розвитком промислового підприємства  

(сформовано авторами на основі джерела [9]) 
 
Сьогодні до найважливіших стратегічних про-

блем відносяться рішення, що пов'язані з інновацій-
ною діяльністю, що сприяє досягненню стратегічної 
мети підприємства та її цільових орієнтирів у галузі 
інновацій. При цьому творчий підхід персоналу, що 
забезпечують створення інновацій, і процеси від- 
новлення є важливими стратегічними завданнями 
підприємства. Обов’язковою умовою реалізації уп-
равління інноваційною діяльністю підприємства є 
наявність вихідної інформації про стан об’єкта (ін-
вестиційні ресурси, сферу підприємницької діяльно-
сті, в яку плануються вкладатися інвестиції тощо), 
яку в процесі управління буде трансформовано в  
певні управлінські рішення суб’єктів. Вирішальний 
вплив на управління інноваційною діяльністю ста-
новлять внутрішні й зовнішні фактори, які визнача-
ють послідовність вживання тих чи інших управлін- 
ських заходів та прийняття управлінських рішень 

щодо проведення інноваційних процесів підприєм- 
ства.  

До основних зовнішніх факторів, які здійсню-
ють непрямий вплив на підприємство, слід віднести 
глобалізаційні та інтеграційні процеси; механізми 
державного регулювання економічних взаємовідно-
син та інвестування; галузеві тенденції розвитку;  
ринкові механізми взаємодії. До факторів зовніш-
нього середовища, які безпосередньо впливають на 
підприємство, відносяться: споживачі, постачаль-
ники, конкуренти. Система управління інновацій-
ною діяльністю має своєчасно реагувати на їхні 
прямі або непрямі впливи задля зменшення ризиків 
інноваційної діяльності або попередження інших 
можливих негативних явищ і загроз [6]. До основ-
них внутрішніх факторів впливу на управління інно- 
ваційною діяльністю, які повністю визначаються ді-
яльністю підприємства загалом, належать: рівень 
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кваліфікації персоналу, здатність керівництва й  
персоналу своєчасно реагувати на зміни у зовніш-
ньому інвестиційному середовищі, фінансовий стан, 
рівень ділової активності та репутації підприємства, 
розвиненість системи збуту й маркетингу, процес 
організації виробництва, наявність необхідного ре-
сурсного забезпечення, стан технічної бази і рівень 
технологічного розвитку підприємства. Статистичні 
дані [10] свідчать про низький рівень інвестиційної 
активності у інноваційній сфері. Відповідно до ма-
теріалів таблиці, дослідження і розробки, а також 

придбання машин та обладнання фінансувалися під-
приємствами в останні роки переважним чином  
власними силами. Це пояснюється вичікувальною 
позицією іноземних інвесторів та їх небажанням на 
даний момент ризикувати в ході владання коштів у 
вітчизняну економіку. Окрім того, очевидними є не-
достатній ступінь підтримки інновацій з боку дер-
жави та відсутність дієвих механізмів їх стимулю-
вання.  

Таблиця 
Структура витрат на інновації, млн грн 

(сформовано авторами на основі джерела [10]) 

Роки Витрати на інновації 
У тому числі за рахунок коштів 

власних 
державного 
бюджету 

інвесторів- 
нерезидентів 

інших 
джерел 

2010 8045,5 4775,2 87,0 2411,4 771,9
2011 14333,9 7585,6 149,2 56,9 6542,2
2012 11480,6 7335,9 224,3 994,8 2925,6
2013 9562,6 6973,4 24,7 1253,2 1311,3
2014 7695,9 6540,3 344,1 138,7 672,8
2015 13813,7 13427,0 55,1 58,6 273,0
2016 23229,5 22036,0 179,0 23,4 991,1
2017 9117,5 7704,1 227,3 107,8 1078,3
2018 12180,1 10742,0 639,1 107,0 692,0

Роки Витрати на інновації 

У тому числі за напрямами 

дослідження  
і розробки 

придбання  
інших зовнішніх 

знань 

придбання машин, 
обладнання  

та програмного  
забезпечення 

інші  
витрати 

2010 8045,5 996,4 141,6 5051,7 1855,8
2011 14333,9 1079,9 324,7 10489,1 2440,2
2012 11480,6 1196,3 47,0 8051,8 2185,5
2013 9562,6 1638,5 87,0 5546,3 2290,9
2014 7695,9 1754,6 47,2 5115,3 778,8
2015 13813,7 2039,5 84,9 11141,3 548,0
2016 23229,5 2457,8 64,2 19829,0 878,4
2017 9117,5 2169,8 21,8 5898,8 1027,1
2018 12180,1 3208,8 46,1 8291,3 633,9

Низька інвестиційна активність іноземних ін- 
весторів підтверджується рівнем індексу інвести-
ційної привабливості держави, що має посереднє 
значення [11]. На думку фахівців, така ситуація обу-
мовлена не лише кризовими політико-економіч-
ними аспектами розвитку країни, а й притаманною 
вітчизняним реаліям проблемою захисту як прав ін-
телектуальної власності, так і майна інвесторів через 
недосконалість законодавчої бази. Дані бар’єри 
спричинили істотне зниження обсягу прямих іно- 
земних інвестицій.  

Окрім того, не можна не відзначити спрямова-
ність прямих іноземних інвестицій, що розподіли-
лись станом на 2018 р. таким чином [10]: фінансова 
та страхова сфери (42,3%), торгівля, а також ремонт 
автотранспортних засобів і мотоциклів (20,9%), опе-
рації з нерухомим майном (14,1%), промисловість 
(10,5%), інформація та телекомунікації (4,2%), про-
фесійна, наукова та технічна діяльність (3,2%). 

Важливими умовами забезпечення гнучкості  
й адаптивності розвитку інноваційної діяльності є 
оцінка результатів стратегії і контроль, що дозволя-
ють своєчасно приймати рішення про необхідність 
коригування попередніх етапів за допомогою меха-
нізму зворотного зв'язку. Оцінюються як еконо- 
мічні аспекти – підвищення рівня прибутку; захоп-
лення нових сегментів; зростання експортного по- 
тенціалу товару; зростання продуктивності праці, 
зниження собівартості тощо, так і технічні – поява 
нової техніки, технології, винаходів; ресурсні – ви-
вільнення ресурсів підприємства; соціальні – повне 
задоволення людських потреб, зростання рівня  
якості продукції та іміджу підприємства у покупців; 
зростання творчої активності працівників, задоволе-
ності працею тощо [5].  

Процес стратегічного управління інноваціями є 
циклічним, оскільки в реальності формування і від-
бір інноваційної стратегії може відбуватися на етапі 
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стратегічного аналізу середовища, на заключному 
етапі оцінки її результативності може знадобитися 
додатковий аналіз зовнішнього оточення. Однак з 
часом стратегія може змінюватися, тому необхідний 

моніторинг та щорічне коригування стратегічних рі-
шень і планів інноваційного розвитку [9]. На рис. 3 
представлено процес інноваційного проєктування 
на підприємстві.  

 
 

Встановлення цілей та завдань інноваційного проєкту 

Розробка комплексу заходів, передбачених інноваційним проєктом 

Встановлення оптимального шляху реалізації інноваційного проєкту 

Вибір стратегічних напрямів і форм 
інноваційної діяльності підприємства 

Визначення стратегічних напрямків формування 
інноваційних ресурсів підприємства 

Конкретизація термінів впровадження інноваційного проєкту 

Визначення ефективності інноваційного проєкту 

 
Рис. 3. Процес інноваційного проектування на промисловому підприємстві  

(сформовано авторами на основі джерела [11]) 
 
Скоординоване та послідовне проходження ви-

значених етапів стратегічного управління іннова- 
ціями дасть змогу забезпечити досягнення довго-
строкових стратегічних результатів безпосередньо 
через інноваційний процес, висвітлюючи як концеп-
туально-підприємницькі, так і організаційні аспекти 
перспективного розвитку помислового підприєм- 
ства. 

Висновки. Запропонований механізм страте- 
гічного управління інноваційним розвитком про- 
мислового підприємства дозволяє комплексно 
управляти всіма складовими компонентами іннова-
ційної діяльності з метою підвищення її ефектив- 
ності та реалізації перспективних напрямів іннова- 

ційної політики підприємства, сприяє підвищенню 
його конкурентоспроможності з урахуванням змін  
у зовнішньому і внутрішньому середовищі діяльно-
сті підприємства. Таким чином, особливістю страте-
гічного управління інноваціями є перспективне  
орієнтування інноваційної діяльності на потреби 
споживачів, гнучке реагування і безперервне онов-
лення параметрів моделі ведення діяльності, вихо-
дячи з вимог конкуренції, в напрямку досягнення 
стійких переваг шляхом розвитку творчості та інте-
лектуального потенціалу підприємства, що зумов-
лює зростання його значення в системі управління 
сучасним підприємством в умовах інноваційного 
розвитку. 
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Корж М. В., Бєлікова О. Ю., Фоміченко І. П., Баркова С. О. Особливості стратегічного управління інноваційним 
розвитком промислових підприємств 

У статті розглянуто основні аспекти стратегічного управління розвитком промислових підприємств. Розроблено модель 
стратегічного управління промисловим підприємством. Доведено, що поєднання інтеграції стратегічного та інноваційного 
управління приводить до поліпшення позицій підприємств в конкурентній боротьбі на ринку за рахунок створення конку- 
рентних переваг. Досліджено особливості формування стратегічного управління інноваційним розвитком на промисловому 
підприємстві, головною з яких є перспективне орієнтування інноваційної діяльності на запити споживачів, гнучке реагування 
і безперервне оновлення параметрів моделі ведення діяльності, виходячи з вимог конкуренції, в напрямку досягнення стійких 
переваг шляхом розвитку творчості та інтелектуального потенціалу підприємства, що зумовлює зростання його значення в 
системі управління сучасним підприємством в умовах інноваційного розвитку. Визначено, що основними перевагами страте-
гічного мислення в аспекті керівництва та менеджменту підприємства є: можливість підпорядкування всієї діяльності ключо-
вому аспекту стратегії; можливість більш чіткого реагування на зміни внутрішнього середовища та навколишнього оточення 
власниками та керівництвом підприємства; можливість здійснювати менеджерами підприємства оцінку альтернативних варі-
антів капітальних вкладень і розвитку персоналу, що надає можливості передислокації ресурсів у стратегічні зони  
і стратегічні проєкти розвитку підприємства та інші. Окреслено етапи стратегічного управління інноваціями, що дозволять 
забезпечити досягнення бажаних результатів за рахунок реалізації інноваційних впроваджень в майбутньому періоді. 

Ключові слова:  стратегічне управління, промисловість,  стратегія, інновації, інноваційний процес, продукція, конкурен-
тоспроможність, конкурентні переваги. 

Korzh M., Belikova E., Fomichenko I., Barkova S. Features of Strategic Management of Innovative Development of In-
dustrial Enterprises 

The article considers the main aspects of strategic management of industrial development. A model of strategic management of 
an industrial enterprise has been developed. It is proved that the combination of integration of strategic and innovation management 
leads to the improvement of enterprises' competitive position in the market by creating competitive advantages. Peculiarities of for-
mation of strategic management of innovative development at the industrial enterprise are investigated, the main of which is perspective 
orientation of innovative activity on inquiries of consumers, flexible reaction and continuous updating of parameters of business model, 
proceeding from competition requirements, towards achievement of steady advantages by development of creativity and intellectual 
potential of the enterprise, which causes the growth of its importance in the management system of a modern enterprise in terms of 
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innovative development. It is determined that the main advantages of strategic thinking in terms of leadership and management of the 
enterprise are: the ability to subordinate all activities to a key aspect of strategy; the ability to more clearly respond to changes in the 
internal environment and the environment by the owners and management of the enterprise; the ability of enterprise managers to assess 
alternatives for capital investment and staff development, which provides opportunities for redeployment of resources to strategic areas 
and strategic projects for enterprise development and others. The stages of strategic innovation management are outlined, which will 
ensure the achievement of the desired results through the implementation of innovative implementations in the future. 

Keywords: strategic management, industry, strategy, innovations, innovation process, products, competitiveness, competitive 
advantages. 

 
Корж М. В., Беликова Е. Ю., Фомиченко И. П., Баркова С. А. Особенности стратегического управления иннова-

ционным развитием промышленных предприятий 
В статье рассмотрены основные аспекты стратегического управления развитием промышленных предприятий. Разрабо-

тана модель стратегического управления промышленным предприятием. Доказано, что сочетание интеграции стратеги- 
ческого и инновационного управления приводит к улучшению позиций предприятий в конкурентной борьбе на рынке за счет 
создания конкурентных преимуществ. Исследованы особенности формирования стратегического управления инновацион-
ным развитием на промышленном предприятии, главной из которых является перспективное ориентирование инновационной 
деятельности на запросы потребителей, гибкое реагирование и беспрерывное обновление параметров модели ведения дея-
тельности, исходя из требований конкуренции, в направлении достижения устойчивых преимуществ путем развития твор- 
чества и интеллектуального потенциала предприятия, которое предопределяет рост его значения в системе управления совре-
менным предприятием в условиях инновационного развития. Определено, что основными преимуществами стратегического 
мышления в аспекте руководства и менеджмента предприятия являются: возможность подчинения всей деятельности ключе-
вому аспекту стратегии; возможность более четкого реагирования на изменения внутренней среды и окружающей обстановки 
владельцами и руководством предприятия; возможность осуществлять менеджерами предприятия оценку альтернативных 
вариантов капитальных вложений и развития персонала, что предоставляет возможности передислокации ресурсов в страте-
гические зоны и стратегические проекты развития предприятия и прочее. Очерчены этапы стратегического управления инно-
вациями, которые позволят обеспечить достижение желаемых результатов за счет реализации инновационных внедрений в 
будущем периоде. 

Ключевые слова: стратегическое управление, промышленность, стратегия, инновации, инновационный процесс, продук-
ция, конкурентоспособность, конкурентные преимущества. 
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ОЦІНКА СТАНУ І ЗМІН У ТРУДОВІЙ СФЕРІ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЯКОСТІ  
ТРУДОВОГО ЖИТТЯ ЗА УМОВ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ1 

Вступ. Трансформації, які відбуваються в сис-
темі державного управління та в економіці України, 
потребують оцінки їх відповідності прогресивному 
розвитку країни та зростанню якості та рівня життя 
населення. Передача трудової сфери з підпорядку-
вання Міністерства соціальної політики України до 
Міністерства економічного розвитку, торгівлі та 
сільського господарства у 2019 р. поставила багато 
нових завдань, пов’язаних з вбудованістю сфери 
праці в економічний розвиток та створила в цих про-
цесах значний організаційно-управлінський бар’єр 
та інформаційний вакуум щодо збереження та роз-
витку трудового потенціалу та становлення нової  
гідної якості трудового життя, пов’язаного з приско-
реною цифровізацією економіки. Одночасно до про-
блем та перешкод трудового розвитку додалась  
пандемія COVID-19 та її наслідки, які вкрай нега- 
тивно вплинули на ринок праці, трудову міграцію, 
обумовили зростання безробіття, тіньової зайня- 
тості, бідності тощо.  

На сьогодні процеси цифрового розвитку вбу-
довуються в національну економіку ефективно та 
прискорено. Але ні в концепціях, ні в стратегіях, ні 
в основних напрямах цифровізації економіки та  
суспільства навіть не згадується трудова сфера. Мі-
ністерство цифрової трансформації України зорієн-
товано на подолання цифрової безграмотності,  
трансформація трудової сфери під впливом цифро-
візації не є об’єктом уваги цього державного органу. 
Не відстежуються Міністерством цифрових транс-
формацій навіть процеси в ІТ-сфері, які пов’язані з 
використанням ІТ-фахівців в країні та за її межами, 

1 Дослідження виконано за проєктом ІЕП НАН України «Cтановлення нової якості трудового життя під впливом 
цифрових трансформацій» (номер держреєстрації 0121U111954, 01.06 – 31.12.2021) за цільовою Програмою наукових 
досліджень НАН України «Становлення нової якості життя» (Договір № 02/2021 від 15 червня 2021 р.). 

не визначаються та не регулюються державою ні 
умови їх роботи, ні оплата, ні податки тощо.  

Прагнення України до євроінтеграції та вбудо-
ваності як рівноправних партнерів на глобальному 
ринку праці, а також врахування національних по- 
треб розвитку трудової сфери обумовлюють все- 
бічну оцінку процесів щодо формування та станов-
лення нової якості трудового життя (ЯТЖ). У полі-
тиці Міжнародної організації праці, яка сприйма-
ється та реалізується Україною, пріоритетним стра-
тегічним напрямом її діяльності тривалий термін за-
лишається гідна праця, реалізація якої сприяє роз- 
витку трудової сфери та формує гідну якість трудо-
вого життя.  

Аналіз публікацій за визначеною темою. 
Проблеми цифровізації економіки і суспільства та 
розвитку соціально-трудової сфери, національні 
особливості діджиталізації, зростання гнучких форм 
зайнятості досліджуються в роботах таких вітчизня-
них вчених, як: О. Герасименко, О. Грішнова, А. Ко-
лот, В. Антонюк, О. Новікова, Н. Азьмук, О. Брін-
цева, А. Черкасов, Г. Лопушняк, В. Данюк, Д. Чижов 
та ін. [1-4]. Забезпечення сталого соціально-еконо-
мічного розвитку в контексті підвищення якості 
життя розкривається у працях Е. Лібанової, Л. Лісо-
гор, Л. Шаульської, В. Звонар, І. Петрової, О. Цим-
бал, Т. Заяць, Л. Черенько, О. Хандій, І. Новак та ін-
ших [5-8]. Проте цілісних досліджень, присвячених 
саме впливу цифровізації економіки на якість трудо-
вого життя на сьогодні не вистачає. Оцінити зміни 
якості трудового життя під впливом цифровізації є 
вкрай важливим та актуальним завданням для об- 

Менеджмент персоналу 
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ґрунтування ефективних управлінських рішень 
щодо розвитку трудової сфери та підвищення ЯТЖ.  

Метою статті є оцінка стану трудової сфери та 
якості трудового життя за умов цифровізації еконо-
міки.  

Виклад основного матеріалу статті. Для до- 
слідження стану та тенденцій зміни ЯТЖ найбільш 
прийнятним є процесний підхід. При процесному  
підході якість трудового життя розглядається як ка-
тегорія, що постійно змінюється, – підвищується чи 
розвивається або, навпаки, стагнує при значних со-
ціально-економічних трансформаціях економіки та 
суспільства. 

Саме цей підхід дослідження якості трудового 
життя як економічної категорії, базується на її ви-
значенні як соціально-економічного процесу, що за-
безпечує можливість виокремлення окремих етапів 
формування та безпосередньо прояву. В узагальне-
ному вигляді основні етапи включають зовнішні 
умови та чинники забезпечення і формування ЯТЖ 
та основні внутрішні складові її прояву. Зовнішні 
умови – це загальний рівень соціально-економіч- 

ного розвитку національної економіки в цілому та 
інтенсивність втілення процесів цифровізації в 
сферу праці й систему соціально-трудових відно-
син. Внутрішні складові, які безпосередньо визнача-
ють досягнутий рівень ЯТЖ, формуються в трудовій 
сфері та в системі соціально-трудових відносин.  
Це – ринок праці, зайнятість, умови праці, забезпе-
чення гідної оплати праці та можливості самореалі-
зації та розвитку, а також демократизація трудового 
життя. 

Якість трудового життя, тенденції та законо- 
мірності зміни її рівнів за умови цифровізації еконо-
міки обумовлені значною мірою загальним станом 
національної економіки, рівнем цифровізації еконо-
міки та впровадженням інформаційно-комунікацій-
них технологій у сферу праці та систему соціально-
трудових відносин. Загальні умови забезпечення та 
формування гідної якості трудового життя оціню-
ються на підґрунті зміни макроекономічних показ-
ників економічного розвитку в цілому та цифрового 
сектору з визначенням ефективності використання 
витрат живої праці (табл. 1).  

 
Таблиця 1 

Динаміка зміни макроекономічних показників економічного розвитку України за 2013-2020 рр. 

Період 

Валовий внутрішній продукт (ВВП) 
ВВП в розрахунку на одну 
особу, в середньому за рік 

у фактичних  
цінах 

в дол. США за 
ринковим  
курсом НБУ 

в дол. США до 
ПКС (2011) 

грн 
дол. 
США 

дол. 
США за 
ПКС млрд 

грн 

в % до 
поперд-
нього 
року 

млрд 
грн 

в % до 
поперд-
нього 
року 

млрд 
грн 

в % до 
поперед-
нього 
року 

2013 1465,2 - 183,3 - 392,6* - 33913,2 4242,6 9087,0
2014 1586,9 108,3 133,5 72,8 373,4 95,1 36842,0 3099,4 8669,0
2015 1988,54 125,3 91,05 68,2 340,5 91,2 46321,3 2120,9 7931,6
2016 2385,37 120,0 93,35 102,5 353,0 103,7 55784,4 2183,1 8255,3
2017 2983,9 125,1 112,1 116,3 390,3 110,6 70070,1 2632,4 9165,3
2018 3560,6 119,3 130,9 116,8 455,8 116,8 84003,4 3088,3 10752,4
2019 3978,4 111,7 150,06 114,6 561,0** 123,1 94379,5 3559,9 13308,6
2020 4194,1 105,4 155,57 103,7 545,0 97,1 100092,1 3712,7 13006,4

темпи зміни за 
2013-2020 рр., % 

286,2 - 84,9 - 138,8 - 295,1 87,5 143,3 

середньорічні  
темпи, % 

- 116,2 - 97,7 - 104,8 116,7 98,1 105,3 

Розраховано авторами за даними офіційного сайту Державної служби статистики (Державна служба статистики 
України, 2014-2021). 

* за курсом МВФ, СБ на 2011 р. 
** за курсом МВФ, СБ на 10.10.2017 р. [9]. 
 
За останні вісім років з 2013 по 2020 р. обсяги 

ВВП в фактичних цінах зросли майже в три рази при 
щорічних темпах приросту в 16,2%. Але така інтен-
сивність зростання обумовлена в значній мірі підви-
щенням цін або дефлятора ВВП. Зміна обсягів ВВП 
в доларовому вимірі (за курсом НБУ), станом на 
2020 р. показує, що його розміри були на 15% або на 

27,7 млрд дол. США менші ніж в 2013 р. За останні 
вісім років Україна не досягла рівня економічного 
розвитку, який був в 2013-му стабільному для кра-
їни році. В міжнародних співставленнях використо-
вуються показники рівня ВВП в розрахунку на  
одну особу. За рейтингами країн за рівнями ВВП  
(дол. США в поточних цінах) Україна посідає низькі 
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місця практично протягом всього періоду, за яким 
Світовий Банк (СБ) проводить відповідні співстав-
лення. Так, станом на 2017 р. – 150 місце (із 206 
країн), у 2018 р. – 149 місце (із 206 країн), у 2019 р. – 
131 місце (з 199 країн) [9]. Загальний рівень ВВП у 
розрахунку на одну особу в Україні майже в два рази 
менший, ніж в середньому по всіх країнах, що прий-
мають участь в оцінці. Порівняно з Польщею та Ес-
тонією він нижчий в 2,8, а з США – в 7 разів. Але 
необхідно також звернути увагу на те, що саме за 
цим показником, який, на наш погляд, є найбільш 
об’єктивною оцінкою рівня економічного розвитку, 
з 2016 р. склалася позитивна його динаміка, і станом 
на 2019 р. рівень ВВП був на 4220 дол. (за ПКС) 
вище ніж в 2013 р. Незначне його зниження за 
2020 р. пов’язане, в першу чергу, з пандемією та за-
гальнонаціональним локдауном. За індексом про- 
дуктивності праці, який розраховується МВФ та 
МОП серед 85 країн, Україна посідає 72 місце, що 
обумовлено відсутністю нових виробничих техно-
логій, домінуванням у структурі виробництва ВЕД з 
досить низькими та середньонизькими технологіч-
ними рівнями. Визначена динаміка зміни основних 
макроекономічних показників, їх співставлення з ін-
шими країнами світу свідчить про досить низький 
рівень економічного розвитку країни, що суттєво 

обмежує можливості забезпечення високої якості 
трудового життя на рівні національної економіки.  

Іншим зовнішнім чинником, який обумовлює 
умови та можливості досягнення певного рівня 
ЯТЖ, виступає безпосередньо інтенсивність впро- 
вадження процесів цифровізації в економіку та 
сферу праці. Розвиток цифрового сектору (ЦС) в 
структурі національної економіки супроводжується 
зміною рівнів та форм зайнятості, трансформацією 
соціально-трудових відносин, що суттєво впливає 
на якість трудового життя. Цифровий сектор (ЦС) 
включає виробництво ІКТ, торгівлю ІКТ, ІКТ по- 
слуги, телекомунікацію, комп’ютерне програму-
вання, консультативні послуги, обробку даних та ре-
монт. Відповідно до класифікатора ВЕД, який є ба-
зовим при визначенні обсягів виробництва за окре-
мими видами економічної діяльності (КВЕД-2010), 
до ЦС відносяться такі: 

– виробництво комп’ютерів, електронної та оп-
тичної продукції (С26); 

– виробництво електроустаткування (С27);
– інформація і телекомунікація (І61+І62+І63)

[10]. 
У структурі національної економіки ЦС посідає 

незначне місце, як за обсягами виробництва, так і за 
кількістю зайнятого населення (табл. 2). 

Таблиця 2 
Цифровий сектор у структурі національної економіки 

Роки 

Частка ЦС в структурі національної 
економіки, % 

Продуктивність праці, тис. грн 

ВДВ ЦС  
у ВВП 

Зайняте в ЦС до за-
гальної кількості 

зайнятого населення 

ВВП в розра-
хунку на од-
ного зайнятого

ВДВ ЦС в роз-
рахунку на од-
ного зайнятого 

Співставлення 
продуктивності праці в ЦС 
до загальнонаціонального, 

разів 
2013 3,43 2,26 75,9 115,7 1,524
2014 3,48 2,17 87,8 140,8 1,604
2015 3,03 1,97 120,9 185,6 1,535
2016 3,48 1,9 146,5 268,0 1,828
2017 3,58 1,88 184,8 350,2 1,896
2018 3,64 1,85 217,6 429,5 1,974
2019 3,8 1,82 240,0 501,0 2,087
2020* 4,97 1,78 263,5 734,7 2,788

Розраховано авторами за даними офіційного сайту Державної служби статистики (Державна служба статистики 
України, 2014-2021). 

*За 2020 р. показники по ЦС попередні та визначені на підґрунті структури ЦС за ВДВ, яка склалася на 2019 р.

За останні 7-8 років частка ВДВ ЦС в загальних 
обсягах ВВП змінюється в межах 3,0% (2015 р.) – 
3,8% (2019 р.), а загальна чисельність зайнятих – від 
2,3% (2013 р.) до 1,82 % (2019 р.). 

Основний вплив цифровізації економіки на  
якість трудового життя на сьогодні пов’язаний в 
найбільшій мірі з більш високою ефективністю ви-
користання витрат живої праці в ЦС. 

За цим сектором склалися високі темпи зрос-
тання продуктивності праці – за період дослідження 
вони випереджають аналогічний показник по націо-
нальній економіці майже в 1,4 раза. Якщо в цілому 

по економіці продуктивність праці зросла в 3,5 раза 
(в фактичних цінах ВВП), то по ЦС – майже в 6 ра-
зів. Продуктивність праці, яка визначається як від-
ношення ВДВ (ВВП) до чисельності зайнятих, в ЦС 
була суттєво більшою, при цьому це перевищення 
щорічно зростало. Так, станом на 2013 р. коефіцієнт 
співставлення складав 1,52, а вже в 2019 р. він був 
на рівні 2,1, а в 2020 р. склав 2,6. 

За шкалою глобального індексу мережевої вза-
ємодії (GCI) та рівня ВВП Україна відноситься до 
групи країн, що наздоганяють, та посідає 41 місце за 
рейтингом цієї шкали, навіть незважаючи на те, що 
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за середнім рівнем ВВП (в розрахунку на одну 
особу) її можна віднести до більш низької групи, – 
до країн-новачків [11]. 

Низький рівень соціально-економічного роз- 
витку суттєво обмежує можливості держави вкла-
дати кошти в розвиток науки, науково-дослідні та 
конструкторські роботи (НДДКР), що й визначають 

майбутнє цифровізації економіки. Так, витрати на 
НДДКР у структурі ВВП за останні вісім-дев’ять ро-
ків зменшилися на 0,53 в.п., – з 0,7% станом на 
2013 р. до 0,17% – на 2019 р., а державні витрати на 
освіту коливаються в межах 6% від валового про- 
дукту (табл. 3).  

 
Таблиця 3 

Динаміка зміни основних соціально-економічних індикаторів розвитку  
трудової сфери України за 2013-2020 рр. 

Соціально-економічні індикатори 
Роки

2013 2014 2016 2018 2019 2020
ВВП у факт. цінах, млрд грн 1465,2 1586,92 2385,4 3560,6 3978,4 4194,1
Кількість зайнятого населення 
у віці 15-70 років, тис. осіб 

19314,2 18073,3 16276,9 16360,6 16578,3 15915,3 

Темпи зміни зайнятого населення,  
% до попереднього року  

100,3 93,6 91,0 101,26 101,3 96,0 

Рівень зайнятості, у % до населення  
відповідної вікової групи 

60,2 56,6 56,3 57,1 58,2 56,2 

Підвищення (зниження) рівня зайнятості, % 
до попереднього року 

0,6 -3,6 1,0 -0,2 1,1 -2,0 

Продуктивність праці, ВВП в фактичних ці-
нах на одного зайнятого, грн 

75861,2 87804,4 146549,2 217632,6 239976,4 263526,3 

Частка інвестицій в освіту та навчання, дер-
жавні витрати на освіту, % до ВВП 

6,42 5,87 5,01 5,9 6,0 - 

Витрати на НДДКР, питома вага у ВВП, % 0,7 0,65 0,48 - 0,17 -
Рівень безробіття (за методологією МОП), % 7,3 9,3 9,3 8,8 8,2 9,5
Рівень довготривалого безробіття: 
– % до загальної кількості безробітних 

21,5 12,8 25,3 21,6 13,1 21,2 

– % до ЕАН у віці 15-70 років 1,57 1,2 2,4 1,9 1,1 2,0

Розраховано авторами за даними офіційного сайту Державної служби статистики (Державна служба статистики 
України, 2014-2021). 

 
Виходячи з того, що за рівнем середньодушо-

вих доходів більшість населення не має можливості 
вкладати кошти в навчання дітей, рівень фінансу-
вання освіти в країні вкрай низький. Отже, рівень 
соціально-економічного розвитку країни за наведе-
них основних причин на сьогодні навіть за умов  
цифровізації економіки практично не забезпечує  
формування умов для високої якості трудового 
життя, особливо на виробничому та особистісному 
рівнях. 

Основний вплив цифровізації на забезпечення 
ЯТЖ пов’язаний зі зміною форм та умов зайнятості. 
Але необхідно мати на увазі, що в найближчій пер- 
спективі за умови інтенсивної цифровізації, Україна 
може зіткнутися з досить високою вірогідністю про-
яву ризиків незайнятості, повного, часткового або 
прихованого безробіття, зростанням соціальної не-
рівності за оплатою праці, доходами, трудовими 
компетенціями, рівнем соціальної захищеності та 
іншими соціальними ризиками, що негативно впли-
вають на якість трудового життя [12].  

Зміна структури зайнятих за ВЕД, як зовнішній 
чинник забезпечення якості трудового життя, пов’я-
зана з можливостями появи нових робочих місць, 
які відповідають критеріям гідної праці. Аналіз 
структурних зрушень зайнятості за останні дев’ять 

років в Україні свідчить про відсутність суттєвих 
позитивних структурних трансформацій зайнятості 
за видами економічної діяльності, які б дійсно ство-
рювали умови для підвищення ЯТЖ (табл. 4).  

Реально мала місце регресивна деструктивна 
структурна зміна зайнятості: процеси деіндустріалі-
зації економіки супроводжуються зменшенням як 
частки, так і абсолютної чисельності зайнятих в про-
мисловості, зростає зайнятість у сфері торгівлі та в 
системі державного управління, відсутні позитивні 
тенденції зростання зайнятих в високотехнологіч-
ному та цифровому секторах економіки. 

Зміна якості трудового життя за внутрішньою 
складовою «Зайнятість та ринок праці» пов’язана зі 
зміною безпосередньо рівня та характеру зайня- 
тості. Втілення цифрових технологій супроводжу-
ється зростанням неформальної, неповної та частко-
вої зайнятості, при цьому часткова та неповна зайня-
тість в узагальненому вигляді визначаються як при-
ховане безробіття. Загальна чисельність зайнятого 
населення за 2013-2020 рр. зменшилася на 3,4 млн 
осіб, а рівень зайнятості знизився на 4,0%, а саме з 
60,2% станом на 2013 р. до 56,2% у 2020 р. Необ- 
хідно також звернути увагу, що кількість працівни-
ків в еквіваленті повної зайнятості становить близь-
ко 78% до загальної кількості зайнятих, тобто майже  
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22,0% працівників мають неповну або часткову за-
йнятість (табл. 5). 

Серед чинників забезпечення певного рівня 
ЯТЖ в системі зайнятості виокремлюється мобіль-
ність працівників, яка має двовекторну спрямова-
ність відповідно до критеріїв забезпечення високої 
якості трудового життя. З одного боку, зростання 

коефіцієнтів по прийому свідчить про розширення 
можливостей для зайнятості, з іншого – суттєве  
зростання показника по звільненню пов’язане знач-
ною мірою з поширенням таких умов зайнятості, які 
за різними причинами не задовольняють вимогам 
працівників. 

Таблиця 4 
Структура зайнятого населення за видами економічної діяльності за 2013-2020 роки* 

№ 
з/п 

Види економічної діяльності 
Роки 

2013 2015 2018 2019 2020
1 Сільське, лісове та рибне господарство 17,5 17,5 18,0 19,1 17,1
2 Промисловість 16,4 15,6 14,8 14,7 14,7
3 Будівництво 4,3 3,9 4,1 4,2 4,1

4 
Оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних 
засобів та мотоциклів 

22,1 21,4 22,3 22,9 23,0 

5 
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єр-
ська діяльність 

6,0 6,1 6,1 6,0 6,1 

6 Тимчасове розміщення й організація харчування 1,7 1,7 1,7 1,8 1,8
7 Інформація і телекомунікації 1,6 1,7 1,7 1,7 1,8
8 Фінансова та страхова діяльність 1,6 1,5 1,3 1,3 1,3
9 Операції з нерухомим майном 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6

10 Професійна, наукова та технічна діяльність 2,6 2,6 2,7 2,4 2,7

11 
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного об-
слуговування 

1,8 1,8 1,8 1,9 1,9 

12 
Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне 
страхування 

5,0 5,9 5,7 5,2 5,8 

13 Освіта 8,3 9,1 8,7 8,3 8,8
14 Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 6,1 6,3 6,1 5,8 5,9
15 Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 1,2 1,3 1,2 1,1 1,2
16 Інші види економічної діяльності 3,2 2,0 2,2 2,0 2,2

Усього 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

* Дані за 2013-2020 рр. без урахування тимчасово окупованої території АРК та м. Севастополя, з 2015 р. – також
без тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. 

Розраховано авторами за даними офіційного сайту Державної служби статистики (Державна служба статистики 
України, 2014-2021).

Таблиця 5 
Динаміка зміни прекаріату в Україні за 2013-2020 рр. 

Показники 
Роки

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1. Безробітне населення, тис. грн 1576,5 1510,4 1654,5 1678,2 1698,0 1578,6 1487,7 1643,4
2. Неформально зайняте населення, тис. грн 4805,9 4540,9 4303,3 3961,2 3695,6 3541,3 3460,4 3237,8
3. Сезонна зайнятість, тис. грн 23,7 36,1 43,7 21,9 22,0 25,7 14,1 16,1

(оцінка) 
4. Кількість працівників, яким нарахована заро-
бітна плата в межах мінімальної, тис. грн 

517,4 464,9 256,0 261,2 601,4 449,3 402,0 521,5 

5. Неповна зайнятість (перебували у відпустках
без збереження заробітної плати та працювали 
неповний робочий день/ тиждень), тис. осіб 

758,9 888,1 804,1 627,8 667,6 600,0 566,0 897,5 

6. Кількість працівників, які працювали в умо-
вах, що не відповідають санітарно-гігієнічним 
нормам, тис. грн  

1186,7 1113,6 1040,5 940,0 838,6 836,5 834,4 830,2 

7. Кількість працівників, які не охоплені колек-
тивними договірними відносинами 

2085,1 2156,4 1862,5 1939,6 1941,0 1983,7 1930,9 1977,5 

Разом 10954,2 10710,4 9964,6 9429,9 9464,2 9015,1 8741,2 9124,0
Питома вага контингенту прекаріїв в чисельно-
сті зайнятого населення, % 

56,7 59,2 60,6 57,9 58,6 55,1 52,7 57,3 

Розраховано авторами за даними офіційного сайту Державної служби статистики (Державна служба статистики 
України, 2014-2021). 
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У середньому в економіці в цілому коефіцієнт 
обороту по звільненню перевищував відповідний 
показник по прийому на 4-6%, – така ситуація свід-
чить, що за цим критерієм (мобільність працівників) 
в системі зайнятості не завжди забезпечуються 
умови для досягнення достатньої чи високої якості 
трудового життя. 

В Україні склався високий рівень неформальної 
зайнятості, її обсяги змінювалися в межах від 4,8 до 
3,2 млн осіб протягом останнього десятиліття (див. 
табл. 5). Незважаючи на те, що за останні вісім років 
її обсяги зменшилися майже на 32,3%, за абсолют-
ною кількістю станом на 2020 р. – це 3,2 млн осіб, 
що становить 20,3% від загальної кількості зайня-
того населення. Отже, кожний четвертий-п’ятий 
працівник був зайнятий неформально. Неформальна 
зайнятість переважає в сільському господарстві, бу-
дівництві та торгівлі. Поширюється неформальна 
зайнятість на умовах вторинної зайнятості. Необ- 
хідно зазначити, що саме вторинна неформальна  
зайнятість супроводжується двома різноспрямова-
ними векторами в контексті забезпечення ЯТЖ. З 
одного боку, розширюється сфера самореалізації 
працівника та зростають можливості збільшення  
рівня матеріального забезпечення, а з іншого – пере-
вищується нормальна інтенсивність зайнятості і, як 
наслідок, виникають ризики фізичного, психологіч-
ного та морального виснаження, падіння продук- 
тивності праці на основному місці роботи. 

Місце та роль неформального сектору зайнято-
сті на сучасному як національному, так і міжнарод-
ному ринках праці визначається досить неодно-
значно. З одного боку, його розглядають як певний 
амортизатор безробіття, який поглинає частину ви-
вільнених у формальному секторі працівників. З ін-
шого – саме за умови неформальної зайнятості по-
ширюються неофіційні трудові угоди або навіть їх 
відсутність, нестабільні трудові контракти, знижу-
ється рівень трудової захищеності, консервується 
непродуктивна зайнятість та інші негативні на- 
слідки, що виступають суттєвими чинниками стри-
мування можливості підвищення якості трудового 
життя.  

Цифровізація економіки сприяє поширенню не-
стандартних форм зайнятості – часткової, тимчасо-
вої, дистанційної чи самозайнятості, а також нових 
форм соціально-трудових відносин – фрілансерство, 
краудсорсинг, аутстафінг, аутсорсінг тощо. Загалом 
це створює нові можливості для зайнятості та ринку 
праці, але й водночас генерує серйозні соціальні ви-
клики, у тому числі щодо тінізації зайнятості та  
розширення сфер неформальної зайнятості і, як на-
слідок, обмежується вплив основних чинників за-
безпечення високої якості трудового життя.  

Обсяги та масштаби нестандартної зайнятості 
на світовому ринку праці постійно зростають. Так, в 
Великобританії зайнято за режимом неповної зайня-
тості близько 20-23,3% робочої сили, в Німеччині – 
20%, в Італії в режимі неповної зайнятості працю- 

ють близько третини, а в Іспанії – кожний четвертий 
працівник [13]. 

За результатами соціологічного опитування 
[14] станом на 2020 р. четверо з десяти найманих 
працівників працювали у форматі нестандартної 
зайнятості (НСЗ), а шестеро з десяти – на стандарт-
них умовах зайнятості. У самій групі нестандартної 
зайнятості переважає неформальна зайнятість 
(62,4%), при цьому серед всіх найманих працівників 
їх частка змінюється в межах 24,5%. Тимчасовою та 
неповною зайнятістю (ТіНЗ) охоплено 37,6% не- 
стандартно зайнятих, що становить 14,8% від всіх 
найманих працівників. Серед найманих працівників 
нестандартної зайнятості на тимчасових роботах 
зайнято 31,4%, працюють в режимах випадкової та 
сезонної роботи відповідно 21,4% та 14,1%, лише 
4,1% – працюють за строковим контрактом. 

Рівень задоволеності своєю роботою серед пра-
цюючих на сезонних, тимчасових чи випадкових ро-
ботах складає 42%. Найбільш привабливими для 
стандартно зайнятих є гарантія зайнятості (49,9%), 
гарні стосунки з колегами (40,8%) та надання со- 
ціального пакету. В той же час серед неформально 
зайнятого населення лише 18,6% відзначили гаран-
тію зайнятості як привабливість, 20,8% – гарні сто-
сунки з колегами та 14% вказали на можливість по-
єднання трудових і сімейних обов’язків. Досить сут-
тєво відрізняється і рівень юніонізації найманих 
працівників залежно від їх формату зайнятості [14]. 
Серед стандартно зайнятих 27,2% є членами проф-
спілки, при нестандартній зайнятості – лише 8,4%, 
при цьому необхідно також звернути увагу, що се-
ред стандартно зайнятих 50,9%, а серед нестан- 
дартно – 51,6% ніколи не були членами профспілок. 
Серед зайнятих на сезонних, тимчасових та випад-
кових роботах три четверті працівників не юніонізо-
вані. 

За даними звіту результатів спеціального ре-
презентативного дослідження працівників цифро-
вих платформ «Зайнятість через цифрові платформи 
в Україні», проведеного МОП [15], Україна посідає 
одне з провідних місць у світі за рівнем платформен-
ної зайнятості. В 2013-2017 рр. країна посіла перше 
місце в Європі та четверте у світі за обсягами фінан-
сових потоків і кількістю завдань, що виконуються 
на цифрових платформах [15]. Згідно з цим дослід-
женням Україна посідає перше місце у світі у ІТ-
фрілансі. Лише за 2017 р. фріланс у сфері інформа-
ційних технологій зріс на 27%, при цьому близько 
18% офісних працівників уже спробували цифрову 
роботу або хотіли б повністю на неї перейти, кожен 
другий з опитаних розглядає цю форму зайнятості 
як джерело додаткового заробітку. На ринку цифро-
вих платформ зайнята в основному молодь. Так, у 
віці до 35 років їх частка складає 67% з приблизно 
рівним розподілом за статтю. Переважна більшість 
фрілансерів (73%) мають базову або повну вищу 
освіту. Серед основних причин такої зайнятості  
більшість визначає – можливість мати додатковий 
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заробіток (43%), працювати з дому (12%) та поєдну-
вати навчання з роботою (11%).  

Цифрові платформи суттєво змінюють форми 
роботи та саме уявлення про працю як серед праців-
ників, так і серед роботодавців. Ці зміни несуть у 
собі і потенціал користі і ризики та небезпеки. Одна 
з найгостріших проблем, яка пов’язана з роботою 
онлайн, це визначення статусу зайнятості. В біль- 
шості випадків їх визначають як самозайнятих, але 
значна частина з них не потрапляє у сферу законо-
давства про працю та соціальний захист у країні по-
ходження клієнта чи самого працівника. За цих умов 
забезпечення основних вимог гідної праці та відпо-
відної якості трудового життя обмежені або навіть 
повністю відсутні. В першу чергу мова йде про три-
валість робочого часу, відпусток, лікарняних. Біль-
шість зайнятих на цифрових платформах не оформ-
лені офіційно, не здійснюють соціальні внески або 
не зареєстровані як самозайняті, тому проблеми со-
ціального захисту з поширенням таких форм зайня-
тості будуть лише загострюватися. Значний ризик 
фрілансу проявляється також в недостатності або  
відсутності соціального захисту в разі нещасних ви-
падків. У зв’язку з тим, що в більшості випадків не 
платяться податки та страхові внески, відповідаль-
ність за своє медичне страхування чи пенсійне за-
безпечення повинні нести безпосередньо самі пра- 
цівники, але за результатами обстеження лише 21% 
працівників мають медичну страховку та 7% – при-
ватний пенсійний рахунок. Ще одним чинником 
платформенної зайнятості, який є важливим крите-
рієм ЯТЖ, є забезпечення наявності роботи. Біль-
шість працівників не мають офіційних трудових  
відносин, що супроводжується відсутністю гарантій 
відносно зайнятості в майбутньому. Таким чином, 
ризики незахищеної зайнятості на онлайн-платфор-
мах деструктивно впливають на забезпечення якості 
трудового життя. 

Важливим критерієм ЯТЖ при онлайн-зайнято-
сті є оцінка ступеня задоволеності роботою на циф-
рових платформах. За результатами наведеного об-
стеження більше половини фрілансерів (55%) задо-
волені роботою на цифрових платформах, а основна 
причина задоволеності – це вільний графік і можли-
вість працювати з дому (34%), свобода в виборі  
завдань та велика кількість роботи доступної для 
фрілансерів (12%).  

На сьогодні більшість експертів з питань зайня-
тості припускають «наявність обмежуючого впливу 
поширення ІКТ на подолання дефіциту гідної пра-
ці, – насамперед, враховуючи такі наслідки цифро-
візації, як зростання нестабільної та незахищеної 
зайнятості, а також скорочення робочих місць, які 
потребують присутності людини» [13]. 

Суттєвим деструктивним чинником у контексті 
забезпечення можливості повної та стабільної зай-
нятості, як складової високої якості трудового 
життя, виступає безробіття, особливо довготривале 
(див. табл. 3). За останні роки рівень безробіття (за 

методологією МОП) зріс на 2,2% і станом на 2020 р. 
складав 9,5%, при загальній кількості безробітних у 
1674,2 тис. осіб. Основні причини незайнятості  
пов’язані з вивільненням з економічних причин 
(22,9%), із закінченням строку контракту чи найму 
(9,7%), майже кожний десятий з безробітних був  
зайнятий на сезонних роботах, а 9,3% – не працев-
лаштовані після закінчення учбового закладу. Тре-
тина безробітних вивільнена за власним бажанням 
та за згодою сторін. Отже, близько половини з кон-
тингенту безробітних незайняті з причин, які прямо 
або опосередковано обумовлені економічними при-
чинами, непостійною (контрактною чи сезонною) 
формою зайнятості, відсутністю гідних робочих 
місць для забезпечення зайнятості після закінчення 
учбового закладу. Особливо негативний вплив на 
можливості забезпечення достатнього рівня якості 
трудового життя має довготривале безробіття, – що-
річно протягом останніх років цей показник зміню-
вався в межах 21,2-25,8%, тобто практично кожний 
п’ятий безробітний не мав роботи не менше року. За 
такий тривалий термін пошуку роботи працівник 
втрачає можливості не лише матеріального забезпе-
чення, практично відсутні умови для самореалізації 
та розвитку, скорочується рівень соціальної захище-
ності, тобто нівелюються всі критерії, за якими ви-
значається якість трудового життя на особистісному 
рівні. Несприятливою та небезпечною є ситуація, 
коли велика частка молоді у віці 15-24 років не пра-
цює і не вчиться. За 2013-2020 рр. цей показник  
змінювався в межах від 14,5% (2018 р.) до 17,8% 
(2016 р.) від населення відповідного віку. Молодь, 
яка практично знаходиться за межами соціально-
економічної активності та не вбудована в соціум, 
втрачає можливості для особистого розвитку, фор-
мування та накопичення трудового потенціалу.   

Одним із важливих критеріїв гідної праці та ви-
сокої ЯТЖ є можливість працювати з повною відда-
чею відповідно до освітнього та професійного рівня, 
що забезпечує капіталізацію освітнього та людсь-
кого капіталу. Це можливо лише за умови зайнято-
сті за професійними групами відповідно до спеці- 
альності згідно з дипломом. В Україні зайнятість  
більше половини працівників не відповідає цьому 
критерію, станом на 2019 р. питома вага таких пра-
цівників складала 56,3%, що майже на 6,0% вище, 
ніж в 2013 р., а в 2020 р. мало місце незначне його 
зменшення на 2,2%. Особливо визиває занепокоєння 
той факт, що значна частина працівників з вищою 
освітою, які за спеціальністю згідно з дипломом  
відповідають кваліфікації професіоналів, фахівців 
та технічним службовцям, зайняті на роботах, які 
потребують значно нижчого рівня освіти та квалі- 
фікації. Так, в 2020 р. серед професіоналів їх було  
близько 19,5%, серед фахівців за освітою – 48,0%, 
тобто майже половина, при цьому 1,2% з них були 
зайняті на робочих місцях, які практично не потре-
бували будь-якої кваліфікації, тобто на найпрості-
ших професіях. Така невідповідність зайнятості 
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обумовлена низкою причин, серед яких найбільш 
вагомі пов’язані з низьким рівнем якості освіти та 
невідповідністю структури пропозиції робочої сили 
та робочих місць. Низька якість професійної підго-
товки обумовлює необхідність працівнику займати 
робоче місце на декілька кваліфікаційних рівнів  
нижче, ніж згідно з дипломом. За другою причиною 
зайняті з високим рівнем підготовки вимушені пра-
цювати на робочих місцях нижчої кваліфікації через 
дефіцит відповідних робочих місць. Як наслідок – 
декваліфікація працівника, зниження його конку-
рентоспроможності на ринку праці, а на макро- 
рівні – втрата людського капіталу та знецінення 
освітнього. 

Наведені закономірності та тенденції зміни зай-
нятості на національному ринку праці свідчать про 
прекарізацію зайнятості, інтенсивність якої посилю-
ється за умов цифровізації економіки. Основні кри-
терії визначення приналежності до прекаріату та 
зміни обсягів та рівнів прекарної зайнятості в Укра-
їні наведені в табл. 5. В цілому в Україні під критерії 
прекарної зайнятості підпадають від 52,7% (2019 р.) 
до 60,0% (2016 р.) від загальної кількості зайнятого 
населення. Динаміка складових прекарної зайнято-
сті за 2013-2020 рр. свідчить, що за 2020 р. за біль-
шістю показників ситуація суттєво погіршилася. На 
зміну незначній стабілізації, яка почала формува-
тися протягом 2017-2019 рр., світова та національна 
«ковідна» криза в 2020 р. супроводжується значним 
зростанням безробіття та неповної зайнятості. Збіль-
шилася кількість працівників, яким заробітна плата 
була нарахована в межах мінімальної. В цілому за-
гальна кількість прекаріїв за наведеними критеріями 
зросла за останній рік на 382,8 тис. осіб, а рівень 
прекарізації склав 57,3% до загальної чисельності 
зайнятого населення. За рівнем прекарізації зайня-
тості країна відкинута на 4 роки назад – до 2015 р.  

Вагомою складовою в структурі ЯТЖ є оплата 
праці. Серед основних профілів гідної праці, що за-
безпечують високу якість трудового життя, посіда-
ють показники оплати праці, які відповідають кри-
теріям достатності заробітку та супроводжуються 
продуктивною зайнятістю. В системі критеріїв ЯТЖ 
вони трансформуються в вимоги справедливої вина-
городи за працю відповідно до  освітнього та профе-
сійно-кваліфікаційного рівня. 

У кількісному вимірі ці вимоги передбачають 
такий рівень оплати праці, який би забезпечував не 
лише відтворення робочої сили працівника та гідне 
утримання членів його сім’ї, а й створював умови 
для повної реалізації трудового потенціалу та люд-
ського капіталу. Важливим чинником гідної оплати 
праці є мотиваційна складова до продуктивної праці 
та самовдосконалення, вона повинна відповідати 
освітньому та професійному рівню працівника. Ос-
новні складові забезпечення оплати праці, які відпо-
відають вимогам гідної праці та, як наслідок, одно-
часно і критеріям високої якості трудового життя, 
базуються на забезпеченні реалізації основних функ- 

цій заробітної плати: відтворювальної, тобто забез-
печення відтворення робочої сили працівника; сти-
мулюючої, яка визначає залежність між результа-
тами праці та винагородою; оптимізаційної, яка вті-
лює принцип випереджальних тенденцій зростання 
продуктивності праці порівняно з темпами росту за-
робітної плати; соціальної, що визначає справедли-
вість в оплаті праці, тобто рівної заробітної плати в 
рівних умовах праці, відсутність дискримінації. 

В Україні за 2013-2020 рр. рівень номінальної 
заробітної плати зріс майже в 3,5 раза, або на  
8309 грн, але при цьому і в доларовому еквіваленті 
за ринковим курсом НБУ і за паритетом купівельної 
спроможності він залишається досить низьким. За 
значенням погодинних витрат на оплату праці в до-
ларах США (перерахованих з використанням ПКС 
2017 р.) Україна у 2018 р. посідала 41 місце серед  
48 країн, які брали участь в дослідженні МОП [16]. 
На більш високих позиціях знаходяться Азербай-
джан та Чілі, які зайняли 40 та 39 місця в рейтингу 
відповідно. Середня заробітна плата в Україні 
майже в 3,5 раза нижча, ніж в Чехії та в 3 рази – ніж 
у Литві. Співставлення витрат в євро на робочу силу 
за одну оплачену годину свідчить про суттєве від- 
ставання країни не лише від високорозвинутих країн 
Європи, а навіть від країн, рівень розвитку яких 
практично не відрізнявся чи був навіть нижче, ніж в 
Україні. Так, в Україні рівень оплати за годину скла-
дав 2,3 євро, а в Німеччині цей показник був в  
15 разів вище, у Польщі – в 4,5 раза, в Латвії – в 4 
рази (табл. 6).  

Високі темпи приросту номінальної заробітної 
плати за 2017-2019 рр. пов’язані зі значним зростан-
ням соціальних стандартів, зокрема, мінімальної за-
робітної плати та з незначною стабілізацією еконо-
мічного розвитку. Ця особливість зростання оплати 
праці підтверджується тим фактом, що в структурі 
ВВП частка оплати праці не перевищує, починаючи 
з 2017 р., 44%, а станом на 2020 р. не досягла навіть 
рівня 2014 р. За весь період дослідження питома 
вага коливається в межах 36,6% (2016) – 49,9% 
(2013), а станом на 2020 р. мало місце зниження по-
рівняно з 2013 р. на 13,3%. В середньому серед країн 
ЄС цей показник становить близько 50%, а в США – 
56,1%. 

На сьогодні номінальний рівень заробітної 
плати не забезпечує повною мірою реалізацію на-
віть відтворювальної функції, про що свідчать ре-
зультати самооцінки домогосподарствами рівня 
своїх доходів [17]. За результатами обстеження ста-
ном на січень 2020 р. 71,8% опитаних, а в 2019 р. – 
65,3%, за станом свого матеріального добробуту від-
носять себе до бідних. Визиває занепокоєння, що се-
ред домогосподарств, у складі яких є працюючі 
особи, 58,7% віднесли себе до бідних і лише 39,9% – 
до небідних, але ще не представників середнього 
класу. Частка оплати праці в структурі грошових до-
ходів домогосподарств складала на 2019 р. 62,3%, а 
на 2020 р. – 62%, при цьому серед домогосподарств,  
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Таблиця 6 
Динаміка зміни оплати праці за 2013-2020 рр. 

Показники 

Роки Темпи зрос-
тання  в 

2020 р., % 
до 2013 р. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Середня номінальна заробітна 
плата, грн 

3282,0 3480,2 4194,6 5182,6 7104,0 8865,0 10497 11591 353,2 

Середня заробітна плата, дол.
США за ринковим курсом НБУ

408,5 220,7 174,8 190,5 258,3 318,9 396,0 430,0 105,3 

Середня заробітна плата, дол. 
США за ПКС (2011) 

873,9 818,1 716,6 766,3 899,2 1136,5 1478,5 1505,3 172,2 

Оплата праці в структурі ВВП, 
% 

49,9 46,3 39,1 36,6 39,2 41,3 43,5 43,8 87,7 

Частка оплати праці в сукупних 
ресурсах домогосподарств, % 

50,6 48,8 47,2 46,7 52,4 54,5 57,3 58,3 115,2 

Питома вага найманих праців-
ників, яким нарахована заро-
бітна плата в межах мінімальної

4,9 4,4 2,7 2,8 6,6 5,7 5,4 7,0 142,9 

Співвідношення середньої за-
робітної плати жінок та чолові-
ків 

0,772 0,763 0,749 0,746 0,788 0,777 0,772 0,796 103,1 

Коефіцієнт децильної диферен-
ціації розподілу штатних пра-
цівників за рівнем заробітної 
плати 

5,86 6,13 6,17 5,96 4,6 4,46 4,6 3,6 61,4 

Заборгованість з виплати заро-
бітної плати, % до фонду оп-
лати праці 

0,15 0,22 0,27 0,245 0,322 0,34 0,35 0,33 220,0 

Співвідношення темпів зрос-
тання номінальної та реальної
заробітної плати 

0,997 1,134 1,51 1,133 1,151 1,109 1,078 1,028 - 

Співвідношення темпів зрос-
тання продуктивності праці та 
номінальної середньої заробіт-
ної плати 

- 1,09 1,14 0,98 0,92 0,938 0,931 0,994 - 

Розраховано авторами за даними офіційного сайту Державної служби статистики (Державна служба статистики 
України, 2014-2021) 

у складі яких є працюючі особи, цей показник дося-
гає 72,1%, а 80,3% домогосподарств вказали, що оп-
лата праці є основним джерелом доходу [18-19]. На-
ведена оцінка достатності (недостатності) доходів 
підтверджує висновки відносно низького рівня оп-
лати праці в Україні та її нездатності повною мірою 
реалізувати свої основні функції. 

Недостатній рівень оплати праці в Україні під-
тверджується також досить високою часткою пра-
цюючих, яким заробітна плата нарахована в межах 
мінімальної. Має місце значне зростання цього інди-
катора після кожного підвищення мінімальної заро-
бітної плати. Підвищення соціальних стандартів в 
системі оплати праці є позитивним чинником у кон-
тексті матеріального забезпечення значної частки 
населення, але якщо таке збільшення економічно не 
обґрунтоване та не супроводжується аналогічним 
ростом продуктивності праці, то за цих умов суттєво 
зростає частка працівників, яким нарахована заро- 
бітна плата в межах мінімальної. Саме така ситуація 
склалася в системі соціально-трудових відносин  
після 2017 р. 

В Україні в системі оплати праці склався ще 
один феномен, який пов’язаний з досить високими 
рівнями заборгованості з виплати заробітної плати, 
що ніяк не забезпечує ЯТЖ. Рівень заборгованості 
постійно змінюється, але все ж залишається досить 
високим та має тенденцію до зростання. Так, за 
дев’ять років загальні обсяги заборгованості зросли 
на 2378 млн грн, а рівень (в % до ФОП) змінювався 
в межах від 0,15% (2013) до 0,33% (2020). 

Серед вимог ЯТЖ забезпечення справедливої 
винагороди за результатами трудової діяльності та 
відсутність дискримінації в оплаті праці посідає 
особливе місце. За рекомендаціями МОП рівень ди-
ференціації працівників за обсягами нарахованої за-
робітної плати оцінюється за допомогою коефіці- 
єнта децильної диференціації. В Україні цей показ-
ник має стійку тенденцію до зниження, та й загальні 
його значення знаходяться на помірному рівні, що є 
позитивним чинником в забезпеченні якості трудо-
вого життя. Ще один індикатор, який оцінює ступінь 
диференціації заробітних плат за статтю, в Україні 
протягом останніх років практично не змінюється: 
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рівень оплати праці серед жінок на 20-23% менше, 
ніж у чоловіків. На наш погляд, мова може йти не 
про дискримінацію в оплаті праці, а про характер 
зайнятості чоловіків та жінок. Але необхідно звер-
нути увагу, що значно більша розбіжність в оплаті 
праці склалася в умовах цифрової зайнятості, а саме 
в платформенній. Так, за результатами обстеження 
[15] на цифрових платформах склався досить вели-
кий розрив у доходах за статтю: середній дохід чо-
ловіків у 2,2 раза вищий, ніж у жінок. Цей розрив 
значно більший, ніж розрив по економіці в цілому. 
У більшості випадків такий розрив пов’язаний в ос-
новному з двома причинами: чоловіки зайняті в та-
ких видах діяльності, де рівень оплати значно ви-
щий, і вони в більшій мірі зорієнтовані на іноземні 
ринки праці.  

За результатами опитувань [14] станом на 
2020 р. на питання відносно ступеня задоволеності 
оплатою праці на відповідь «Скоріше чи цілком за-
доволені заробітною платою» вказали 74,2% рес- 
пондентів, але за умови, якщо вона буде не нижчою 

14,2 тис грн, при цьому 16,3% обрали «зовсім» та 
«скоріше незадоволені» рівнем оплати праці, яка 
склалася в країні.  

Низький рівень оплати праці не врівноважує ін-
тереси працівників та  роботодавців щодо привабли-
вості праці та супроводжується поглибленням дис-
балансу статусів у трудових відносинах, посилює 
невдоволеність змістом праці і, як наслідок, призво-
дить до невизначеності цінності людських ресурсів 
та зниження конкурентоспроможності національної 
економіки. 

Визначені та систематизовані соціальні орієн-
тири в системі оплати праці відповідно до стратегії 
соціально-економічного розвитку «Європа-2020», 
умовно можна назвати орієнтирами, що відповіда-
ють вимогам до забезпечення гідної та справедливої 
винагороди за працю в структурі вимог та критеріїв 
якості трудового життя [20]. В табл. 7 наведено їх 
основні значення та фактичні рівні відповідних со-
ціально-економічних індикаторів, які склалися в Ук-
раїні протягом останніх дев’яти років.  

 
Таблиця 7 

Соціальні орієнтири в системі оплати праці та зміни соціально-економічних індикаторів  
в Україні за 2013-2020 рр. 

Соціально-економічні  
індикатори 

Соціальний  
орієнтир* 

Фактичний рівень за роками Ступінь відповідності 
фактичних значень  

соціальним орієнтирам 2013 2014 2016 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Темпи приросту ВВП в 
фактичних цінах, в % до 
попереднього року  

12,0-23,0 4,3 8,3 20,0 19,3 11,7 5,4 
не відповідає (за виключен-

ням 2016-2018 рр.) 

Державні витрати на 
НДДКР, % від ВВП 

3,0 0,32 0,26 0,163 0,189 0,169 0,171 значно менші 

Частка інвестицій в освіту 
та навчання, державні ви-
трати на освіту % від 
ВВП 

6,0 6,42 5,87 5,4 5,9 6,0 8,3 у середньому відповідає 

Рівень зайнятості насе-
лення у віці 15-70 років, 
% до населення відповід-
ної групи 

70,0 60,2 56,6 56,3 57,1 58,2 56,2 не відповідає 

Щорічні темпи приросту 
рівня зайнятості, % 

1,5 0,6 -3,6 -0,3 1,0 1,1 -2,0 не відповідає 

Рівень довгогривалого 
безробіття у віці  
15-70 років, % до ЕАН  

2,0 1,57 1,2 2,4 1,9 1,1 2,0 відповідає 

Співвідношення прожит-
кового мінімуму для пра-
цездатних та мінімальної 
заробітної плати 

мінімальна		зарплата≥ прожитко −	вий мінімум 

1 1 1 1,94 1,985 2,2 відповідає 

Співвідношення мінімаль-
ної та середньої заробіт-
ної плати 

мінімальназарплатасередня	зарплата =0,68 0,37 0,35 0,31 0,42 0,39 0,321 не відповідає 

Питома вага заробітної 
плати в структурі сукуп-
них доходів населення, % 

65-85 52,2 49,8 47,8 55,6 58,5 59,1 не відповідає 

Співвідношення темпів 
росту номінальної і реаль-
ної заробітної плати 

тенденція до  
зменшення різ-
ниці в темпах  
зростання 

0,997 1,134 1,133 1,109 1,078 1,028
з 2014 р. намітилася  

тенденція до зменшення 
різниці в темпах росту 
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Закінчення табл. 7 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Питома вага осіб, що 
отримують заробітну 
плату в межах мінімаль-
ної 

має відповідати 
частці осіб, що  

зайняті малоквалі-
фікованою працею 

4,9 4,4 2,8 5,7 5,4 7,0 не відповідає 

Для довідки*: 
– частка осіб, що зайнята
малокваліфікованою пра-
цею, % до зайнятих 

- 23,7 18,3 18,2 19,1 18,0 17,9 

Співвідношення темпів 
зростання продуктивності 
праці і середньої заробіт-
ної плати 

Тпрзп > 1 - 1,09 0,98 0,938 0,931 0,994 не відповідає 

Гендерна нерівність в 
оплаті праці як співвідно-
шення заробітної плати 
жінок і чоловіків 

тенденція  
до рівності 

0,772 0,763 0,746 0,777 0,772 0,796 не відповідає 

* За статистичною методологією цей показник включає і самозайнятих.
Розраховано авторами за даними офіційного сайту Державної служби статистики (Державна служба статистики 

України, 2014-2021).

За своїм змістом вони включають одночасно  
і соціально-економічні умови забезпечення високої 
ЯТЖ, в тому числі і за умов цифровізації. До них на-
лежать три індикатори: темпи зростання ВВП як по-
казник інтенсивності економічного розвитку, частка 
витрат на науково-дослідницькі та конструкторські 
роботи й інвестиції в освіту і навчання. Саме два 
останні показники визначають можливості розвитку 
новітніх технологій та створення сучасних робочих 
місць, формування нової робочої сили відповідно до 
сучасних вимог ринку праці. Всі інші індикатори со-
ціальних орієнтирів безпосередньо визначають сту-
пінь забезпечення виконання базових вимог до оп-
лати праці в системі критеріїв ЯТЖ.  

Як видно за наведеними даними основні тен- 
денції та закономірності зміни соціально-економіч-
них індикаторів не відповідають визначеним соці- 
альним орієнтирам, за виключенням довготривалого 
безробіття та частки державних витрат на освіту та 
навчання. Найбільша невідповідність склалася за 
співвідношенням поміж прожитковим розміром для 
працездатного населення та мінімальною заробіт-
ною платою, – тільки з 2018 р. рівень мінімальної 
заробітної плати перевищує прожитковий мінімум. 
Така ситуація більшою мірою пов’язана з досить  
низькими значеннями безпосередньо прожиткового 
мінімуму. Так, його значення в 2020 р. порівняно з 
2015 р. зросло тільки на 892 грн або на 64,6%, у  
той час збільшення мінімальної зарплати склало  
3622 грн. Майже в два рази нижче від соціального 
орієнтиру співвідношення між мінімальною та се- 
редньою заробітною платою. Випередження темпів 
росту середньої заробітної плати над темпами зрос-
тання продуктивності праці підтверджує об’єктив-
ність наведених співвідношень та тенденцій їх 
зміни. За умов низького рівня економічного роз- 
витку в країні практично вичерпані економічні мож-
ливості до значного підвищення соціальних стан- 

дартів. За зворотних умов без відповідного еконо- 
мічного зростання така ситуація буде супроводжу-
ватися значною стагнацією економічного розвитку 
та, як об’єктивний наслідок, суттєвим погіршенням 
умов та можливостей забезпечення високої якості 
трудового життя.  

Важливим чинником ЯТЖ виступають умови 
праці, які відповідають вимогам безпечності, ком-
фортності, при цьому слід зазначити, що забезпе-
чення безпеки та гігієни праці є одним з фундамен-
тальних прав людини, визначених МОП. 

Рівень безпечності на робочих місцях пов’яза-
ний, в першу чергу, з санітарно-гігієнічними умо-
вами та забезпеченням комфортних та безпечних 
умов роботи. 

В Україні склався високий рівень зайнятих на 
робочих місцях, які не відповідають санітарно-гігіє-
нічним нормам і вимогам. Незважаючи на зниження 
абсолютної кількості таких працівників, з 1189,5 тис. 
осіб (2013 р.) до 834,4 тис. (2019 р.), їх частка в об-
ліковій чисельності залишається високою – на рівні 
29,6%, тобто кожний третій працівник зайнятий в 
небезпечних умовах праці. Рівень виробничого трав-
матизму за останні роки (в розрахунку на 1000 пра-
цюючих) змінювався досить нерівномірно. Так, не-
значне його зниження за перші п’ять років, – з 0,95 
(2013 р.) до 0,688 (2017 р.), починаючи з 2018 р., змі-
нилося на зворотну тенденцію, і вже в 2020 р. по- 
казник практично вернувся до рівня 2013 р. і складав 
0,9. Визиває також занепокоєння зростання тяжкості 
виробничого травматизму, – кількість днів непраце-
здатності в розрахунку на одного потерпілого в 
2020 р. порівняно з 2013 р. збільшилося майже на  
14 днів і складає 52,3 дня. Наведені закономірності  
рівня зайнятості в шкідливих та небезпечних умовах 
праці, динаміка рівня та тяжкості виробничого трав-
матизму свідчать про відсутність позитивних зру-
шень в забезпеченні високої ЯТЖ за цим критерієм. 
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Основна відмінність при аналізі ступеня досяг-
нення вимог гідної праці чи високої якості трудо-
вого життя пов’язана з наявністю суб’єктивних цін-
нісних оцінок при оцінці ЯТЖ.    

Узагальнені результати соціологічного опиту-
вання дають можливість визначити, за якими скла-
довими якості трудового життя склалися позитивні 
тенденції (табл. 8). 

 
Таблиця 8 

Самооцінка умов трудової діяльності, % до всіх опитаних 

Роки 
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2013 78,1 75,4 44,0 47,7 33,1 84,0 66,6 74,1 36,6 
2014 60,2 60,8 42,3 46,9 29,4 85,1 67,7 74,5 26,1 
2015 70,3 68,5 43,1 49,3 31,2 - - 73,2 31,1 
2016 72,6 61,0 43,6 47,7 33,6 - - 71,8 28,3 
2017 60,6 62,7 41,2 47,3 29,5 - - 68,6 22,2 
2018 57,8 57,0 38,3 42,2 29,7 73,8 55,6 65,4 23,2 
2019 52,6 53,2 39,8 38,7 27,2 74,1 53,7 64,1 16,3 

Розроблено та систематизовано авторами на підґрунті соціального моніторингу [14]. 
 
Як видно з наведених даних, за суб’єктивною 

оцінкою практично за всіма індикаторами має місце 
суттєве покращення за 2013-2020 рр. Так, в найбіль-
шій мірі зменшилася частка осіб, які незадово- 
лені своєю роботою – з 36,6% (2013 р.) до 16,3% 
(2020 р.). Суттєво знизився страх невиплати заро- 
бітку – на 17,6% та страх втрати роботи – на 7,4%, 
зменшилися перешкоди для пошуку роботи відпо-
відно до кваліфікації та з достатнім заробітком. Єди-
ний індикатор, за яким практично відсутні зміни, 
пов’язаний з оцінкою респондентами можливості 
працювати з повною віддачою, – майже третина від 
всіх опитаних визначила безпосередньо цю нестачу. 
В цілому ж за наведеними індикаторами за суб’єк-
тивними оцінками склалися досить позитивні тен- 
денції в забезпеченні якості трудового життя.  

Висновки. Визначити проблеми, перешкоди, 
ризики та небезпеки трудової сфери і досягнення ці-
лей гідної праці та ЯТЖ, які пов’язані з загальним 
станом національної економіки і цифровими транс-
формаціями, складно. Їх не відстежують органи ста-
тистики та вони не є популярними серед соціологів, 
які також не відстежують ці процеси. Панує інфор-
маційний вакуум, який не дає можливості визначити 
стан та тенденції змін у сфері праці під впливом при-
скореної цифровізації економіки та суспільства в 
Україні.  

Проведена оцінка стану та тенденцій зміни 
ЯТЖ показала, що в Україні протягом 2013-2020 рр. 
відсутні позитивні тенденції зростання зайнятості у 
високотехнологічному та цифровому секторах еко-
номіки, відбулась регресивна структурна зміна зай- 

нятості. Високий рівень неформальної зайнятості, в 
тому числі в умовах вторинної зайнятості, супро- 
воджується різноспрямованим впливом на ЯТЖ. 
Одночасно з розширенням сфери самореалізації 
працівника та зростанням можливості матеріаль-
ного забезпечення, збільшується інтенсивність зай-
нятості. Як наслідок, зростають ризики фізичного, 
морального та психологічного виснаження та па-
діння ефективності праці. 

Цифровізація економіки сприяє поширенню  
нестандартних форм зайнятості, що створює нові  
можливості для зайнятості на ринку праці, але одно-
часно генерує тінізацію зайнятості, приховане без-
робіття та часткову зайнятість, що обмежує вплив 
основних чинників забезпечення високого рівня 
якості трудового життя. При нестандартній зайнято-
сті лише 42% працівників задоволені своєю робо-
тою, серед них лише 8,4% є членами профспілок, що 
свідчить про низький рівень представництва інтере-
сів цих працівників професійними об’єднаннями. 
Розвиток нестандартних форм зайнятості та гнучких 
режимів роботи досить часто супроводжується де-
соціалізацією СТВ, яка проявляється у зниженні  
частки оплати праці в ВВП. 

Рівень поширення цифровізації на сьогодні 
практично не забезпечує подолання дефіциту гідної 
праці та високої якості трудового життя в зв’язку зі 
зростанням нестабільної та незахищеної зайнятості. 
Важливим чинником, який гальмує та стримує під-
вищення рівня ЯТЖ є невідповідність зайнятості за 
професійними групами відповідно до спеціальності 
згідно диплому. Як наслідок, відбувається деквалі- 
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фікація працівника, відсутня мотивація до самороз-
витку, знижується його конкурентоспроможність на 
ринку праці, з’являються перешкоди в капіталізації 
освітнього капіталу, а на макрорівні – це втрата люд-
ського капіталу та знецінення освітнього. Поширю-
ється прекарізація зайнятості, – від 53 до 60% пра- 
цівників попадають під критерії прекарної зайнято-
сті. 

Рівень оплати праці, незважаючи на досить ви-
сокі темпи зростання номінальної заробітної плати, 
не забезпечує повною мірою реалізацію навіть від- 
творювальної її функції та не відповідає більшості 
рівнів соціальних орієнтирів в системі показників 
оплати праці. Низький рівень оплати праці посилює 
невдоволеність змістом праці, як наслідок, відбува-
ється невизначеність цінності людських ресурсів та 
зниження конкурентоспроможності національної 
економіки. Диференціація заробітних плат не відби-
ває реальних відмінностей у нагромадженні люд- 
ського капіталу та результатів його використання. 

За умов низького рівня економічного розвитку 
в країні практично вичерпано економічні можли- 
вості для підвищення соціальних стандартів без від-
повідного забезпечення економічного зростання. В 
цілому при цифровізації економіки та втіленні ІКТ 
зміна ЯТЖ обумовлена: появою нових форм зайня-
тості; звуженням трудових гарантій; віртуалізацією 
робочих місць; індивідуалізацією соціально-трудо- 

вих відносин; зменшенням впливовості профспілок 
як представницького органу колективних інтересів; 
зміною характеру і умов праці; зміною змісту віль-
ного та робочого часу, стиранням меж поміж ними. 

На сьогодні низький рівень економічного роз-
витку та незначний рівень втілення ІКТ, техніко- 
технологічна відсталість національного вироб- 
ництва не вплинули на ринок праці, дотепер він 
практично не змінився під впливом цифрових тех-
нологій. 

У трудовому законодавстві України не регла-
ментовані комплексно всі правові норми, які вста- 
новлюють чіткі правила поведінки працівника, ро-
ботодавця, держави при нових формах зайнятості, 
обумовлених розвитком цифрової економіки, при 
забезпеченні безпеки та охорони праці й ушкод-
женні здоров’я у робочій час за умов дистанційної 
зайнятості тощо.  

Для досягнення соціального розвитку країни в 
умовах цифровізації економіки в Положення про  
діяльність Міністерства економіки України, а також 
Міністерства цифрової трансформації України ма-
ють бути включені завдання, які сприяють збалансо-
ваності цифрового та трудового розвитку, завдання 
з удосконалення інформаційного забезпечення щодо 
впливу цифрових трансформацій на трудову сферу 
та з розробки прогнозів зайнятості і безробіття у 
зв’язку з впровадженням цифрових технологій.  

Література 
1. Колот А., Герасименко О. Сфера праці в умовах глобальної соціоекономічної реальності 2020: виклики для України.

Київ, Фонд ім. Фрідріха Еберта. 2020. URL: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/ukraine/16344.pdf. 
2. Grishnova O., Brintseva O., Cherkasov A. Transition to a new economy: transformation trends in the field of

income and salary functions. Problems and Perspectives in Management. 2019. № 17 (2). P. 18-31. DOI: 
http://dx.doi.org/10.21511/ppm.17(2).2019.02. 

3. Якість трудового потенціалу та управління трудовою сферою в Україні: соціальна експертиза: монографія /
О. І. Амоша, О. Ф. Новікова, В. П. Антонюк, Л. В. Шаульська та ін.; НАН України, Ін-т економіки промисловості. Донецьк, 
2006. 208 с. 

4. Чижов Д. А. Позитивний та негативний вплив цифрової епохи на ринок праці в Україні. DOI:
https://doi.org/10.32837/pyuv.v0i2(27).490. 

5. Лібанова Е., Осауленко О., Черенько Л. Оцінка якості життя населення в Україні на основі суб'єктивних показників
добробуту: монографія. Warsaw: RS Global, 2020. 363 с.  

6. Лісогор Л. С. Якість трудового життя: чинники впливу та напрями покращення. Демографія та соціальна економіка.
2012. № 2(18). С. 43-52. URL: https://dse.org.ua/arhcive/18/4.pdf. 

7. Хандій О. О. Соціальні ресурси розвитку економіки: важелі державного регулювання: монографія. Київ: ІЕП НАН
України, 2019. 436 с.  

8. Шаульська Л. В. Стратегія розвитку трудового потенціалу України. Донецьк: ІЕП НАН України, 2005. 502 с.
9. Нistorical GDP per capita by country statistics from the world bank 1960-2018. URL: https://knoema.ru/jesoqmb/historical-

gdp-per-capita-by-country-statistics-from-the-world-bank-1960-2018?country=Ukraine (дата звернення 05.08.2021). 
10. Цифровізація економіки України: трансформаційний потенціал: монографія / В. П. Вишневський, О. М. Гаркушенко,

С. І. Князєв, Д. В. Липницький, В. Д. Чекіна; за ред. В. П. Вишневського та С. І. Князєва; НАН України, Інститут економіки 
промисловос-ті. Київ: Академперіодика, 2020. 188 c. 

11. Huawei Technologies. Выход на новый уровень роста с помощью интеллектуального сетевого взаимодействия. Гло-
бальный индекс сетевого взаимодействия за 2018 год. 2018. URL: https://www.huawei.com/minisite/russia/gci2018rus/ materi-
als/gci2018.pdf. 

12. Новікова О. Ф., Шамілева Л. Л., Шастун А. Д. Перспективи змін у трудовій сфері при цифровізації економіки за
інерційним та цільовим сценаріями розвитку України. Економічний Вісник Донбасу. №2 (60). 2020. С. 187-199. DOI: 
https://doi.org/10.12958/1817-3772-2020-2(60)-187-199. 

13. Костриця В. І., Бурлай Т. В. Неформальна та атипова зайнятість як нова «нормальність» у світі та Україні. Економіка
і прогнозування. 2019. №1. С. 7-34. DOI: https://doi.org/10.15407/eip2019.01.007. 

14. Українське суспільство: моніторинг соціальних змін: зб. наук. пр. / за ред. В. М. Ворона, М. О. Шульги; Інститут
соціології НАН України. Київ, 2020. Вип. 7 (21). 547 с.  

15. Алексинська М., Бастракова А., Харченко Н. Зайнятість через цифрові платформи в Україні: проблеми та стратегічні
перспективи. МОП, 2018. 



О. Ф. Новікова, Л. Л. Шамілева, О. О. Хандій 

204 
Економічний вісник Донбасу № 3(65), 2021 

16. ILO. Statistics on labour costs. 2020. URL: https://ilostat.ilo.org/topics/labour-costs/. 
17. Самооцінка домогосподарствами України рівня своїх доходів (за даними вибіркового опитування домогосподарств, 

проведеного у січні 2020 року): Статистичний збірник. Київ: Державна служба статистики України, 2020. 
18. Витрати і ресурси домогосподарств України у 2018 році (за даними вибіркового обстеження умов життя домогоспо-

дарств України): Статистичний збірник. Київ: Державна служба статистики України, 2019. Частина І. 379 с.  
19. Витрати і ресурси домогосподарств України у 2020 році (за даними вибіркового обстеження умов життя домогоспо-

дарств України): Статистичний збірник. Київ: Державна служба статистики України, 2021. Частина І. 449 с.  
20. Український ринок праці: імперативи та можливості змін: колективна монографія / за наук. ред. І. Л. Петрової,  

В. В. Близнюк; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». Київ, 2018. URL: http://ief.org.ua/docs/mg/306.pdf. 
 
References 
1. Kolot, A., Herasymenko, O. (2020). Sfera pratsi v umovakh hlobalnoi sotsioekonomichnoi realnosti 2020: vyklyky dlia 

Ukrainy [The sphere of labor in the global socio-economic reality 2020: challenges for Ukraine]. Kyiv, Fond im. Fridrikha Eberta. 
Retrieved from: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/ukraine/16344.pdf [in Ukrainian]. 

2. Grishnova, O., Brintseva, O., Cherkasov, A. (2019). Transition to a new economy: transformation trends in the  
field of income and salary functions. Problems and Perspectives in Management, № 17 (2), рр. 18-31. DOI: 
http://dx.doi.org/10.21511/ppm.17(2).2019.02. 

3. Amosha, O. I., Novikova, O. F., Antoniuk, V. P., Shaulska L. V. et al. (2006). Yakist trudovoho potentsialu ta upravlinnia 
trudovoiu sferoiu v Ukraini: sotsialna ekspertyza [Quality of labor potential and management of the labor sphere in Ukraine: social 
expertise]. Donetsk, ІІЕ of NAS of Ukraine. 208 p. [in Ukrainian]. 

4. Chyzhov, D. A. Pozytyvnyi ta nehatyvnyi vplyv tsyfrovoi epokhy na rynok pratsi v Ukraini [Positive and negative impact of 
the digital age on the labor market in Ukraine]. DOI: https://doi.org/10.32837/pyuv.v0i2(27).490 [in Ukrainian]. 

5. Libanova, E., Osaulenko, O., Cherenko, L. (2020). Otsinka yakosti zhyttia naselennia v Ukraini na osnovi subiektyvnykh 
pokaznykiv dobrobutu [Assessment of the quality of life in Ukraine on the basis of subjective indicators of well-being]. Warsaw, RS 
Global. 363 p. [in Ukrainian]. 

6. Lisohor, L. S. (2012). Yakist trudovoho zhyttia: chynnyky vplyvu ta napriamy pokrashchennia [Quality of working life: factors 
of influence and directions of improvement]. Demohrafiia ta sotsialna ekonomika – Demography and social economy, 2 (18), рp. 43-
52. Retrieved from: https://dse.org.ua/arhcive/18/4.pdf [in Ukrainian]. 

7. Khandii. O. O. (2019). Sotsialni resursy rozvytku ekonomiky: vazheli derzhavnoho rehuliuvannia [Social resources of 
economic development: levers of state regulation]. Kyiv, ІІЕ of NAS of Ukraine. 436 p. [in Ukrainian]. 

8. Shaulska, L. V. (2005). Stratehiia rozvytku trudovoho potentsialu Ukrainy [Strategy for the development of labor potential of 
Ukraine]. Donetsk, ІІЕ of NAS of Ukraine. 502 p. [in Ukrainian]. 

9. Nistorical GDP per capita by country statistics from the world bank 1960-2018. Retrieved from: https://knoema.ru/jesoqmb/ 
historical-gdp-per-capita-by-country-statistics-from-the-world-bank-1960-2018?country=Ukraine (last accessed 05.08.2021).  

10. Vyshnevskyi, V. P., Harkushenko, O. M., Kniaziev, S. I., Lypnytskyi, D. V., Chekina, V. D. (2020). Tsyfrovizatsiia 
ekonomiky Ukrainy: transformatsiinyi potentsial [Digitalization of the economy of Ukraine: transformational potential]. Kyiv, 
Akademperiodyka. 188 р. [in Ukrainian]. 

11. Huawei Technologies. (2018). Vyihod na novyiy uroven rosta s pomoschyu intellektualnogo setevogo vzaimodeystviya. 
Globalnyiy indeks setevogo vzaimodeystviya za 2018 god [Taking growth to the next level with Intelligent Connectivity. Global 
Connectivity Index 2018]. Retrieved from: https://www.huawei.com/minisite/russia/gci2018rus/ materials/gci2018.pdf [in Russian]. 

12. Novikova, O. F., Shamileva, L. L., Shastun, A. D. (2020). Perspektyvy zmin u trudovii sferi pry tsyfrovizatsii ekonomiky za 
inertsiinym ta tsilovym stsenariiamy rozvytku Ukrainy [Prospects for changes in the labor sphere in the digitalization of the economy 
according to the inertial and target scenarios of Ukraine's development]. Ekonomichnyi Visnyk Donbasu – Economic Herald of the 
Donbas, 2 (60), рр. 187-199. DOI: https://doi.org/10.12958/1817-3772-2020-2(60)-187-199 [in Ukrainian]. 

13. Kostrytsia, V. I., Burlai, T. V. (2019). Neformalna ta atypova zainiatist yak nova «normalnist» u sviti ta Ukraini [Informal 
and atypical employment as a new "normality" in the world and in Ukraine]. Ekonomika i prohnozuvannia – Economics and forecast-
ing, 1, рр. 7-34. DOI: https://doi.org/10.15407/eip2019.01.007 [in Ukrainian]. 

14. Voron, V. M., Shulhа, M. O. (Eds.). (2020). Ukrainske suspilstvo: monitorynh sotsialnykh z [Ukrainian society: monitoring 
of social change], Issue 7 (21). 547 p. Kyiv, Institute of Sociology of the National Academy of Sciences of Ukraine [in Ukrainian]. 

15. Aleksynska, M., Bastrakova, A., Kharchenko, N. (2018). Zainiatist cherez tsyfrovi platformy v Ukraini: problemy ta 
stratehichni perspektyvy [Employment through digital platforms in Ukraine: problems and strategic perspectives]. ILO [in Ukrainian]/ 

16. ILO. Statistics on labour costs. (2020). Retrieved from: https://ilostat.ilo.org/topics/labour-costs/. 
17. Samootsinka domohospodarstvamy Ukrainy rivnia svoikh dokhodiv (za danymy vybirkovoho opytuvannia 

domohospodarstv, provedenoho u sichni 2020 roku) [Self-assessment of households in Ukraine of their income level (according to a 
sample survey of households conducted in January 2020)]. (2020). Kyiv, State Statistics Service of Ukraine [in Ukrainian]. 

18. Vytraty i resursy domohospodarstv Ukrainy u 2018 rotsi (za danymy vybirkovoho obstezhennia umov zhyttia 
domohospodarstv Ukrainy) [Expenditures and resources of Ukrainian households in 2018 (according to a sample survey of living 
conditions of Ukrainian households)]. (2019). Kyiv, State Statistics Service of Ukraine. Part I. 379 p. [in Ukrainian]. 

19. Vytraty i resursy domohospodarstv Ukrainy u 2020 rotsi (za danymy vybirkovoho obstezhennia umov zhyttia 
domohospodarstv Ukrainy) [Expenditures and resources of Ukrainian households in 2020 (according to a sample survey of living 
conditions of Ukrainian households)]. (2021). Kyiv, State Statistics Service of Ukraine. Part I. 449 p. [in Ukrainian]. 

20. Petrovа, I. L., Blyzniuk, V. V. (Eds.). (2018). Ukrainskyi rynok pratsi: imperatyvy ta mozhlyvosti zmin [Ukrainian labor 
market: imperatives and opportunities for change]. Kyiv, Institute for Economics and Forecasting NAS of Ukraine. Retrieved from: 
http://ief.org.ua/docs/mg/306.pdf [in Ukrainian]. 

 
Новікова О. Ф., Шамілева Л. Л., Хандій О. О. Оцінка стану і змін у трудовій сфері та забезпеченні якості трудо-

вого життя за умов цифровізації економіки 
У статті представлена оцінка стану трудової сфери та якості трудового життя в умовах цифровізації економіки та сус- 

пільства. Загальні умови забезпечення та формування гідної якості трудового життя оцінено на підґрунті зміни макроеконо- 



О. Ф. Новікова, Л. Л. Шамілева, О. О. Хандій 

205 
Економічний вісник Донбасу № 3(65), 2021 

мічних показників економічного розвитку в цілому та цифрового сектору з визначенням ефективності використання витрат 
живої праці. Охарактеризовано частку цифрового сектору у структурі національної економіки, продуктивність праці зайнятих 
у цифровому секторі порівняно з загальнонаціональними показниками. Проаналізовано динаміку зміни основних соціально-
економічних індикаторів розвитку трудової сфери України за 2013-2020 рр. та структурні трансформації зайнятості за видами 
економічної діяльності. Оцінено зміни прекаріату в Україні за 2013-2020 рр. та його частки в чисельності зайнятого населення. 
Надана характеристика динаміці номінальної, середньої, мінімальної заробітної плати в контексті забезпечення якості трудо-
вого життя. Проаналізовані соціальні орієнтири в системі оплати праці та зміни соціально-економічних індикаторів в Україні 
за досліджуваний період. Наведено результати суб’єктивної оцінки умов трудової діяльності, рівня незадоволеності своєю 
роботою. 

Ключові слова: якість трудового життя, цифровізація економіки, соціально-трудова сфера, соціально-економічні транс-
формації, цифровий сектор, неформальна зайнятість. 

Novikova O., Shamileva L., Khandii O. Assessment of the State and Changes in the Labor Sphere, Ensuring the Quality 
of Working Life in the Context of Digitalization of the Economy 

The article presents an assessment of the state of the labor sphere and the quality of working life in the context of digitalization 
of the economy and society. The general conditions for ensuring and forming a decent quality of working life are assessed on the basis 
of changes in macroeconomic indicators of economic development in general and the digital sector with the determination of the 
efficiency of living labor costs. The share of the digital sector in the structure of the national economy, labor productivity of employees 
in the digital sector compared to national indicators are characterized. The dynamics of changes in the main socio-economic indicators 
of the development of the labor sphere of Ukraine for 2013-2020 and the structural transformation of employment by type of economic 
activity are analyzed. Changes in precariat in Ukraine for 2013-2020 and its share in the employed population are estimated. The 
characteristics of the dynamics of nominal, average, minimum wages for 2013-2020 in the context of ensuring the quality of working 
life are given. The social orientations in the system of remuneration and changes of social and economic indicators in Ukraine for the 
studied period are analyzed. The results of subjective assessment of working conditions, the level of dissatisfaction with their work are 
presented. 

It is concluded that the digitalization of the economy promotes the spread of non-standard forms of employment and creates new 
opportunities for employment in the labor market, and at the same time generates shadowing of employment, hidden unemployment 
and part-time employment, which limits the impact of high quality of life. It is proved that the low level of economic development and 
insignificant level of ICT implementation, technical and technological backwardness of national production have not affected the labor 
market, so far it has not changed under the influence of digital technologies. 

Keywords: quality of working life, digitalization of the economy, socio-labor sphere, socio-economic transformations, digital 
sector, informal employment. 

Новикова О. Ф., Шамилева Л. Л., Хандий Е. А. Оценка состояния и изменений в трудовой сфере, обеспечения 
качества трудовой жизни в условиях цифровизации экономики 

В статье представлена оценка состояния трудовой сферы и качества трудовой жизни в условиях цифровизации эконо-
мики и общества. Общие условия обеспечения и формирования достойного качества трудовой жизни оценены на основе из-
менения макроэкономических показателей экономического развития в целом и цифрового сектора с определением эффектив-
ности использования затрат живого труда. Охарактеризована доля цифрового сектора в структуре национальной экономики, 
производительность труда занятых в цифровом секторе по сравнению с общенациональными показателями. Проанализиро-
вана динамика изменения основных социально-экономических индикаторов развития трудовой сферы Украины за 2013- 
2020 гг. и структурные трансформации занятости по видам экономической деятельности. Оценены изменения прекариата в 
Украине за 2013-2020 гг. и его доли в численности занятого населения. Дана характеристика динамике номинальной, средней, 
минимальной заработной платы в контексте обеспечения качества трудовой жизни. Проанализированы социальные ориен-
тиры в системе оплаты труда и изменение социально-экономических индикаторов в Украине за исследуемый период. Приве-
дены результаты субъективной оценки условий трудовой деятельности, уровня неудовлетворенности своей работой. 

Ключевые слова: качество трудовой жизни, цифровизация экономики, социально-трудовая сфера, социально-экономи-
ческие трансформации, цифровой сектор, неформальная занятость. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 
НА ВЕЛИКИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

Постановка проблеми. На сучасному етапі уп-
равління персоналом є одним із важливих напрямів 
підвищення ефективності функціонування промис-
лових підприємств. Зараз персонал розглядається як 
ключовий ресурс, визначальний чинник успіху дія-
льності підприємства. 

Управління персоналом полягає в тому, щоб 
комплексно оцінювати відносини у трудовому ко- 
лективі, які пов’язано з наймом і пропозицією робо-
чої сили, її оплатою, плинністю кадрів, тенденціями 
та перспективами розвитку. 

Як свідчить світовий досвід, забезпечення кон-
курентоспроможності підприємства пов’язано, 
перш за все, з людським чинником, у який вклада-
ються інвестиції та що функціонує в умовах певної 
організаційної культури, забезпечує необхідний 
прибуток і створює конкурентні переваги підприєм-
ству. 

Практику господарювання промислових під- 
приємств України не було зорієнтовано на забезпе-
чення вкладень у їх кадровий та інтелектуальний по-
тенціал. Однак подальші резерви забезпечення  
ефективності та конкурентоспроможності вироб- 
ництва мають бути пов’язані з підвищенням якості 
персоналу промислового підприємства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В 
останні десятиріччя проблемами вдосконалення уп-
равління персоналом на промислових підприємствах 
активно займаються зарубіжні (М. Альберт, Т. База-
ров, П. Вейл, В. Веснін, О. Виханський, І. Герчи-
кова, Г. Десслер, М. Мескон, А. Наумов, Ф. Хело-
ури, С. Шекшня) і вітчизняні (О. Амоша, Л. Балаба-
нова, О. Бойко, М. Виноградський, М. Дейч, Н. Ди-
кань, О. Єськов, Г. Жаворонкова, Ю. Залознова,  
А. Колот, О. Крушельницька, О. Новікова, Г. Осов-
ська, І. Петрова, М. Семикіна, О. Хандій, Г. Щекін) 
вчені. 

На основі аналізу наукових публікацій узагаль-
нено основні положення вчених-економістів, які 
присвячено обґрунтуванню: 

концептуальних положень удосконалення уп-
равління організаційними змінами на підприємствах 
(Л. Кудрай і Б. Кляйнер [1]; Д. Андерсон і Л. Ан- 

дерсон [2]; М. Рейcс [3]; О. Пассенхейм [4]; Д. Хо-
ланд і Д. Салво [5]; Т. Гринько і Т. Гвініашвілі [6]; 
В. Ковальов і Ю. Яковлєва [7]; Т. Бауліна [8]; О. Куз-
нецова [9]; І. Чернявська [10]; Н. Беляєва [11]; К. Сє-
рєбряк [12]); 

теоретико-методологічних засад управління 
персоналом підприємств за різними організаційно-
правовими формами власності та видами економіч-
ної діяльності з урахуванням світового досвіду  
(Ю. Залознова [13]; К. Любимова [14]; П. Козак [15]; 
Л. Пуховська та ін. [16]; Н. Попова, В. Шинкаренко 
[17]); 

визначенню напрямів удосконалення системи 
управління персоналом на вітчизняних промисло-
вих підприємствах у контексті корпоративної соці- 
альної відповідальності (О. Амоша і О. Новікова 
[18]; О. Новікова та ін. [19]; М. Дейч [20]; Ю. Залоз-
нова [21]; В. Мішура, С. Касьянюк, Ю. Петренко 
[22]; О. Хандій і Л. Шамілева [23]).  

Виділення невирішених раніше частин за- 
гальної проблеми. Незважаючи на широке коло на-
укових розробок з обраної теми, проблеми розвитку 
персоналу великих промислових підприємств в умо-
вах обмеженості ресурсного забезпечення їх діяль-
ності, пандемії COVID-19, цифровізації управлін- 
ських та організаційних процесів залишаються акту-
альними і потребують подальших наукових дослі-
джень. Це й обумовило вибір теми даного дослі-
дження. 

Мета даного дослідження полягає у теоретич-
ному обґрунтуванні засад управління персоналом на 
великих промислових підприємствах задля вдоско-
налення механізму забезпечення його ефективності. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
На основі розвитку теорії та практики управління 
персоналом забезпечено створення цілісної системи 
кадрового менеджменту підприємства. Більшість 
фахівців з управління персоналом виокремлюють 
такі структурні елементи цієї системи: планування 
персоналу; підбір, відбір та найм персоналу; органі-
зація трудової діяльності; оплата та мотивація праці; 
забезпечення належних умов та охорона праці; роз-
виток персоналу підприємства (підвищення кваліфі- 
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кації та кар’єрне зростання), соціальний розвиток та 
соціальний захист персоналу. 

Метою управління персоналом є забезпечення 
підприємства працівниками необхідних кількісних 
та якісних параметрів та організація їх ефективної 
трудової діяльності. Вона трансформується в більш 
конкретні цілі, які обумовлюються цілями підпри-
ємства. Оскільки система управління персоналом є 
структурним елементом загальної системи управ-
ління підприємством, то її цілі, завдання та функції 
визначатимуться загальними цілями та завданнями 
компанії.  

Управління за цілями орієнтується на досяг-
нення сукупностей цілей та завдань, що стоять пе-
ред організацією. Тому кожен керівник від вищої 
ланки до нижчої повинен мати чіткі цілі в межах 
його повноважень.  

Процес планування за цілями відбувається у 
чотири етапи: визначення повноважень і обов’язків 

усіх керівників підприємства; розробка цілей ме- 
неджменту в межах установлених повноважень; 
складання реальних планів досягнення визначених 
цілей; установлення контролю, здійснення аналізу, 
оцінювання роботи та її результатів кожного ме- 
неджера підрозділів. 

Управління за цілями починається з аналізу 
того, що розроблено на певний момент, перспектив-
ного майбутнього, й які корегування слід внести під 
час реалізації цілей. Наступним кроком є складання 
декларацій як документу, що має індивідуальні та 
колективні цілі співробітників і підрозділів. Декла-
рація дає змогу визначити конкретних осіб, відпові-
дальних за справу, обов’язки кожного, персональну 
відповідальність, створення умов для заохочення. 

Взаємозв’язок цілей, методів і заходів з управ-
ління персоналом на промисловому підприємстві 
наведено в табл. 1. 

Таблиця 1 
Комплекс цілей, методів та заходів з управління персоналом 

Цілі Методи Заходи 
Збір інформації про виробничий  

клімат та іміджі, а також оцінка за-
ходів щодо роботи з персоналом 

Усний та письмовий опитування, 
інтерв'ю з групами, аналіз  

документів тощо 
Опитування співробітників 

Отримання інформації про відно-
сини між співробітниками, задово-
леності працею, керівництвом 

Структуроване і неструктуроване 
інтерв'ю, аналіз документів 

Організація опитування  
співробітників та інтерв'ю 

Аналіз систем оплати праці 
Різні методи оцінки персоналу 

та аналіз документації 
Оцінка результатів праці 
і трудових відносин 

Дослідження резервів розвитку  
персоналу та його результативності 

Методи оцінки персоналу, ділових 
якостей співробітників, різні тести 

Тестування Assessment-Center 

Виявлення рівня кваліфікації  
співробітників і ступеня їх відповід-

ності посаді 

Особистісна оцінка структуризації 
вирішуваних завдань,  
оцінка персоналу 

Аналітична оцінка процесу праці. 
Оцінка поведінки, відносин  

і результатів 
Виявлення слабких підрозділів  

за різними критеріями 
Виробничо-статистичний аналіз 

і методи порівняння 
Порівняльна оцінка з аналогічними 

підрозділами 

Дослідження структури ринку праці 
Оперативний аналіз опублікованої 

інформації 
Організація спостереження 

за ринком праці 

Сскладено авторами на основі джерел [24-29]. 

Одним із важливих напрямів дослідження з уп-
равління персоналом на промисловому підприєм- 
стві є уточнення функцій та завдань управління. У 
науковій літературі з менеджменту до функцій уп-
равління віднесено планування, прогнозування, ор-
ганізацію, мотивацію, контроль. 

Ряд науковців розглядають як функцію управ-
ління адміністрування, під яким розуміють: вста- 
новлення цілей (визначення майбутнього стану під-
приємства); розроблення стратегії (визначення спо-
собів досягнення мети); планування роботи (визна-
чення завдань конкретних виконавців); проєкту-
вання роботи (визначення робочих функцій вико- 
навців); мотивування до роботи (цілеспрямований 
вплив на працівника); координацію роботи (узгод-
ження зусиль виконавців); облік та оцінювання ро-
боти (вимір результатів та їх аналіз); контроль ро-
боти (зіставлення результатів з поставленими ці-
лями); зворотний зв'язок (корегування цілей).  

Основними завдання управління персоналом на 
підприємстві є: забезпечення оптимального балансу 
процесів відновлення та складання чисельного та 
якісного складу персоналу; добір, розстановка та 
підвищення кваліфікації кадрів відповідно до чин-
ного законодавства; формування якісного кадрового 
потенціалу. 

Крім цього, серед основних завдань управління 
персоналом на підприємстві можна визначити такі, 
як: удосконалення кадрової політики; використання 
та розвиток персоналу; вибір і реалізація стилю уп-
равління людьми; організація горизонтальної коор-
динації та кооперації; поліпшення організації робо-
чих місць та умов праці; визнання особистих досяг-
нень у праці; вибір системи оплати та стимулю-
вання. 

Наведемо уточнений перелік функцій і завдань 
управління персоналом на великому промисловому 
підприємстві (табл. 2).  
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Таблиця 2 
Функції та завдання управління персоналом на великому промисловому підприємстві 

Функції Завдання

Прогнозування 
Розробка прогнозів показників, які характеризують управління персоналом на підприємстві; 
розробка стратегічних пріоритетів підприємства в частині управління персоналом 

Планування 
Визначення потреби підприємства в кадрах; нормування праці та розрахунок норм;  
формування планів підготовки кваліфікованих робітничих кадрів за професіями, кваліфікаціями 
і термінами, виходячи з плану потреби підприємства в робочих кадрах 

Організація 

Підбір, розвиток і розстановка персоналу; 
здійснення відповідних заходів щодо розвитку кадрового резерву;  
виконання робіт з визначення економічної ефективності впровадження заходів з організації 
праці;  
організація підготовки та підвищення кваліфікації робітників;  
здійснення організаційно-методичного керівництва професійної підготовки та підвищення ква-
ліфікації персоналу;  
виконання робіт з вивчення трудових процесів, організаційних структур управління, умов праці 
на підприємстві і виявлення резервів зростання продуктивності праці;  
організація і проведення оцінки діяльності персоналу, атестації 

Контроль 

Здійснення контролю за якістю навчання персоналу; 
контроль за витрачанням фондів оплати праці та матеріального стимулювання, правильністю за-
стосування форм і систем заробітної плати, тарифних ставок і розцінок, встановлення розрядів 
оплати праці і окладів;  
контроль за дотриманням на підприємстві трудового законодавства, постанов, розпоряджень 
уряду та інших нормативних актів з питань організації та оплати праці, управління виробництвом 

Аналіз 

Аналіз якості робіт з нормування праці, впровадження технічно обґрунтованих нормативів з 
праці, розширення сфери нормування праці;  
аналіз ефективності застосування чинних форм і систем оплати праці, матеріального і мораль-
ного стимулювання 

Облік 

Ведення обліку персоналу за підрозділами, посадами, професіями і розрядами;  
облік руху контингенту учнів на виробництві;  
облік організаційно-розпорядчої документації підприємства та підготовка її до зберігання в ар-
хіві;  
автоматизація обліку персоналу, нарахування зарплати і ведення всіх кадрових процесів;  
ведення обліку показників з праці та складання встановленої статистичної звітності 

Регулювання Внесення змін, доповнень та корегувань до розроблених заходів з управління персоналом

Авторська розробка. 
 
Для розробки ефективної системи управління 

персоналом необхідними є впровадження таких за-
ходів для стабілізації та нормального функціону-
вання ринку робочої сили: розвиток гнучкого ринку 
робочої сили, який необхідно спрямувати на роботу 
центрів зайнятості та вдосконалення системи підви-
щення кваліфікації робочої сили; сприяння підне-
сенню економічної активності населення шляхом 
удосконалення інфраструктури національного рин-
ку праці; захист національних інтересів України 
шляхом розробки політики регулювання міграції 
щодо експорту та імпорту праці; забезпечення гнуч-
кості оплати праці на підприємстві з доцільністю за-
стосування стратегічного підходу, який полягає в 
розробці стратегії формування системи оплати 
праці, тобто напряму дій, спрямованих на забезпе-
чення підприємства персоналом, його збереження та 
мотивування відповідно до стратегічних завдань  
і ресурсних можливостей підприємства; форму-
вання ефективної системи оплати праці, необхід-
ність застосування зарубіжного досвіду з урахуван-
ням особливостей ринку праці в Україні. 

Таким чином, у сучасних умовах господарю-
вання необхідним елементом управління персона- 

лом є гнучка система управління персоналом на під-
приємстві, яка має бути сприятливою до змін зов- 
нішнього та внутрішнього середовища. Це дозво-
лить підприємству сформувати висококваліфікова-
ний і мотивований трудовий колектив та одержати 
конкурентні переваги на ринку праці.  

Робота будь-якої організації неминуче пов'я-
зана з необхідністю комплектування штату. Добір 
нових працівників не тільки забезпечує режим нор-
мального функціонування організації, але і закладає 
фундамент майбутнього успіху. Від того, наскільки 
ефективно поставлені робота з добору персоналу, 
значною мірою залежить якість людських ресурсів, 
їхній внесок у досягнення цілей організації і якість 
виробленої продукції чи наданих послуг. 

Пошук і добір персоналу є продовженням кад-
рової політики, реалізованої підприємством, і одним 
із ключових елементів системи управління персона-
лом, тісно ув'язаним практично з всіма основними 
напрямками роботи в цій сфері. Основну увагу у 
сфері управління персоналом необхідно в першу 
чергу звернути саме на питання добору висококва-
ліфікованого персоналу. Адже без нього неможливо 
закріпитись на ринку, а тим паче досягти заво- 
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ювання більшої частки ринку. Підприємству слід ін-
тенсифікувати власні зусилля у таких напрямах ро-
боти з персоналом: 

Кадрове планування. Відбиваючи політику
і стратегію організації, визначає якісну і кількісну 
потребу в персоналі. Кадрове планування задає чіткі 
орієнтири, що стосуються професійної приналежно-
сті, кваліфікації і чисельності організації працівни-
ків, що вимагається. 

Аналіз роботи, нормування праці й оцінка ви-
конання. Дозволяють виробити вимоги і критерії, 
відповідно до яких будуть відбиратися кандидати на 
конкретні вакантні посади. З іншого боку, оцінка ро-
бочих показників нових працівників після деякого 
періоду їхньої роботи в організації дозволяє визна-
чити ефективність самого процесу добору. 

Система стимулювання. Дає можливість ви-
робити політику стимулювання праці і набір стиму-
лів, спрямованих на залучення кандидатів, що від-
повідають усім необхідним вимогам, а також сприяє 
утриманню вже найнятих працівників. 

Формування організаційної культури. Поряд-
ки, норми поводження і трудові цінності, які куль-
тивуються в організації, враховуються при встанов-
ленні критеріїв, використовуваних при пошуку і до-
борі нових працівників. Укомплектувати організа-
цію працівниками, здатними прийняти діючі в ній 
норми, цінності, правила, не менш важливо, чим 
знайти професіоналів, що володіють необхідними 
знаннями, досвідом, навичками і діловими якос-
тями. Досвід багатьох всесвітньо відомих фірм, що 
домоглися видатних успіхів у своїй сфері бізнесу, 
показує, що успіх організації залежить від уміння 
знайти людей з потрібним складом розуму, з по- 
трібним відношенням до справи, готових з повною 
віддачою сил працювати для досягнення організа-
ційних цілей. 

Система заходів для адаптації нових праців-
ників до роботи в організації і до трудового колек-
тиву. Є прямим продовженням процесу пошуку і до-
бору кадрів. Важливо не тільки відібрати кращих 
працівників, але і забезпечити їхнє м'яке входження 
в організацію і швидкий вихід на необхідний рівень 
робочих показників. 

Навчання – це продовження процесу добору й
адаптації нових працівників. Воно направлено як на 
освоєння новачками необхідних для успішної ро-
боти знань і навичок, так і на передачу їм установок 
і пріоритетів, що складають ядро організаційної  
культури. 

Однак для того, щоб зв'язок між основними  
функціональними напрямками процесу управління 
персоналом і роботою по пошуку і добору персо-
налу для заповнення вакансій, що маються в органі-
зації, не була декларована лише на папері, необхідна 
визначена структура служби управління персона-
лом. Гарні результати дає досвід багатьох україн- 
ських підприємств, коли в єдину службу управління 
персоналом поєднуються відділ кадрів, відділ праці, 
відділ навчання і психологічна служба. Ефектив- 

ність діяльності по пошуку і добору нових працівни-
ків підвищується, якщо цей напрямок роботи здійс-
нюється під єдиним керівництвом і координується з 
іншими сферами діяльності, пов'язаними з управлін-
ням персоналом, починаючи від ведення кадрової 
документації і кінчаючи питаннями нормування  
і соціального захисту. Це дозволяє не тільки дотри-
муватися більш чітких критеріїв і процедур при по-
шуку і доборі кадрів, але і забезпечує високі резуль-
тати в професійній і соціальній адаптації нових пра-
цівників. 

При пошуку і доборі кадрів аналізованому під-
приємству важливо дотримуватися декількох прин-
ципів, що не тільки дозволять вибрати кращих кан-
дидатів на заповнення наявних вакансій, але і бу-
дуть сприяти їх більш легкому входженню в органі-
зацію і швидкий вихід на рівень робочих показників, 
що відповідають установленим вимогам. 

Пошук і добір кадрів не повинні розглядатися 
як просте перебування придатного людини для ви-
конання конкретної роботи; пошук і добір повинні 
бути ув'язані з загальним контекстом програм, реа-
лізованих у сфері управління персоналом, поклика-
них забезпечити досягнення цілей підприємства  
й успіх у реалізації стратегії, розробленої керів- 
ництвом. 

Необхідно приймати в увагу не тільки рівень 
професійної компетентності кандидатів, але і, те, як 
нові працівники будуть вписуватися в культурну і 
соціальну структуру організації. Організація більше 
втратить, чим придбає, якщо найме на роботу техні-
чно грамотну людину, але не здатного встановлю-
вати гарні взаємини з товаришами по роботі, з кліє-
нтами чи постачальниками що підриває встановлені 
норми і порядки. 

Керівництву аналізованого підприємства слід 
також більше уваги приділяти такому заходу як пла-
нування кар’єри робітника. Планування кар'єри – 
один з напрямків кадрової роботи в організації, орі-
єнтоване на визначення стратегії й етапів розвитку і 
просування фахівців. 

Це процес зіставлення потенційних можливос-
тей, здібностей і цілей людини, з вимогами органі-
зації, стратегією і планами її розвитку, що виража-
ється в складанні програми професійного і посадо-
вого росту. Перелік професійних і посадових пози-
цій в організації (і поза нею), що фіксує оптималь-
ний розвиток професіонала для заняття їм визначе-
ної позиції в організації, являє собою кар’єрограму, 
формалізоване представлення про те, який шлях по-
винний пройти фахівець для того, щоб одержати не-
обхідні знання й опанувати навичками для ефектив-
ної роботи на конкретному місці. 

Просування по службі має визначатися не 
тільки особистими якостями працівника (освіта, 
кваліфікація, відношення до роботи, система внут- 
рішніх мотивацій), але й об'єктивними. Серед об'єк-
тивних умов кар'єри можна виділити: 

вища крапка кар'єри – вища посада, що існує в 
організації; 
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довжина кар'єри – кількість позицій на шляху 
від першої позиції, займаної індивідуумом в органі-
зації, до вищої крапки; 

показник рівня позиції – відношення числа 
осіб, зайнятих на наступному ієрархічному рівні, до 
числа осіб, зайнятих на тім ієрархічному рівні,  
де знаходиться індивідуум у даний момент своєї  
кар'єри; 

показник потенційної мобільності – відно-
шення (у деякий визначений період часу) числа ва-
кансій на наступному ієрархічному рівні до числа 
осіб, зайнятих на тім ієрархічному рівні, де знахо-
диться індивідуум. 

У залежності від об'єктивних умов внутріорга-
нізаційна кар'єра може бути перспективною чи ту-
пиковою – у співробітника може бути або довга ка-
р'єрна лінія, або дуже коротка. Менеджер з персо-
налу вже при прийомі кандидата повинний спроєк-
тувати можливу кар'єру й обговорити її з кандида-
том виходячи з індивідуальних особливостей і спе-
цифіки мотивації. Та сама кар'єрна лінія для різних 
співробітників може бути і привабливою, і неціка-
вою, що істотно позначиться на ефективності їхньої 
подальшої діяльності. 

Удосконалення системи управління персона-
лом в економічному аспекті має забезпечити зрос-
тання ефективності на основі постійного технічного 
та організаційного вдосконалення підприємства. У 
соціальному аспекті зміни в системі управління  
персоналом мають бути спрямовані на максимальне 
використання і розвиток здібностей співробітників 
підприємств, а також на створення сприятливого 
психологічного клімату.  

Економічні та соціальні цілі тісно взаємо-
пов’язані, оскільки орієнтація на розвиток здібнос-
тей співробітників і створення сприятливої психоло-
гічної атмосфери є найважливішою умовою творчої 
діяльності, яка забезпечує технічний прогрес на під-
приємствах. Вибір правильного шляху вдоскона-
лення системи управління персоналом є одним із 
ключових факторів успіху в рішенні питань щодо 
управління персоналом, які стоять перед підприєм- 
ствами. 

Удосконалення системи управління персона-
лом полягає в оновленні організаційної культури 
підприємств, створенні нової системи цінностей, 
ідеології, зміні стилів управління і принципів моти-
вації. Виходячи з нових принципів управління пер-
соналом розробляються проєкти змін всіх структур 
управління, інформаційних систем і технічних засо-
бів. На цій основі проєктуються нові процедури уп-
равління. 

Найважливішим етапом удосконалення сис-
теми управління персоналом є трансформація орга-
нізаційної культури підприємств [30-35]. Організа-
ційна культура визначає цінності і правила пове- 
дінки для всіх працівників підприємства. Можли- 
вою стратегією підприємств у напрямі управління 
персоналом є поглиблене освоєння персоналом фі-
лософії маркетингу за допомогою корпоративних 
цінностей. В даному випадку під філософією марке- 

тингу розуміється функціонування підприємств у 
сучасних ринкових умовах з орієнтацією вироб-
ничо-збутової діяльності на задоволення потреб клі-
єнтів. Через нову сформовану організаційну куль-
туру підприємств (з підвищеним акцентом на марке-
тингову складову) трансформується свідомість і як-
ість роботи персоналу. 

Виходячи з вищенаведеного, оптимальне вико-
ристання персоналу підприємств в сучасних умовах 
передбачає: перехід від недостатньої уваги до спо-
живачів до чіткого задоволення їх потреб; повне ус-
відомлення тієї обставини, що споживачі є невід’єм-
ною частиною стійкого функціонування підпри-
ємств; необхідність поєднання у довгострокових 
взаємовідносинах інтересів споживачів і підпри-
ємств; інтегрованої діяльності, яка включає весь  
персонал підприємств з акцентом на підтримку по- 
стійних взаємовідносин. 

Ключова роль в оновленні організаційної куль-
тури та її використанні в процесі управління персо-
налом відводиться безпосередньо керівникам під- 
приємств. Проте вони, передусім, самі мають відпо-
відати змінам, уловлювати зв’язки між цілями під- 
приємств і цілями працівників, їх залежність один 
від одного та від прибутку. 

Трансформація організаційної культури у від-
повідності до маркетингової стратегії  управління 
потребує глибоких знань та гнучкості. Необхідно 
враховувати, по-перше, спрямованість впливу куль-
тури, її стримуючу або мобілізуючу силу під час ре-
алізації поставлених цілей. Наприклад, на підприєм-
ствах з бюрократичною культурою нерідко здійсню-
ється опір будь-якій спробі менеджерів порушити 
сталий порядок. По-друге, необхідно враховувати 
глибину і силу впливу. 

Таким чином, удосконалення системи управ-
ління персоналом з урахуванням рівня розвитку Ук-
раїни та її національних особливостей можливе у 
значній мірі через оновлення організаційної куль-
тури підприємств.  

Принципово нова парадигма управління персо-
налом підприємств має підкреслювати роль соціаль-
ного партнерства, намагання до попередження кон-
фліктів на основі пошуку компромісів. 

Удосконалення системи управління персона-
лом підприємств необхідно здійснювати у розрізі її 
суб’єктів, процесів та об’єктів. Воно полягає у про-
веденні комплексу заходів з переходу від існуючого 
стану до цільового: 

у розрізі суб’єктів системи управління персона-
лом (керівників різних рівнів) – необхідно реалізу-
вати програми навчання керівників з метою підви-
щення у них рівня сформованості управлінських на-
виків. В ході реалізації програми можна проводити 
тематичні семінари і тренінги з формування управ-
лінських навиків; 

у розрізі процесів системи управління персона-
лом (технологій управління персоналом) – необ- 
хідно здійснювати впровадження розроблених тех-
нологій з управління персоналом: документаційне 
забезпечення управління персоналом; забезпечення 
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підприємств персоналом; організація праці; система 
оцінки персоналу; система атестації персоналу; сис-
тема стимулювання (мотивації) та оплати праці; си-
стема навчання і розвитку персоналу; моніторинг та 
корекція соціально-психологічного клімату; робота 
з кадровим резервом; 

у розрізі об’єктів системи управління персона-
лом (персоналу підприємств) – необхідно реалізу-
вати програми з підвищення рівня задоволеності 
працею, лояльності до підприємств, формування в 
них мотивів для досягнення цілей підприємств. 

Всі роботи із вдосконалення елементів системи 
управління персоналом підприємств повинні прово-
дитись у чіткому взаємозв’язку між собою. Таким 
чином, удосконалення системи управління персона-
лом має відображатися у трансформації організацій-
ної культури підприємств, змінах у системі принци-
пів, ідеології, стилів управління. 

Для ефективного менеджменту на українських 
великих промислових підприємствах необхідно 
створювати принципово нову службу управління 
персоналом, яка може бути заснована на базі тради-
ційного відділу кадрів, відділу організації праці і за-
робітної плати, відділу охорони праці і техніки без-
пеки. На підприємствах розвинених країн функціо-
нує єдина служба управління персоналом, яка під-
порядковується одному із віце-президентів компа-
нії.  

Досвід розвинених країн доводить, що єдина 
служба управління персоналом забезпечує більш 
ефективну координацію всіх функцій, пов’язаних з 
персоналом. Об’єднання робіт з управління персо-
налом в одному відділі дозволить раціонально вико-
ристовувати потенціал співробітників підприємств  
і підвищувати оперативність керівництва. 

Створення єдиної служби управління персона-
лом підприємств значно розширить коло функцій 
окремих відділів з управління персоналом і вони  
перейдуть від кадрових питань до розробки систем 
стимулювання трудової діяльності, управління про-
фесійним просуванням, запобігання конфліктам, ви-
вчення здібностей персоналу.  

Єдина служба управління персоналом може на-
цілюватись на визначення поточної і перспективної 
потреби в персоналі, управління кадровими проце-
сами, вивчення і аналіз ринку праці, підбір, адапта-
цію персоналу, профорієнтацію, контроль за теку- 
чістю, вивільненням кадрів тощо. 

Останніми роками в Україні стали формуватися 
комплексні системи управління персоналом і ство-
рюватися єдині служби управління персоналом. 
Проте така тенденція спостерігається переважно у 
великих акціонерних товариствах та підприємствах 
з іноземними інвестиціями. Менеджерам середніх  
і малих вітчизняних підприємств всіх організаційно-
правових форм також необхідно впроваджувати ці 
зміни. 

В Україні проблема управління персоналом 
якщо і входить до структури стратегії підприємств, 
то майже останніми пунктами. У результаті інтереси 
рядових працівників мало ототожнюються з інтере- 

сами підприємств. Таким чином, необхідно підви-
щувати роль системи управління персоналом у реа-
лізації загальної стратегії підприємств. 

Однією з гострих проблем українських підпри-
ємств є недостатність фінансування перетворень у 
системі управління персоналом. Проте, на думку за-
рубіжних і вітчизняних учених, будь-які грошові  
кошти, вкладені в удосконалення системи управ-
ління персоналом підприємств, виправдовуються у 
короткі терміни.  

Удосконалення системи управління персона-
лом великих промислових підприємств сприятиме 
досягненню таких результатів: 

цілі та завдання системи управління персона-
лом будуть прив’язані до стратегічних цілей підпри-
ємств і конкретних умов їх реалізації; 

підприємства своєчасно забезпечуватимуться 
персоналом необхідної кваліфікації та чисельності, 
кадрове планування здійснюється у відповідності до 
виробничого; 

система матеріального і морального стимулю-
вання праці відповідатиме наміченій стратегії біз-
несу, що дозволить підтримувати мотивацію персо-
налу на необхідному рівні і сприятиме підвищенню 
економічної та соціальної ефективності роботи під-
приємств; 

підтримання і підвищення кваліфікації керівни-
ків та співробітників здійснюватиметься у відповід-
ності до вимог підприємств, що розвиваються; 

недоліки структури системи управління персо-
налом будуть усунені: чисельність і кваліфікація 
спеціалістів, які реалізують технології системи уп-
равління персоналом, будуть приведені у відповід-
ність до обсягу вирішуваних завдань, що дозволить 
досягти рівня управління персоналом, необхідного 
для розвитку підприємств; 

будуть визначені принципи взаємодії функціо-
нальних підрозділів по роботі з персоналом (або 
єдиної служби управління персоналом, якщо таку 
створено) з іншими службами підприємств; 

стане відладженою технологія збору, аналізу, 
обліку і оновлення інформації про стан кадрового 
ресурсу на підприємствах; 

підвищиться індивідуальна продуктивність 
праці кожного працівника та ефективність діяльно-
сті підприємств у цілому, а у деяких випадках – бу-
дуть створені конкурентні переваги для виведення 
підприємств на новий рівень. 

Практична реалізація концепції вдосконалення 
системи управління персоналом може бути успіш- 
ною за умов досягнення відповідності між цілями, 
стратегією управління підприємствами, стратегією 
управління персоналом, організаційною культурою, 
якістю персоналу. 

Удосконалення системи управління персона-
лом дозволить зміцнити соціально-економічний 
стан підприємства, сприятиме випуску конкуренто-
спроможної продукції та наданню якісних послуг 
споживачам. 

Висновки. На даний час персонал перетво- 
рився на стратегічний ресурс підприємства. Тому 
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стратегічне управління розвитком та ефективним 
використанням персоналу є дуже актуальним і своє-
часним. 

До сучасних підходів до управління персона-
лом можна віднести такі: 

процесний – управління розглядається не як од-
номоментна дія, а як процес, тобто як низка безпе-
рервних взаємопов’язаних між собою дій; 

системний підхід виходить з того, що управ-
ління персоналом є структурним елементом системи 
управління підприємством у цілому, воно має відпо-
відати цілям і завданням функціонування підприєм-
ства; 

ситуаційний підхід в управління виходить з 
того, що функціонування та розвиток підприємства 
залежить від зовнішніх і внутрішніх чинників, які 
формують певну ситуацію, – тобто конкурентний 
набір обставин, який впливає на функціонування 
підприємства в конкретний період; 

стратегічний підхід в управлінні реалізується 
через розробку персонал-стратегій, які охоплюють 
різноманітні аспекти управління кадрами та пов’я-
зані з розробкою та реалізацією загальної стратегії 
розвитку підприємства.  

У результаті проведеного дослідження уточ-
нено перелік функцій і завдань управління персона- 

лом на великому промисловому підприємстві, який 
включає весь перелік функцій управління (прогно-
зування, планування, організація, контроль, аналіз, 
облік, регулювання) єдиним взаємопов’язаним ком-
плексом процесів у сфері управління персоналом.    

Узагальнюючи розробки зарубіжних й україн-
ських науковців та результати діючої практики ро-
боти великих промислових підприємств, можна на-
звати такі шляхи вдосконалення управління персо-
налом: 

забезпечення умов професійного розвитку пер-
соналу;  

удосконалення системи організації нормування 
та оплати праці;  

поліпшення умов, охорони та безпеки праці;  
розвиток соціально-трудових відносин та орга-

нізаційної культури в умовах цифровізації еконо-
міки;  

забезпечення соціальної захищеності;  
підвищення ефективності роботи з молоддю. 
Перспективи подальших досліджень поляга-

ють у науково-методичному обґрунтуванні й роз- 
робленні концептуальних положень трансформації 
системи управління персоналом великого машино-
будівного підприємства з урахуванням викликів ци-
фрової економіки та наслідків пандемії COVID-19. 
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Єлецьких С. Я., Брижниченко В. Є. Теоретичні аспекти управління персоналом на великих промислових підп-

риємствах 
За останні роки зросла актуальність пошуку нових форм, методів та організаційно-економічних механізмів удоскона-

лення управління персоналом на великих промислових підприємствах. 
У статті обґрунтовано теоретичні засади управління персоналом на великих промислових підприємствах задля вдоско-

налення механізму забезпечення його ефективності. 
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У результаті дослідження встановлено, що управління персоналом полягає в тому, щоб комплексно оцінювати відно-
сини у трудовому колективі, які пов’язано з наймом і пропозицією робочої сили, її оплатою, плинністю кадрів, тенденціями 
та перспективами розвитку. Метою управління персоналом є забезпечення підприємства працівниками необхідних кількісних 
та якісних параметрів та організація їх ефективної трудової діяльності. Вона трансформується в більш конкретні цілі, які 
обумовлюються цілями підприємства. 

Виявлено, що доцільно застосовувати комплексний підхід до управління персоналом, суть якого полягає в поєднанні та 
взаємодії процесного, системного, ситуаційного та стратегічного підходів. 

У статті уточнено перелік функцій і завдань управління персоналом на великому промисловому підприємстві, відмін- 
ністю якого є те, що він включає весь перелік функцій управління (прогнозування, планування, організація, контроль, аналіз, 
облік, регулювання) єдиним взаємопов’язаним комплексом процесів у сфері управління персоналом. 

На підставі узагальнення наукових розробок і результатів діючої практики функціонування великих промислових під- 
приємств запропоновано пріоритетні напрями вдосконалення управління персоналом: забезпечення умов професійного роз-
витку персоналу; удосконалення системи організації нормування та оплати праці; поліпшення умов, охорони та безпеки праці; 
розвиток соціально-трудових відносин та організаційної культури в умовах цифрової економіки; забезпечення соціальної за-
хищеності у посткоронавірусний період; підвищення ефективності роботи з молоддю. 

Ключові слова: велике промислове підприємство, управління персоналом, теоретичні підходи, система управління пер-
соналом, чинники, виклики, трансформація, комплексний підхід, пріоритетні напрями.   

Yeletskykh S., Bryzhnychenko V. Theoretical Aspects of Personnel Management in Large Industrial Enterprises 
In recent years, the urgency of finding new forms, methods and organizational and economic mechanisms to improve personnel 

management in large industrial enterprises has increased. 
The article substantiates the theoretical principles of personnel management in large industrial enterprises in order to improve 

the mechanism of ensuring its efficiency. 
The study found that personnel management is to comprehensively assess the relations in the workforce, which are related to the 

hiring and supply of labour, its pay, staff turnover, trends and prospects. The purpose of personnel management is to provide employees 
with the necessary quantitative and qualitative parameters and the organization of their effective work. It is transformed into more 
specific goals, which are determined by the goals of the enterprise. 

It is revealed that it is expedient to apply an integrated approach to personnel management, the essence of which is to combine 
and interact process, system, situational and strategic approaches. 

The article clarifies the list of functions and tasks of personnel management in a large industrial enterprise, the difference of 
which is that it includes the entire list of management functions (forecasting, planning, organization, control, analysis, accounting, 
regulation) a single interconnected set of processes in management staff. 

On the basis of generalization of scientific developments and results of current practice of functioning of large industrial enter-
prises the priority directions of improvement of personnel management are offered: maintenance of conditions of professional deve- 
lopment of personnel; improving the system of rationing and remuneration; improving working conditions, safety and security; de- 
velopment of social and labour relations and organizational culture in the digital economy; ensuring social protection in the postcoro-
navirus period; improving the efficiency of work with youth. 

Keywords: large industrial enterprise, personnel management, theoretical approaches, personnel management system, factors, 
challenges, transformation, complex approach, priority directions. 

Елецких С. Я., Брижниченко В. Е. Теоретические аспекты управления персоналом на крупных промышленных 
предприятиях 

За последние годы возросла актуальность поиска новых форм, методов и механизмов совершенствования управления 
персоналом на крупных промышленных предприятиях. 

В статье обоснованы теоретические основы управления персоналом на крупных промышленных предприятиях для со-
вершенствования механизма обеспечения его эффективности. 

В результате исследования установлено, что управление персоналом состоит в том, чтобы комплексно оценивать отно-
шения в трудовом коллективе, связанные с наймом и предложением рабочей силы, ее оплатой, текучестью кадров, тенденци-
ями и перспективами развития. Целью управления персоналом является обеспечение предприятия работниками необходимых 
количественных и качественных параметров и их эффективной трудовой деятельности. Она трансформируется в более кон-
кретные цели, обусловливаемые целями предприятия.  

Установлено, что целесообразно применять комплексный подход к управлению персоналом, суть которого заключается 
в сочетании и взаимодействии процессного, системного, ситуационного и стратегического подходов. 

В статье уточнён перечень функций и задач управления персоналом на крупном промышленном предприятии, отличи-
тельной особенностью которого является то, что он включает весь перечень функций управления (прогнозирование, плани-
рование, организация, контроль, анализ, учёт, регулирование) единым взаимосвязанным комплексом процессов в сфере 
управления персоналом. 

На основании обобщения научных разработок и результатов действующей практики функционирования крупных про-
мышленных предприятий предложены приоритетные направления совершенствования управления персоналом: обеспечение 
условий профессионального развития персонала; совершенствование системы организации нормирования и оплаты труда; 
улучшение условий и охраны труда; развитие социально-трудовых отношений и организационной культуры в условиях циф-
ровой экономики; обеспечение социальной защищённости в посткоронавирусный период; повышение эффективности работы 
с молодёжью. 

Ключевые слова: крупное промышленное предприятие, управление персоналом, теоретические подходы, система управ-
ления персоналом, факторы, вызовы, трансформация, комплексный подход, приоритетные направления. 
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ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ БЛОКЧЕЙН В УПРАВЛІННІ  
ЖИТТЄВИМ ЦИКЛОМ ПРОДУКТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 
Постановка проблеми. За останні 20 років на-

уково-технічний прогрес привів до кардинальних 
змін у сфері інформаційних технологій. Програмне 
забезпечення еволюціонувало від мізерного набору 
методів до сучасних мультифункціональних автома-
тичних систем підтримки прийняття рішень, які, 
працюючи в симбіозі з користувачем, дозволяють 
значно скорочувати час для отримання важливої ін-
формації і формувати та впроваджувати ефективні 
управлінські рішення. З економічної точки зору по-
дібні нововведення змістили вісь інформаційних 
пріоритетів у сферу масової пропаганди і маніпуля-
цій з даними, в боротьбі за увагу потенційного спо-
живача товарів і послуг. Такі процеси та їх тенденції 
в сучасних реаліях формують різке збільшення по-
питу на прозору і достовірну інформацію [1], до- 
ступну кожному користувачу мережі інтернет з мі-
німальними витратами та в будь-якій точці світу. 
Наслідком впливу процесів отримання достовірної 
інформації та значним рівнем їхньої актуальності 
стала розробка технології децентралізованої розпо-
діленої мережі, де кожен учасник мережі має мож-
ливість перевірити достовірність отриманих даних. 
Серед таких децентралізованих технологій особли-
вий рівень та розвиток отримала технологія блок-
чейн, оскільки використання її забезпечує безпеку  
і прозорість простих транзакцій. Вирішення про-
блеми створення складних видів транзакцій стало 
можливим за умови поєднання технологій блокчейн 
та смарт-контрактів. 

У сукупності такі технології забезпечують 
створення більш складних видів транзакцій, в яких 
є можливості використовувати тимчасові обме-
ження, а також проводити транзакції, що потребу-
ють взаємодії з деякою кількістю учасників, а не 
тільки з однією людиною тощо. Крім того, викорис-
тання таких технологій у формуванні складних  
транзакцій забезпечило їх проведення без участі по-
середників. Застосування технологій блокчейн та 
смарт-контрактів разом показує високу ефектив-
ність в більшості сфер людської діяльності, в тому 
числі і в економічній. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Аналіз результатів досліджень використання таких 
технологій показав, що значна кількість наукових 
статей присвячена дослідженням використання тех-
нології ланцюга блоків в галузі виробництва. При- 
кладом цьому є дослідження по використанню де- 
централізованих систем у забезпеченні підвищення 
відстеження продукції в ланцюгу поставок [2-4]. У 
згаданих статтях проводиться всебічний аналіз да-
ного підходу і наводяться аргументи на користь до-
цільності її використання перед класичними мето-
дами управління життєвим циклом (УЖЦ). На ос-
нові протиставлення і аналізу централізованих сис-
тем управління потоками інформації в УЖЦ, таких 
як MRP, ERP, SAP і децентралізованої системи з ви-
користанням технології блокчейн робиться висно-
вок про забезпечення більшої безпеки та прозорості 
даних при використанні останньої. 

Метою статті є дослідження можливості ви- 
користання технології блокчейн та смарт-контрактів 
в управлінні життєвим циклом продукції на підпри-
ємстві. 

Продукція розглядається в управлінні життє-
вим циклом як відстежуваний ресурс між етапами в 
ланцюгу виробництва. Такий підхід ставить вико-
нання завдання в процесі відслідкування стану про-
дукту гарантуванням отримання інформації про  
ланцюг поставок, але не надає вичерпної інформації 
про якість продукту після закінчення кожного етапу 
виробництва. Вирішення проблеми формування ви-
черпної інформації про якість продукту в процесі 
виробництва, її доступності, цілісності, безпеки, 
прозорості запропоновано досліджувати на основі 
використання поєднання двох технологій, таких як 
блокчейн та смарт-контрактів. 

Виклад основного матеріалу дослідження.  
1. Модель інтеграції технології блокчейн для 

відстеження життєвого циклу продукту 
Смарт-контракт – це децентралізований дода-

ток, що виконує бізнес-логіку у відповідь на події. 
Результатом виконання смарт-контракту може бути 
грошова транзакція (обмін, або переведення на ін- 

Цифрова економіка та інформаційні технології 
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ший рахунок), надання послуг, розблокування кон-
тенту, захищеного системою управління цифровими 
правами, або іншим типом маніпулювання даними 
(наприклад, зміна імені власника земельної ділянки) 
[5]. Смарт-контракти також можуть використовува-
тися для забезпечення захисту конфіденційності, 
шляхом розкриття деякої частки захищених даних 
для формування конкретного запиту. 

Завдяки особливостям виконання смарт-конт-
рактів з’являється можливість розробити контракт, 
що буде відображати життєвий цикл продукту на 
підприємстві. 

Пропонується розглянути модель децентралізо-
ваної системи управління ланцюгом поставок на ос-
нові блокчейн, засновану на смарт-контрактах, для 
надання споживачам і виробникам вичерпної інфор-
мації про походження інформації та збереження  
ланцюга зв'язків між ключовими етапами виготов-
лення продукту у виробничих процесах. В основі 
формування даної моделі використано особливості 
технології блокчейн, які дозволяють представляти 
фізичні товари у вигляді цифрових компонентів, та 
смарт-контракти, за допомогою яких проводять ма-
ніпуляції з даними. 

1.1. Диджитизація життєвого циклу продукту 
У ланцюжку життєвого циклу продукції, для 

кожного типу продукту створюється смарт-конт-
ракт, у рамках якого можуть бути створені блоки, 
що представляють етапи життєвого циклу фізичного 
товару. 

Від самого початку циклу продукції для кож-
ного типу кінцевого продукту на підприємстві  
проводиться транзакція на базі визначеного смарт- 
контракту. Така транзакція запускає виконання кон-
тракту, що створює новий блок, та буде відстежу-
вати етапи маніпуляцій з фізичним продуктом на 
підприємстві. В залежності вид типу товару можна 
відстежувати кожну одиницю кінцевого «оригіналь-
ного» продукту окремо, або розмір партії, вимірю-
ваний у кількості товарів, вазі, об’ємі, розмірі тощо. 
Кожен блок інформації відповідного контракту, у 
свою чергу, має індивідуальні властивості, що дає 
змогу розрізняти партії товару одного типу та має 
стандартизовану структуру, включаючи ідентич-
ність, що дозволяє відстежувати конкретні маркери. 
У процесі взаємодії з продуктом його блок зазнає 
змін, доповнюючи новими даними існуючу модель 
на етапі, коли вона знаходиться в стані доступному 
для змін. Кожен виробничий процес пов'язаний з  
певним продуктом буде залишати свій відбиток у 
вигляді даних про виконану роботу. Такими даними 
можуть бути результати впливу на продукт, на 
кшталт лиття, формування, кінцевої збірки тощо, 
або додаткова інформація щодо характеристик то-
вару або його властивостей. 

Після досягнення останнього етапу продукту 
смарт-контракт завершує роботу над блоком інфор-
мації та закриває доступ до можливостей його моди- 

фікації і створення нового блоку до ланцюга блоків. 
Підсумковий блок містить інформацію про всі вне-
сені зміни. 

1.2. Достовірність інформації. 
При додаванні в блок інформації про етап жит-

тєвого циклу продукту та його результатів виникає 
питання відповідно достовірності завантажуванної 
інформації. Рішенням проблеми є делегування  
завдання. Це може бути людина, яка буде надавати 
актуальні і затребувані дані з використанням особи-
стого ідентифікатора. Таким чином, достовірність 
інформації буде підтримуватися за рахунок відпові-
дальності, що несе працівник відносно якості дода-
ної інформації. В якості ідентифікатора користувача 
можливе використання унікальних методів шифру-
вання ключа працівника [6]. У разі якщо актуальні 
дані можуть бути зібрані автоматично, доцільно  
розглянути використання оракулів. Оракули – сто-
ронні сервіси, які надають смарт-контрактами зв'я-
зок із зовнішніми джерелами інформації, виступа-
ючи в якості моста між блокчейном та зовнішнім 
світом. Використання оракулів надає можливості 
створювати систему, яка збирає дані про ситуацію 
на деякому відрізку роботи над продуктом, напри-
клад на лінії складання, і заносить їх в блок при за-
кінченні роботи. 

1.3. Доступ до інформації  
Для забезпечення функціонування системи на 

базі блокчейн необхідне впровадження декількох 
вузлів у системі. Це обумовлено забезпеченням без-
пеки інформації та за необхідності, наданням від- 
критості та прозорості даних для зацікавлених сто-
рін (наприклад інших учасників в ланцюзі поста-
чань). У такому випадку підприємство може мати 
декілька власних вузлів, що виконують доступ до 
розподіленого сховища, а також надавати доступ до 
даних третім особам, або дозволити іншим учасни-
кам ланцюга поставок (за необхідності) розгорнути 
власні додаткові вузли в системі. 

Таким чином, всі учасники ланцюга, що працю-
ють один із одним зможуть отримувати оперативну 
та достовірну інформацію про життєвий цикл про-
дукції. Наприклад, якщо постачальник ресурсів від-
правляє замовлений товар на виробниче підприєм- 
ство, а після цього отримує претензію, щодо великої 
кількості бракованої продукції, знайденої під час 
прийому товару, що за допомогою блоку, що міс-
тить інформацію про партію товару, можливо буде 
простежити весь ланцюг змін бракованої партії  
і проаналізувати причини даної ситуації. Усунувши 
такі недоліки, підприємство зможе мінімізувати ви-
робничі витрати, а також запобігти можливості їх 
повторного виникнення. 

На рис. 1 представлена модель заповнення бло-
ків даними для процесу життєвого циклу продукту. 

На початку роботи з продуктом або партією 
продукції відбувається створення блоку даних, який 
закріпляють за певним продуктом. 
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Виготовлення Тестування Пакування Зберігання Розподіл

Блок 1 Блок 2 Блок 3 Блок n...

 
 

Рис. 1. Модель додання даних до блоку в процесі життєвого циклу продукту 

Джерело: авторська розробка. 
 
У процесі проходження продуктом різних ета-

пів життєвого циклу до блоку заноситься вичерпна 
інформація про кожен пройдений етап. Така інфор-
мація може включати особливості технологічних 
процесів, характер взаємодії, часові проміжки ро-
боти з відстежуваним продуктом тощо.  

Після проходження всіх основних етапів ви- 
робництва смарт-контракт завершує роботу з поточ-
ним блоком і здійснює архівування блоку, закрива-
ючи можливість щодо внесення подальших змін. 

1.4. Версійність даних 
Головним завданням при отриманні даних на 

всіх етапах технологічного процесу для подальшого 
аналізу є їх достовірність. Завдяки особливостям  
технології блокчейн стає можливим перевірити до- 
стовірність отриманої інформації. Після виконання 
фінальної події блок переходить у стан захищений 
від подальшого запису. Однак може виникнути си-
туація, коли знадобиться внести додаткові, або змі-
нити вже існуючі дані.  

Рішенням цього питання може стати впро- 
вадження системи контролю версій (СКВ) замість 
звичайного сховища даних. В якості СКВ розгляда-
ється механізм вилучення проміжного стану файлу 
в певний момент часу з його подальшим збережен- 

ням у системі. Об'єктом фіксації виступає конкрет-
ний знімок в історії версій об'єкта. При проведенні 
подальших фіксацій одного об'єкта відбувається 
створення нового знімку, що відповідає оновленій 
версії файлу та зберігає усі зміни, що відбулися з мо-
менту попереднього знімку.  

Крім зберігання і відображення файлу в різних 
часових проміжках СКВ так само дозволяє за необ-
хідності взаємодіяти з різними версіями файлу шля-
хом переміщення між версіями. Це надає можли-
вість змінити стан файлу, повертаючись до його по-
передніх версій. Порівняння об'єктів двох різних 
змін файлів дозволяє продемонструвати відмінності 
між різними версіями файлів у системі. При наявно-
сті доступу до окремих знімків змін файлів і всіх до-
чірніх об'єктів стає можливим відстежити попередні 
версії і отримати доступ до всієї історії змін. Такий 
підхід надає доступ до отримання інформації, що 
могла бути змінена або вилучена у останніх версіях 
файлу. 

Додатковою перевагою СКВ можна виділити 
надання інформації про людину, яка останньою вно-
сила зміни, а також їх дату та час.  

На рис. 2 представлена модель заповнення 
блоку даних в різні проміжки часу.  

 

Версія 1 Версія 2 Версія 3

Блок 1

Внесення 
інформації

Додавання 
додаткової 
інформації

Редагування

 
Рис. 2. Модель збереження даних у різні проміжки часу в одному блоці 

Джерело: авторська розробка. 
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На першому етапі відбувається внесення ін- 
формації про всі пройдені стадії життєвого циклу 
продукту, до моменту його архівування. Даний ін-
формаційний зріз даних на рис. 2 має назву «Версія 
1». Після їх внесення подальше додання нової ін- 
формації в першу версію файлу неможливе. 

Для впровадження додаткової інформації від-
бувається створення наступного інформаційного 
відрізка «Версія 2». Новий зріз даних розташову-
ється в черзі після першого, створюючи повну істо-
рію змін даних. Кожен інформаційний зріз зберігає 
обмежену частину змін зроблених за конкретний 
момент часу і не впливає на дані, що знаходяться в 
попередніх відрізках. У той же час кожен поперед-
ній блок має посилання на наступний. Таким чином, 
звертаючись до певного блоку, ми можемо просте-
жити всю історію його змін. 

1.5. Особливості використання смарт-кон- 
трактів  

Завдяки використанню смарт-контрактів етап 
аналізу і збору інформації перетворюється на авто-
матизований процес. Блоки даних керуватимуться 
смарт-контрактом протягом усього життєвого цик-
лу, без необхідності участі персоналу підприємства. 
Коли усі зазначені в контракті необхідні дані будуть 
отримані, буде сформовано блок, який буде додано 
до ланцюга блоків, змінити який буде неможливо. 

Забезпечення безпеки виконання контракту 
проводиться за рахунок технології розподіленого 
реєстру, яка зобов'язує контракт пройти підтвер-
дження всіх учасників мережі. Примусово змінити 
його стан, наприклад, завершити виконання достро-
ково і створити блок з неповними даними в одно- 
сторонньому порядку, неможливо, оскільки інші 
учасники мережі відхилять подібну дію в процесі уз-
годження. 

2. Збереження даних
Для отримання ефективного ланцюга блоків, в 

якому кожен блок даних буде надавати користувачу 
вичерпну кількість інформації, необхідно запису-
вати значний обсяг даних до кожного блоку відпо-
відно. 

Незважаючи на всі переваги, які пропонує  
блокчейн, у цієї технології є одна істотна про-
блема – значна вартість транзакції при передачі ве-
ликих обсягів даних. Короткий виклад основної ін-
формації може не дати цілісного уявлення про ситу-
ацію для кінцевого користувача. У свою чергу над-
мірна деталізація в описі призведе до більш інтенси-
вного ускладнення інформації та додаткових витрат 
на її зберігання. 

До того ж, цілком можливо, що обсяг інформа-
ції навіть короткого викладу всіх етапів життєвого 
циклу виробленого блага буде надмірним щодо фі-
нансових витрат. Зазначену вище проблему можна 
розглянути на прикладі використання мережі 
Ethereum. Припустимо, що для опису одного блоку, 
що буде зберігати дані щодо промислових операцій 

на деякому проміжку роботи над продуктом по- 
трібно близько 2500 символів (це приблизно поло-
вина аркуша А4 12 шрифтом Times new Roman). 
Текст, наприклад, буде закодований поширеним 
стандартом кодування символів UTF-8 (Юнікод),  
і буде використовуватися латиниця (для відобра-
ження символів англійської мови), або кирилиця, 
тоді на один символ знадобиться не більше ніж  
2 байти пам'яті, або 5000 байт на весь текст. 

В системі Ethereum кожне слово займає 32 бай-
ти, тоді для зберігання 5000 байт знадобиться 157 
слів. Для спрощення підрахунків можливо допус-
тити, що кожне слово має не нульову кількість сим-
волів. Згідно з офіційними даними [7] збереження 
одного слова (операція Gsset) потребує витрат у 
20000 gas.  

Оскільки для виконання кожної транзакції 
Ethereum потрібні обчислювальні ресурси, кожна 
транзакція вимагає комісії. Gas – це комісія, необ-
хідна для успішного проведення транзакції в 
Ethereum [8]. 

Отже, знадобиться викликати та використати 
операцію збереження 157 разів, по 20000 gas за  
кожну операцію. Загальні витрати gas складуть: Сукупні	витрати	 = Gsset	 ∗ 	к − ть	слів	= 	20000	 ∗ 	157	 = 	3	140	000. 

Відповідно до розрахунків один блок даних по-
требує витрат у 3 140 000 gas, на одну транзакцію. 
На момент написання статті ціна за 1 ETH складає 
2,675 USD. А середня ціна за 1 gas 66 Gwei [9], або 
0,000000066 ETH. Таким чином вартість збере-
ження одного блоку даних у USD складає: 

Сукупна вартість = Сукупні витрати gas *	* середня ціна за 1 gas =
  =	3 140 000 *10-9= 0,20724 ETH * *2,675 USD = 554,37 USD.	

Виходячи з викладених вище розрахунків зна-
добиться 554,37 USD і близько 1274 секнуд, або ж 
22 хвилини для внесення блоку в блокчейн 
Ethereum. Варто також врахувати, що вартість gas 
непостійна, а курс валюти Ethereum має високу во-
латильність. При таких умовах, а також безперерв-
ному процесі виробництва на підприємстві виникає 
питання доцільності збереження великих обсягів да-
них. Обійти цю проблему пропонується одним із 
способів: 

1. Створення блокчейн не на основі Ethereum.
Реалізація «оригінальної» системи додавання даних 
у ланцюг блоків дозволить абстрагуватися від по- 
тужностей Ethereum і використовувати для обраху-
вання даних вузли підприємства. Але такий підхід 
тягне за собою додаткові витрати. 

2. Використання IPFS – однорангової розподі-
леної файлової системи, що з'єднує всі підключені 
обчислювальні пристрої єдиною системою файлів, 
забезпечуючи таким чином контентно-адресну мо-
дель сховища даних. 
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IPFS дозволяє усунути надмірні витрати шля-
хом делегування завдання збереження даних на IPFS 
[10]. Також наявність у файлової системи таких осо-
бливостей, як децентралізація інформації та модель 
блочного розбиття та збереження даних у купі з кон-
тентно-адресними гіперпосиланнями, дозволяють 
забезпечити набагато більш високий рівень конфі-
денційності, надійності і якості наданої інформації. 

Висновки. У статті представлена модель вико-
ристання технології блокчейн у розробці системи 

для відстеження етапів життєвого циклу продукту, 
створюваних на підприємстві. Така система дозво-
лить відстежувати і документувати зміну продукту 
впродовж усього його виробництва завдяки вико- 
ристанню смарт-контрактів. Система здатна надати 
вичерпну інформацію про всі стани продукту і спо-
живаних ресурсах, шляхом збору проміжних даних 
та створення історії змін. У результаті забезпечу-
ється прозорість всього ланцюга поставок, що надає 
зрозумілу інформацію про хід виробництво.  
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Рогоза М. Є., Смірнов Ф. В. Використання технології блокчейн в управлінні життєвим циклом продукту на під-

приємстві 
Мета статті полягає у представлені моделі використання технології блокчейн в управлінні життєвим циклом продукту 

на підприємстві для підвищення ефективності роботи підприємства шляхом інтеграції технології блокчейн в управління жит-
тєвим циклом продукту. Рішення поставлених в статті завдань вироблено з використанням загальнонаукових і спеціальних 
методів теоретичного дослідження, таких як: аналіз, систематизація та узагальнення, проєктний підхід. Розроблено модель 
підвищення ефективності роботи підприємств шляхом удосконалення технологічних процесів життєвого циклу продукту. 
Основною перевагою моделі є забезпечення більшої надійності даних отримуваних на виробництві, а також їх достовірності 
у відстеженні і документуванні змін продукту впродовж усього його життєвого циклу на основі використання технологій 
блокчейн та смарт-контрактів інтегрованих у виробничий процес.  
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Прозорість всього ланцюга поставок, що надає зрозумілу та повну інформацію про хід виробництва забезпечується ви-
черпною інформацією про всі стани, в яких побував продукт у процесі життєвого циклу, витрачені ресурси, зміни внесені 
працівниками або промисловими установками. У статті обґрунтовано доцільність впровадження технології блокчейн на під-
приємстві, що забезпечує збереження усієї історії змін продукту та пошук аномальних показників при виробництві про- 
дукту, швидке усунення їх, зменшуючи витрати на виробництво. 

Ключові слова: блокчейн, смарт-контракт, життєвий цикл продукту, підприємство, Ethereum, IPFS. 

Rohoza M., Smirnov F. The Use of Blockchain Technology in Managing Product Life Cycle at the Enterprise 
The purpose of the article is to present models of using blockchain technology in product life cycle management at the enterprise 

for improving the efficiency of the enterprise by integrating blockchain technology into product life cycle management. The solution 
of the tasks set in the article has been made with the use of general scientific and special methods of theoretical research, such as: 
analysis, systematization and generalization, project approach. The model of increasing the efficiency of work of the enterprises by 
improving technological processes of a life cycle of a product has been developed. The main advantage of the model is to ensure greater 
reliability of data obtained in production, as well as their reliability in tracking and documenting product changes throughout its life 
cycle based on the use of blockchain technologies and smart contracts integrated into the production process. Transparency of the entire 
supply chain, providing clear and complete information about the progress of production is provided comprehensive information about 
all the states in which the product has been in the life cycle, resources expended, changes made by workers or industrial installation. 
The article substantiates the feasibility of implementing blockchain technology at the enterprise, which ensures the preservation of the 
entire history of product changes and to find abnormal indicators in the production of the product, quickly eliminate them, reducing 
production costs. 

Keywords: blockchain, smart contract, product life cycle, enterprise, Ethereum, IPFS. 

Рогоза Н. Е., Смирнов Ф. В. Использование технологии блокчейн в управлении жизненным циклом продукта на 
предприятии 

Цель статьи состоит в представлении модели использования технологии блокчейн в управлении жизненным циклом 
продукта на предприятии для повышения эффективности работы предприятия путем интеграции технологии блокчейн в 
управление жизненным циклом продукта. Решение поставленных в статье задач было произведено с использованием обще-
научных и специальных методов теоретического исследования, таких как: анализ, систематизация и обобщение, проектный 
подход. Разработана модель повышения эффективности работы предприятий путем усовершенствования технологических 
процессов жизненного цикла продукта. Основным преимуществом модели является обеспечение большей надежности дан-
ных, получаемых на производстве, а также их достоверности в отслеживании и документировании изменений продукта на 
протяжении всего его жизненного цикла на основе использования технологий блокчейн и смарт-контрактов интегрированных 
в производственный процесс. Прозрачность всей цепи поставок, предоставляющая понятную и полную информацию о ходе 
производства, обеспечивается исчерпывающей информацией о всех состояниях, в которых побывал продукт в процессе жиз-
ненного цикла, израсходованные ресурсы, изменения, внесенные работниками или промышленными установками. В статье 
обоснована целесообразность внедрения технологии блокчейн на предприятии, обеспечивающей сохранение всей истории 
изменений продукта и поиск аномальных показателей при производстве продукта, быстрое устранение их, уменьшая затраты 
на производство.  

Ключевые слова: блокчейн, смарт-контракт, жизненный цикл продукта, предприятие, Ethereum, IPFS. 

Стаття надійшла до редакції 27.08.2021 
Прийнято до друку 24.09.2021 



В. В. Липов 

222 
Економічний вісник Донбасу № 3(65), 2021 

УДК 316.4:004+330.47 DOI: https://doi.org/10.12958/1817-3772-2021-3(65)-222-233 
В. В. Липов, 

доктор економічних наук, професор, 
ORCID 0000-0003-3215-0612, 

e-mail: Lypov_vl@ukr.net, 

Інституту економіки та прогнозування НАН України, м. Київ 
 

ВПЛИВ ПЛАТФОРМІЗАЦІЇ НА ТРАНСФОРМАЦІЮ  
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ: КОНКУРЕНТНА СКЛАДОВА 

 
Постановка проблеми. Діджиталізація еконо-

міки справляє значний вплив на всі сторони життя 
суспільства. Відбувається швидка зміна пріоритет-
них моделей ведення бізнесу. Суттєве скорочення 
витрат входження на ринок та можливість швидкого 
нарощування масштабів зумовлюють перебудову 
ринків товарів та послуг. Інформаційні (цифрові) 
платформи (ІП) набувають значення провідного 
інноваційного інструмента забезпечення конкурент-
ного успіху у середовищі, що зазнає кардинальних 
перетворень [1; 2; 3]. Їх розповсюдження зумовлює 
не просто появу нових форм та методів конкурент-
ної боротьби, а системні зміни. Зростають масштаби 
та географічне охоплення ринків. З’являються мож-
ливості поглиблення їх диференціації, створення но- 

вих. Історія Amazon може слугувати чудовим прик-
ладом того, як незначні граничні витрати та високий 
операційний леверидж забезпечують можливість 
перенесення конкурентних переваг на суміжні рин-
ки. Постійне вдосконалення технологічного та про-
грамного забезпечення відкриває можливості онов-
лення, створення нових, в тому числі «Гіпермасш- 
табних» бізнес-моделей.  

Табл. 1, у якій представлено 10 лідерів за тем-
пами нарощування капіталу зі 100 найбільших за  
ринковою капіталізацією корпорацій світу, може 
слугувати чудовою ілюстрацією дієвості конкурент-
них переваг, що надаються застосуванням моделі  
бізнесу, заснованій на використанні ІП.  

 
Таблиця 1 

Десять найуспішніших глобальних компаній за показниками зростання  
ринкової капіталізації (березень 2020 / березень 2009 рр.) 

Назва компанії Країна Сектор Зміни 
Капіталізація, млрд дол. 

2020 р. 2009 р. 
Amazon  США Послуги 2 984 971 31
Apple  США Технології 1 089 1,113 94
Mastercard  США Фінанси 1 021 243 22
United Health Group  США Охорона здоров’я 830 237 25
Microsoft  США Технології 634 1,200 163
Alphabet  США Технології 628 799 110
Visa  США Фінанси 572 316 47
Costco Wholesale  США Послуги 526 126 20
Lvmh Moet Henne  Франція Торгівля 512 188 31
TSMC  Тайвань Технології 505 235 39

 

Джерело: Global Top 100 companies by market capitalization. May 2020. PwC: London. 40 р. URL: 
https://www.pwc.es/es/auditoria/assets/global-top-100-companies-2020.pdf (25.01.2021). 

 
З десяти найуспішніших за темпами нарощу-

вання ринкової капіталізації корпорацій другого де-
сятиліття двохтисячних років шість є лідерами плат-
формного бізнесу. Вони діють у сферах надання 
програмного забезпечення, ІТ устаткування, торго-
вого, фінансового посередництва. У свою чергу ус-
піх таких корпорацій, як United Health Group (охо-
рона здоров’я), Costco Wholesale (мережа складів са-
мообслуговування клубного типу), Lvmh Moet 
Henne (виробник предметів розкоші під торговими 
марками Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, 
Guerlain, Moët & Chandon, Hennessy, Chaumet та ін.), 

TSMC (розробка та виробництво напівпровіднико-
вих виробів) у вирішальній мірі є результатом вико-
ристання платформної моделі бізнесу в процесі ор-
ганізації виробництва та просування своєї продукції 
до споживачів. Варто також відзначити беззапе- 
речне лідерство кампаній, що представляють США. 
Водночас у групі лідерів представлено лише по од-
ній корпорації з ЄС та Південно-Східної Азії. В си-
туації, коли наголос на використанні цифрових тех-
нологій, опора на ІП, відкриває двері світових рин-
ків, обсяг внутрішнього ринку перестає бути вирі-
шальним чинником досягнення конкурентних пере-
ваг.  
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Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Зростає значення досліджень нових джерел забезпе-
чення успіху у конкурентній боротьбі, що форму-
ються в результаті діджиталізації економіки. Вже на 
початку нового тисячоліття з’являються роботи  
Дж. Тіроля з Дж. Лафо [4] та Дж.-Ч. Роше. В першій 
дослідники обґрунтовують необхідність перегляду 
конкурентної політики держави в умовах поши-
рення мережевих бізнес-моделей. У свою чергу у 
другій роботі автори запропонували теоретичну мо-
дель конкуренції на ІП з двосторонніми ринками.  
Д. Еванс [6; 7] простежує, яким чином особливості 
конкуренції на ринках ІП впливають на зміни регу-
ляторної політики, пов’язані з розповсюдженням ба-
гатосторонніх ринків. Б. Кайло та Б. Жуллієн [8] ви-
ходять далеко за межі анонсованої в назві роботи 
проблеми курки та яйця, що постає перед організа-
торами нових ІП. В центрі уваги – вивчення їх по- 
тенціалу у формуванні недосконалої цінової конку-
ренції. До чинників, що його визначають, автори 
відносять наявність непрямих зовнішніх ефектів ме-
режі, можливість використання неексклюзивних по-
слуг кількох посередників, цінову дискримінацію на 
основі відстеження даних про користувачів та особ-
ливості їх поведінки. Водночас, відкритість ринків 
ІП, за твердженням авторів, пом'якшує цінову кон-
куренцію. Акцентовано увагу на стратегії «розділяй 
і володарюй», коли одна сторона ринку субси- 
діюється, а прибуток отримується за рахунок іншої. 
Дослідники стверджують, що впровадження комі-
сійної плати за транзакції є ключовим інструментом 
у цінових та бізнес-стратегіях, а концентрація ІП ри-
нкової влади не обов'язково призводить до неефек-
тивності ринків. 

У свою чергу Т. Доганоглу та Ж. Врайт [9]. роз-
глядають політику «розділяй і володарюй» як засіб 
запобігання досягнення конкурентом мережевого 
ефекту на відповідному ринку. Додатковим інстру-
ментом поліпшення конкурентних позицій на ринку 
автори визнають практику використання обмеження 
прав покупця на продукцію, придбану на ІП. 

Поглиблюється розуміння особливостей конку-
рентних ринків, формованих на окремих напрямках 
діяльності ІП. Так, у центрі уваги Дж. Хаукапа та  
У. Хеймшофа [10] ринки пошукових систем, торго-
вельних платформ та соціальних мереж. Дослідники 
звертаються до проблеми визначення суперечливої 
ролі інтернету як чинника монополізації ринків або 
посилення конкурентної боротьби та її наслідків для 
конкурентної політики. У свою чергу Н. Дач-Броун 
[11] вивчає чинники, що зумовлюють особливості 
конкурентного середовища ІП, які діють у сферах 
електронної торгівлі, розповсюдження цифрових 
додатків, реклами та соціальних медіа. Аналогічне  

1 Мультихомінг (multi-homing) – можливість участі 
користувачів одночасно на кількох платформах, що кон-
курують між собою на одному ринку. 

дослідження специфіки конкурентної боротьби на 
формованих ІП ринках пошукових систем, оренди 
житла, музичних додатків, порівняння цін в галузі 
автострахування, соціальних мереж провели співро-
бітники Міністерства підприємництва, інновацій та 
ремесл Великобританії Е. Ліліко та М. Сінклер [12]. 

До дослідження впливу мультихомінгу (multi-
homing)1 на особливості конкурентної боротьби на 
ринках, що формуються ІП звертаються С. Хірін- 
салмі, А. Суомінен, М. Мантімакі [13]. Натомість, 
М. Армстронг [14] зосереджує свою увагу на ви-
вченні впливу обмежень мультихомінгу, як інстру-
менту конкурентної політики ІП, на поведінку по- 
тенційних продавців та покупців.  

Вплив специфіки конкурентних відносин на  
ринках ІП на соціальну ефективність економіки зна-
ходиться в центрі уваги Р. Касадеус-Масанел та  
Ф. Руїс-Аліседа [15]. У свою чергу визнання ролі та 
значення платформенної моделі бізнеса знайшло ві-
дображення в появі досліджень, зосереджених на 
вивченні досвіду та визначенні особливостей та за-
сад конкурентної політики як на національному, так 
і на міжнародному рівнях. Прикладами можуть слу-
гувати роботи Н. Горпа та О. Батури [16], М. Шаль-
бруха, Х. Швейцера та А. Вамбача [17]. С. Сіріані та 
М. Лебоугеса [18] звертаються до вивчення впливу 
на ринкову силу та економічне зростання особли- 
востей конкурентної політики США та ЄС, С. Ноче-
бієна та Б. Жуареса [19] підготували звіт про семінар 
АТЕС з питань конкурентної політики щодо регу-
лювання Інтернет-платформ в Азіатсько-Тихоокеан-
ському регіоні. Автори дослідження «Подобається 
чи ні? Вплив онлайн-платформ на продуктивність 
постачальників послу» [20] відзначають негативний 
вплив монополізації ринків ІП на зростання продук-
тивності. 

У поле зору дослідників потрапляє широкий 
спектр аспектів трансформації конкурентних відно-
син, пов’язаної з впровадженням ІКТ та поширен-
ням платформенної моделі бізнеса. Разом із тим, 
джерела визначення успіху ІП зазвичай розгляда-
ються лише побіжно, як вихідна передумова подаль-
шого аналізу. До уваги приймаються окремі скла-
дові забезпечення конкурентного успіху платфор-
менної моделі. Однак системні передумови їх появи 
лишаються поза уваги дослідників.  

Мета пропонованої роботи – комплексне до- 
слідження специфічних чинників формування пере-
ваг інформаційних платформ як інноваційної інсти-
туційної форми та моделі ведення бізнесу. 

Методологічна база дослідження включає ін-
струменти діалектичного, історико-генетичного, 
структурного, комплементарного, якісного аналізу. 
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Інформаційні платформи в системі  
конкурентних ринків 

Впровадження ІП як інноваційної моделі між-
народного бізнесу зумовлює перебудову всієї  
структури конкурентних відносин в глобальній еко-
номіці. Велетенські транснаціональні корпорації, 
що домінували у міжнародному бізнесі у останній 
третині ХХ ст., поступаються місцем високо мобіль-
ним ІП. За зміною назв корпорацій – глобальних лі-
дерів стоїть перехід від домінування описаної Р. Коу-
зом ієрархічної підприємницької структури [21] до 
горизонтальних мережевих структур [22]. Початок 
цьому процесу поклали самі ТНК. Відмова від влас-
них виробничих активів, залучення до створення  
кінцевого продукту незалежних виробників, форму-
вання глобальних ланцюжків створення доданої  
вартості (ГЛДВ) заклали підґрунтя альтернативної 
інституційної моделі.  

Водночас, конкуренція між ІП та традиційними 
ієрархічними структурами доповнюється цілою  
низкою інших сфер конкурентних відносин. Прин-
ципово новий напрямок конкуренції виникає 
внаслідок формування глобальних платформ – 
системних інтеграторів, що забезпечують про- 
грамні засоби, інформаційну базу, віртуальний про-
стір для взаємодії інших ІП. Серед них, перш за усе 
можна виділити такі, як Microsoft, Google, Facebook.  

Опора на віртуальні дані у якості основного 
чинника виробничої діяльності ІП відкриває нові 
можливості для міжнародної, міжрегіональної, 
крос-галузевої конкуренції. Перехід від конвеєр-
ної, ланцюжкової моделі організації виробничого 
процесу до мережевої, активний розвиток і розпов-
сюдження використання 3D друку створюють мож-
ливості дублювання окремих складових створення 
цінності, оперативної їх корекції у відповідь на 
зміни поведінки споживачів, технологічних, ресурс-
них можливостей. Конкурентні переваги глобаль-
ного характеру організації виробничої діяльності  
підкріплюються перевагами регіоналізації міжна- 
родної торгівлі. Використання ІП відкриває можли-
вості як створення нових, так і поєднання, заміни в 
одному продукті, єдиній технології одразу кількох 
продуктів діяльності різних галузей економіки. Тим 
самим створюються підстави розгортання міжгалу-
зевої конкуренції. Досить навести приклади конку-
ренції між традиційним (телебачення, друковані 
книги, газети, журнали) та електронними засобами 
інформації. У свою чергу виробники смартфонів 
продемонстрували беззастережні конкурентні пере-
ваги перед виробниками цілої низки галузей еконо-
міки. Виробники електромобілів на автопілоті всту-
пили в конкуренцію з виробниками автомобілів з 
двигунами внутрішнього згорання. 

Розгортається конкуренція між ІП, що орієнту-
ються на надання однакових послуг. Історія про те, 

                                                        
1 Chui, M., Manyika, J. (2015). Competition at the 

digital edge: ‘Hyperscale’ businesses. McKinsey Quarterly.  
3. P. 3. https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/ 
Industries/ Technology%20Media%20and%20Telecommuni 

к китайський Didi Chuxing завадив виходу Uber на 
китайський ринок автоперевезень, швидко відхо-
дить у історію [23, с. 239-253]. Сьогодні вже десятки 
аналогічних ІП в Україні змагаються між собою за 
потенційних клієнтів. Аналогічну історію можна 
спостерігати і у випадку з Airbnb. Місцеві вироб-
ники товарів та послуг досить швидко засвоюють 
уроки, надавані глобальними лідерами, та вчяться 
використовувати конкурентні переваги ІП на власну 
користь. 

Зацікавленість організаторів ІП у розширенні 
кола учасників її екосистеми, опора у цьому процесі 
на задоволення їхніх інтересів, своєю оборотною 
стороною має перерозподіл на свою користь доданої 
вартості, створюваної в результаті співробітництва. 
Цей рівень конкуренції – конкуренція між ядром 
ІП та учасниками її екосистеми конкретизується, 
у випадках, коли ядро платформи паралельно з де-
якими з учасників пропонує однакові продукти. 
Найбільш показовими прикладами можуть слугу-
вати корпорації Microsoft, Amazon. 

Важливою складовою забезпечення успішних 
конкурентних позицій самої ІП є можливість, за-
вдяки мережевому характеру екосистеми, підтри-
мання конкурентних відносин між окремими  
учасників екосистеми. Безумовно, кожен з цих  
рівнів конкурентних відносин має свої особливості, 
але, водночас, зберігають свій вплив загальні чин-
ники забезпечення переваг платформенної інститу-
ційної форми та моделі бізнесу. 

 

Конкуренція між традиційними ієрархічним 
структурами та ІП 

Найбільш наочно результати конкуренції між 
традиційними ієрархічними та мережевими органі-
заціями, організаційне ядро яких складають ІП, про-
являються у зміні структури лідерів світової еконо-
міки. Традиційні, побудовані на ієрархічних засадах 
ТНК, що представляли автомобілебудівну, елект-
ронну промисловість, сферу роздрібної торгівлі по-
ступилися місцями ІП. Показовими виглядають 
дані, представлені у табл. 2. За результатами 2020 р 
жодна з традиційних ТНК не потрапила до списку 
десяти найбільших за ринковою капіталізацією кор-
порацій світу. Відмінність економічних потенціалів 
альтернативних моделей бізнесу добре ілюструє на-
ступний приклад. У 1990 р. три провідних дет-
ройтських автомобілебудівних корпорації отримали 
номінальний дохід 250 млрд дол. за ринкової капіта-
лізації у 36 млрд дол. та залучення 1 200 тис. пра- 
цівників. А вже у 2014 р. три найбільші корпорації з 
Силіконової долини за співставного номінального 
доходу (247 млрд дол.) мали ринкову капіталізацію, 
що перевищувала один трильйон дол. Одночасно  
кількість найманих працівників становила лише 137 
тис. чоловік1. 

cations/High%20Tech/Our%20Insights/Competition%20at 
%20the%20digital%20edge%20Hyperscale%20businesses/ 
Competition%20at%20the%20digital%20edge%20%20%20
Hyperscale%20businesses.pdf?shouldIndex=false. 
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Таблиця 2 
Сфера діяльності найбільших компаній за ринковою капіталізацією (січень 2021 р.) 

Рейтинг 
Компа-
нія 

Ринкова 
капіталі-
зація, 

млрд дол.

Річні 
зміни, 

% 

Кількість 
працівників 
(рейтинг за 
цим показни-

ком) 

Сфера діяльності Країна 

1 Apple 2.340 61,52 147,000 (134) Розробник ІТ устаткування та програмного забезпечення, 
портали інтернет-продажів музики, фільмів та програм-
ного забезпечення 

США

2 Saudi 
Aramco 

2.040 1,02 79,000 (301) Видобуток нафти та природного газу. Найбільша нафто-
видобувна компанія, другі за величиною розвідані запаси 
сирої нафти 

Саудівська 
Аравія 

3 Microsoft 1.708 29,99 163,000 (119) Програмне забезпечення та послуги пошукової системи 
Bing, хмарні рішення. Комп'ютерна операційна система 
Windows 

США

4 Amazon 1.652 64,95 1,125,300 (2) Інтернет-магазин, що пропонує широкий асортимент то-
варів. Найбільший у світі вибір книг, компакт-дисків та 
відео. Marketplace, Amazon Kindle, Amazon Fire HD, при-
ставка Fire TV, HDMI-стик Fire TV Stick та система роз-
пізнавання мовлення Echo 

США

5 Alphabet 
(Google) 

1.283 20.65 132.121 (158) Холдингова компанія, ТОВ "Google" продовжує існувати 
як дочірня компанія 

США

6 Tencent 862 74.56 62 885 (256) Технологічна компанія, надає послуги з обміну повідом-
леннями, підтримки соціальних мережі, Інтернет-медіа, 
Інтернет-послуг, багатокористувацьких онлайн-ігор 
(MMO, MMORPG), електронної комерції та інтернет-ре-
клами 

Китай

7 Tesla 802  671,7 48,016 (472) Виробництво та продаж електромобілів, накопичувачів 
енергії та фотоелектричних систем  

США

8 Facebook 781 17,91 56,653 (415) Соціальна мережа Facebook, додаток для обміну відео та 
фотографіями Instagram, месенджер WhatsApp та Oculus 
VR, виробник обладнання для віртуальної реальності 

США

9 Alibaba 718 17,22 120535 (178) Платформа роздрібної торгівлі Китай
10 TSMC 601 125,45 48,752 (473)   Виробник напівпровідників Тайвань

Джерело: URL: https://companiesmarketcap.com (accessed 24.01.2021). 

Варто зазначити, що формування інформацій-
них платформ стало продовженням і розвитком ло-
гіки дій ТНК на глобальних ринках. Останні вже в 
80-х роках ХХ ст. розгорнули процес скидання ос-
новних виробничих фондів і переходу на контрактні 
відносини з незалежними постачальниками окремих 
компонентів продукції, що виробляється. Разом з 
тим є істотні відмінності між ТНК та інформацій-
ними платформами, які діють глобально, подібно 
Google або Facebook. 

Скидаючи з себе периферійні, малоприбуткові, 
трудомісткі елементи виробничого процесу ТНК 
зберігали за собою контроль за діяльністю контракт-
них виробників. Інструментами такого контролю 
виступала технологічна, фінансова залежність, за- 
лежність учасників глобального ланцюжка ство-
рення вартості (ГЛСВ) за умовами реалізації влас-
ного продукту. У результаті, формально горизон- 
тальна система відносин набувала рис ієрархічної. 

У свою чергу горизонтальний характер відно-
син в межах екосистеми ІП поєднується з підтри-
манням постійного моніторингу як внутрішнього 
стану, так і зовнішнього середовища діяльності,  
міцним зворотнім зв'язком з клієнтами, можливістю 
дублювання, варіювання, швидких змін окремих 
складових виробничого процесу.  

Опора на дані як ключовий актив та інструмент 
ведення бізнесу відрізняє ІП від традиційних ТНК. 
Вона забезпечує конкурентні переваги високої мо- 
більності, здатності оперативно реагувати, присто-
совуватися до ринкових змін, легко долати просто-
рові обмеження, розповсюджуючи свою діяльність 
в глобальних масштабах. В умовах поширення ін- 
формаційних технологій дані, на роботі з якими бу-
дується уся діяльність ІП, набувають значимість ос-
новних фондів, а технічна інфраструктура їх об- 
робки перетворюється на обіговий капітал, який  
цілком можна передоручити сторонньому поста- 
чальнику (хмарні платформи). У результаті, за по- 
тенціалом мобільності інформаційні платформи ви-
являються на одному рівні з фінансовими корпора-
ціями. У той же час, на відміну від основних фондів 
ТНК, бази даних, поступаючись за своєю ліквідності 
грошовим знакам, можуть легко поповнюватися,  
перебудовуватися, спрямовуватися на забезпечен- 
ня нових напрямів роботі, задоволення широкого 
спектра постійно оновлюваних потреб різних груп 
споживачів, незалежно від місця їх перебування. 

Характерний для ТНК ефект масштабу вироб-
ництва (економія на трансформаційних витратах на 
одиницю продукції за рахунок незмінності постій-
них витрат) доповнюється ефектом масштабу спо- 
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живання (додатковий прибуток за рахунок розши-
рення збуту продукту без додаткових трансформа-
ційних й мінімальних трансакційних витратах). 

Все це дозволяє дослідникам говорити про фор-
мування в умовах цифрової економіки ІП – міні-
ТНК. Вони, залишаючись малими і середніми під- 
приємствами за штатом і обсягом матеріальних ак-
тивів, водночас за глобальним охопленням, веле- 
тенськими масштабами діяльності та рівнем конку-
рентоспроможності виявляються цілком співстав-
ними з провідними ТНК світу [24]. Творчий стиль 
мислення, опора на інновації, інформаційні техно-
логії, вихідна орієнтація на пошук нових ніш на сві-
тових ринках відкривають шлях конкурентному ус-
піху ІП у цифровій економіці. 

Отже, лідерство у конкурентній боротьбі захо-
пили компанії, побудовані як ядра ІП. Вони форму-
ють горизонтальні мережеві структури, що діють у 
сферах пропозиції комунікаційних, посередницьких 
послуг, сприяння просуванню товару як послуги, 
виробництва матеріальних благ. ІП – глобальні лі-
дери зберігають напрацювання ТНК щодо забезпе-
чення конкурентних переваг на основі доступу до 
значних ресурсів (фінанси, технології, людський ка-
пітал), можливості оптимізації розміщення власних 
виробничих потужностей в глобальному масштабі, 
інформованості про стан глобальних ринків, досвіду 
міжнародного менеджменту. Одночасно вони буду-
ють свої стратегії з використанням можливостей по-
ліпшення конкурентних позицій, які надає діджита-
лізація економіки, зокрема наступних: 

використання переваг віртуальної природи 
провідного чинника виробництва (даних), на основі 
якого функціонують ІП; 

зміна структури витрат входження на ринок; 
формування багатостороннього характеру рин-

ків; 
використання мережевих ефектів; 
врахування ефектів мультихомінгу, пов’язаних 

з можливістю одночасного входження в екосистему 
кількох ІП (паралельної присутності на незалежних 
риках, що вони формують); 

використання мультипродуктових та крос-сек-
торних ефектів. 

Зважаючи на те, що вказані чинники зберігають 
своє значення також і на інших рівнях конкурентної 
боротьбі ІП, розглянемо їх більш детально. 

 

Віртуальна природа даних як чинник  
конкурентних переваг ІП 

Дані виконують роль основного ресурсу діяль-
ності ІП. Вони попередньо збираються, обробля-
ються, форматуються, групуються, систематизу-
ються, аналізуються, використовуються для власних 
                                                        

1 Проблема "курки та яйця" ("chicken and egg 
problem") – проблема визначення стратегії ІП на етапі 
створення, пов’язана з необхідністю одночасного залу-
чення достатньої кількості комплементарних груп вироб-
ників і споживачів. Виникає внаслідок того, що на почат- 

потреб або пропонуються в формі, зручній для по- 
тенційних споживачів. Збір, накопичення, ство-
рення інформаційної бази для управління рухом 
людських і матеріальних ресурсів, надання спожи-
вачеві певних даних як самостійної послуги або за-
безпечення аналізу та обміну даними в процесі ви-
робництва товарів і послуг в межах глобальних ме-
реж створення цінності (ГМСЦ) і є основою роботи 
ІП. Використання комп'ютерних технологій дозво-
ляє практично повністю виключити безпосередню 
працю людини (ключову складову витрат виробни-
цтва) з процесу обробки даних. Адже їх зміст збері-
гає значення лише як предмет класифікації, систе-
матизації, об'єднання і перегрупування відповідно 
до завдань, що ставляться.  

Обсяг, повнота, точність і достовірність пер-
винних даних, доступних для використання, зумов-
люють конкурентний потенціал ІП. Інформаційна 
платформа є «інформаційною» не тому, що надає 
певну інформацію клієнту (вона надає дані), а тому, 
що сама можливість їх надання – результат роботи 
(збирання, накопичення, систематизації, стандарти-
зації, аналізу, розподілу) з первинними даними, які 
отримують значення сировини та продукту роботи 
ІП. У свою чергу віртуальний характер даних, як 
ключового продукту ІП, забезпечує особливе місце 
платформ e системі конкурентних відносин.  

Опора на ІКТ забезпечує можливість взаємодії 
учасників виробничого процесу в реальному масш-
табі часу, незалежно від географічного розташу-
вання. Відбувається кардинальне скорочення транс-
акційних витрат, пов’язаних із необхідністю коор-
динації своєї діяльності.  

До того ж, традиційні ТНК спеціалізуються на 
створенні матеріальних товарів, кожна додаткова 
одиниця яких вимагає нових витрат. Натомість, ви-
трати на дублювання даних прагнуть до нуля. Вод-
ночас, відсутність суттєвих витрат копіювання да-
них (граничних витрат) поєднується з точністю від-
творення і можливістю практично миттєвого задо-
волення запиту споживача, незалежно від місця 
його знаходження [22].  

 

Особливості виходу ІП на ринок та формування 
переваг перед ієрархічними структурами 
Основну складність на початковому етапі ство-

рення екосистеми ІП становить необхідність одно-
часного формування досить представницької бази 
користувачів як з боку виробників так і з боку по- 
тенційних користувачів, проблема «курки та яйця» 
("chicken and egg problem")1 [8]. На відміну від тра-
диційних виробників товарів та послуг основним 
чинником виробництва ІП виступають не матері- 
альні активи (приміщення, устаткування), а данні 

кових етапах діяльності, через незначну кількість вироб-
ників/споживачів, витрати на приєднання до мережі мо-
жуть перевищувати ту цінність, продукту, пропонованого 
ІП, яку можуть отримати користувачі. 
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про потенційних виробників і споживачів певних 
товарів та послуг, алгоритми роботи з ними. У свою 
чергу мінімізуються витрати на матеріальні активи. 
Більше того, як приміщення так і комп’ютерна тех-
ніка, програмне забезпечення роботи ІП можуть 
братися в оренду. Навіть збереження та обробка да-
них завдяки розвитку хмарних технологій можуть 
передаватися на аутсорсинг. Відповідно зміню-
ються зміст та співвідношення постійних і перемін-
них витрат. Зростає частка витрат, пов’язаних з ор-
ганізацією роботи платформи. Оскільки ключовим 
активом забезпечення прибутку ІП є мережа вироб-
ників і споживачів, обидві ці групи одночасно вияв-
ляються задіяними у формуванні мережевих ефектів 
та ефектів масштабу. Перед організаторами постає 
завдання паралельного формування комплементар-
ної бази виробників і споживачів певних послуг.  

Особливості сфери діяльності та ситуації, в якій 
знаходиться засновник, зумовлюють досить широ-
кий спектр інструментів, застосовуваних для вирі-
шення проблеми «курки та яйця». У виграшній си-
туації опиняються виробники, що вирішили перейти 
від традиційної конвеєрної або промислової на плат-
форменну бізнес-модель. Завдання зводиться до під-
ключення до формованої екосистеми ІП вже існу- 
ючої бази учасників створення цінності та її спожи-
вачів. Так діяв створюючи власну ІП виробник ком-
байнів, корпорація John Deere. Просунутим інтегра-
тивним варіантом цієї стратегії може бути форму-
вання ІП навколо продукту, здатного зацікавити  
певну групу виробників, які у свою чергу приведуть 
на ІП власних клієнтів. З протилежного боку ІП 
може створюватись на основі орієнтації на обслуго-
вування певного вже існуючого мікроринка. Історія 
Twitter може слугувати класичним прикладом вико-
ристання для подолання проблеми «курки і яйця» 
push-стратегії, стратегії великого вибуху. Дієвим за-
собом вирішення проблеми може стати залучення на 
платформу ключових учасників, присутність яких 
буде стимулювати прискорення процесу приєд-
нання інших. На комунікаційних платформах та-
кими можуть бути лідери суспільної думки. Заснов-
ник може зосередитись на самостійному створенні 
цінності, здатної задовольнити потреби досить вели-
кої групи клієнтів з однієї сторони ІП, і вже в по- 
дальшому, на основі мережевого ефекту, розширю-
вати клієнтську базу та спектр пропонованих про- 
дуктів, у тому числі за рахунок залучення клієнтів з 
іншої сторони. Так ІП для бронювання місць в рес-
торанах OpenTable на початковому етапі орієнтува-
лася на задоволення потреб останніх. У свою чергу 
сайти знайомств на початкових етапах існування, 
через обмежену спроможність запропонувати по- 

1 Багатосторонні ринки (multi-sided markets) – 
ринки, що завдяки використанню інформаційних техно-
логій пов’язують кілька різних, але комплементарних 
груп споживачів. 

тенційним клієнтам достатній обсяг цінності зловжи-
вають створенням фальшивих профілів та діалогів з 
користувачами, здатних зацікавити протилежну гру-
пу. Серед недобросовісних конкурентних практик 
можна виділити практику приєднання до вже існу- 
ючої клієнтської бази іншої ІП з подальшим виокрем-
ленням на основі пропозиції власної цінності. Таким 
чином, використовуючи клієнтську базу eBay, діяла 
на початковому етапі ІП PayPal. Комплементар-
ність, взаємодоповнюваність і взаємозалежність 
обох груп як основних складових екосистеми ІП зо-
всім не заперечує, більше того, створює можливості 
використання у якості одного з інструментів форму-
вання власної мережі та забезпечення конкурентних 
переваг ІП практики перехресного субсидіювання 
однієї з груп користувачів за рахунок іншої [8]. 

Вже на етапі створення ІП закладаються прак-
тики штучного управління конкурентними перева-
гами певних груп учасників як інструменту забезпе-
чення конкурентних позицій самої платформи. У ви-
рішальній мірі це зумовлюється особливостями 
структури активів ІП та дії ефекту масштабу. Ця 
практика слугує чудовим прикладом одночасного 
поєднання одразу двох рівнів конкурентної взаємо-
дії ІП – внутрішньо та зовнішньої платформної.  

Багатосторонній характер ринків  
як чинник особливостей конкуренції ІП 
Одним з чинників, що зумовлюють особливості 

конкурентної боротьби на ринках, формованих ІП, є 
їх багатосторонній характер (multi-sided markets)1. 
Традиційні односторонні ринки передбачають мож-
ливість отримання цінності від одного класу корис-
тувачів (продавці та покупці певного товару). У 
свою чергу багатосторонній ринок передбачає мож-
ливість одночасної присутності на ринку одразу  
кількох комплементарних категорій учасників. Так, 
у випадку з ринками електронних ігор в цій якості 
виступають одночасно виробники ігрових консолей, 
розробники ігор, потенційні споживачі їх продукції. 
Цінність ігрової консолі для потенційних покупців 
зумовлюється кількістю якісних ігор, доступ до 
яких вона здатна забезпечити. У свою чергу розроб-
ники ігор створюють програмне забезпечення орі- 
єнтуючись на консолі, які здатні охопити найбільшу 
кількість клієнтів. Дві категорії учасників ринку 
комплементарно доповнюють одна другу в процесі 
створення цінності, яку потребує мережа. Зростання 
кількості користувачів (власники консолей) на одній 
стороні ринку забезпечує зростання пропозиції зі 
сторони інших груп учасників (програмісти, вироб-
ники консолей) на другій стороні. Можливість взає-
модії між останніми створює ефект переваги обміну 
між сторонами2. Аналогічним чином розробники 

2 Ефект переваги обміну між сторонами (cross-side 
exchange benefit) – синергетичний ефект, що виникає на 
дво- та багатосторонніх ринках завдяки можливості  
комплементарної участі окремих категорій користувачів 
ІП у процесі створення нового продукту.  
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електронних додатків постають перед множинним 
вибором сфери застосування майбутнього продукту, 
клієнтської аудиторії, ІП… Ще одним прикладом 
багатосторонніх ринків може слугувати випадок, 
коли клієнт ІП може одночасно виступати як у ролі 
споживача, так і в ролі виробника певного продукту. 
Так, з великою вірогідністю можна передбачити, що 
і виробники консолей і розробники електронних 
ігор і додатків принаймні з метою відстеження ситу-
ації на ринку приймають на себе роль споживачів 
аналогічних продуктів інших учасників ІП. Спожи-
вачі продукту ІП одночасно вступають в конкурен-
цію між собою. Використання інформаційних тех-
нологій виступає в якості додаткового чинника  
трансформації форм і методів конкурентної бороть-
би. Варто також зазначити, що посилення конкурен-
ції між виробниками товарів та послуг на багатосто-
ронніх ІП забезпечує покращення позицій спожива-
чів їх послуг і навпаки. Більш інтенсивна конкурен-
ція стимулює зростання кількості, різноманіття та 
якості пропонованих товарів. Одночасно це приво-
дить до покращення конкурентних позицій самої 
платформи. 

 

Ефекти масштабування 
Ефект масштабу виробництва, на який спира-

ються у конкурентній боротьбі ТНК, доповнюється 
у випадку з ІП характерним для мережевих структур 
ефектом «масштабу споживання, масштабу ме-
режі»1. Якщо ефект економії на масштабі виробниц-
тва, досягається завдяки економії на постійних ви-
тратах на додаткову одиницю продукції, то мере-
жеві ефекти забезпечуються в результаті зростання 
потенційної вигоди від участі у мережі у процесі ро-
зширення кола її учасників. Згідно закону Мет-
калфа2 нарощування кількості учасників мережі 
приводить до пропорційного зростання її цінності. 

Чим більша мережа учасників екосистеми ІП, 
тим ширше коло потенційних виробників і спожива-
чів, більше різноманіття пропонованих товарів і по-
слуг, ширше їх вибір за якісними характеристиками, 
зростає ймовірність задоволення специфічних по- 
треб. До того ж, у випадку з дво- та багатосторон- 
                                                        

1 Мережеві ефекти – ефекти зростання цінності по-
слуг, які здатне надати мережеве утворення у результаті 
зростання кількості учасників мережі – потенційних спо-
живачів послуг, що надає мережа. 

2 Закон Меткалфа – сформульований Робертом  
Меткалфом у 1980 р. з метою визначення потенційної ко-
рисності мережі Ethernet. Згідно нього корисність мережі 
пропорційна половині квадрату чисельності користувачів  
(n(n − 1)/2). Тобто, якщо за одиницю корисності мережі 
прийняти однин можливий зв'язок, то потенційна корис-
ність звязків у мережі з 10 учасників становитиме 45, зі 
100 – 4950 і далі зростатиме у квадратичній залежності. 

3 Прямі (безпосередні) мережеві ефекти (direct 
network effects) – ефекти підвищення потенційної корис-
ності участі у мережі завдяки зростанню кількості її учас-
ників. Ми можемо спостерігати їх дію на прикладах від 
зростання корисності звичайних дротових телефонних 

німи ІП мережеві ефекти мають двосторонній ха- 
рактер. Зростання кількості учасників на одній сто-
роні платформи робить її більш привабливою для 
учасників, що представляють протилежну сторону. 
Так, у випадку з Uber зростання кількості потенцій-
них пасажирів робить ІП більш привабливою для во-
діїв і навпаки. Так само і у випадку з Airbnb пара- 
лельно підтримується зростання обсягів як з боку 
пропозиції, так і з боку попиту на житло. Відповідно 
дослідники виділяють прямі3 та опосередковані, пе-
рехресні4 мережеві ефекти. У першому випадку 
мова йде про зростання корисності мережі, побудо-
ваної як одностороння платформа (дротовий теле-
фонний зв'язок), або для учасників, що знаходяться 
на одній стороні платформи (зростання кількості 
учасників соціальних мереж). Прискорюється роз-
повсюдження інформації, зростає вірогідність вста-
новлення зв’язку з потрібною людиною, рівень до-
віри до ІП в цілому. У свою чергу опосередковані, 
перехресні мережеві ефекти забезпечують зрос-
тання обсягів попиту та пропозиції, розширення  
можливостей реалізації продукції, її урізноманіт-
нення, зростання варіантів вибору, вимогливості 
споживачів, якості обслуговування, їх диференці- 
ацію. Саме існування опосередкованих мережевих 
ефектів стає основою використання перехресного 
субсидіювання однією групою користувачів другої 
групи.  

Поряд з позитивними дослідники виділяють не-
гативні та обернені5 мережеві ефекти. Можливість 
виникнення негативного прямого мережевого ефек-
ту пов’язується з ситуацією надмірного зростання 
кількості учасників на одній зі сторін ІП. Хоч це 
може влаштовувати користувачів на іншій стороні, 
але надмірна конкуренція призводить до усклад-
нення процедур пошуку і переходу частини корис-
тувачів на альтернативні ІП. У свою чергу негатив-
ний опосередкований мережевий ефект виникає 
внаслідок порушення балансу між кількістю учасни-
ків з протилежних сторін ІП. Так, дисбаланс між по-
питом і пропозицією послуг перевезень призводить 
або до зростання часу очікування машини, ціни по- 

мереж і до формування таких гіпермасштабних соціаль-
них мереж, як Facebook, LinkedIn.  

4 Опосередковані мережеві ефекти (indirect 
network effects) ефекти підвищення потенційної корис-
ності участі у мережі, що виникають у випадках, коли  
завдяки зростанню кількості її учасників на одній стороні 
ІП (виробники/споживачі) приваблює більшу кількість 
учасників з іншої сторони ІП (споживачі/виробники). Так, 
зростання кількості потенційних покупців на eBay робить 
її більш привабливою для потенційних продавців. У свою 
чергу зростання кількості останніх приводить до поси-
лення конкуренції між ними. А це в свою чергу сприяє 
падінню цін та підвищенню якості пропонованих товарів 
і послуг. 

5 Обернені мережеві ефекти (іnverse network 
effects) – ефекти зміни потенційної корисності участі у 
мережі внаслідок діяльності інших її користувачів. 
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слуги та погіршення якості обслуговування або до 
надмірних простоїв у роботі водія у очікуванні за-
мовника. У обох випадках представники сторони, 
що виявляється у програші отримують стимул при-
пинити використання ІП.  

Більш цікавим випадком оберненого мереже-
вого ефекту може бути ситуація монополізації пози-
цій певного учасника на ринку ІП. Конкуренція між 
платформами на єдиних ринках далеко не завжди 
здатна забезпечити більш вигідні умови ніж за мо-
нополістичної структури ринку. Адже вона призво-
дить до скорочення дії ефекту масштабу мережі, 
може зумовлювати падіння якості обслуговування 
користувачів, дублювання зусиль виробників з про-
сування власної продукції, зростання трансакційних 
витрат пошуку необхідного продукту або послуги. 
Більш детально на цих проблемах ми зупинимось 
коли будемо розглядати вплив мультихомінгу на  
розгортання конкурентної боротьби на ринках ІП. 
Отже, монополізм на ринку ІП може породжувати 
позитивні екстерналії, пов’язані з максимізацією ме-
режевих ефектів. Мережеві ефекти створюють умо-
ви для формування висококонцентрованих ринко-
вих структур за рахунок зростання ефективності по-
дібних утворень. 

Варто також враховувати існування такого ін-
струменту забезпечення конкурентних переваг ІП як 
«ефект зміни сторін»1. Він ґрунтується на здатності 
учасників деяких ІП змінювати свій статус. Так, па-
сажири Uber можуть перейти у категорію водіїв, що 
пропонують свої послуги, орендарі житла на Airbnb 
змінити свою роль на орендодавця і навпаки.  

Визначальна роль мережевих ефектів у забезпе-
ченні успіху ІП на конкурентних ринках виявля-
ється цілком співвідносною з опорою на інформа-
ційні технології. Вона відкриває можливість вико-
ристання досягнень поведінкової психології на ос-
нові хмарних обчислень. На відміну від традиційних 
ТНК, успіх яких у визначальній мірі ґрунтувався на 
вдосконаленні технології виробництва, конкурент-
ний успіх ІП у залежить від технологій просування 
товару або послуги.  

Мультихомінг та ефекти, пов’язані  
з можливістю одночасного входження  

в екосистему кількох ІП 
Неоднозначний вплив на розгортання конку- 

рентної боротьби на ринках ІП справляє можливість 
мультихомінгу2 – одночасної присутності виробни-
ка або споживача на кількох платформах. Така роз-
порошеність ринків зумовлюється відносно незнач-
ними бар’єрами підключення до ІП, суттєвою дифе-
ренціацією функціональних характеристик та по- 
тенціалу самих ІП, відмінними потребами продавців 
і покупців. Ефект мультіхомінгу допомагає покуп- 

1 Ефект зміни сторін – мережевий ефект, повязаний 
зі здатністю клієнтів деяких типів ІП переходити з групи 
споживачів послуг у групу їх виробників і навпаки.  

цям віднаходити кращі за ціною та якістю варіант 
покупки. Однак вони також вимушені витрачати до-
даткові зусилля на перехід з однієї платформи на 
іншу у пошуках кращого варіанту. Вибір покупця 
може обмежуватись необхідністю формування но-
вих знань та навичок про особливості роботи на  
кожній з ІП, можливостями девайсів, які вони вико-
ристовують. Зростають витрати переходу з однієї ІП 
на іншу й через складність, якщо не повну неможли-
вість трансферту репутаційних досягнень користу-
вача на нову ІП. У свою чергу конкуренція за по- 
тенційного клієнта в умовах мультихомінгу стиму-
лює ІП до створення додаткових зручностей для 
них.   

Важливими чинниками вибору є характерис-
тики ринків, доступ на які відкриває участь у плат-
формі, правила поведінки, доступні послуги, фінан-
сові умови. Так, у випадку з ІП, що надають послуги 
з пошуку інформації, туристичні, торговельні, транс-
портні послуги, перехід споживача від однієї плат-
форми на іншу не викликає значних додаткових ви-
трат, але паралельна присутність на кількох ІП може 
обмежуватися з боку організаторів.  

В контексті теми дослідження варто також роз-
різняти мультихомінг, пов'язаний з участю еконо- 
мічного суб’єкта на кількох універсальних або спе-
ціалізованих, локальних або глобальних ІП, зорієн-
тованих на однакові ринки (безпосередня конкурен-
ція між ІП) або на ІП, що обслуговують відмінні  
ринки, надають різні функціональні послуги (випа-
док взаємодоповнюваності, комплементарності ІП). 
Прикладом останнього може бути присутність ви- 
робника одночасно на рекламній, торговій, логіс- 
тичній, виробничій, продуктовій, платіжній плат-
формах. Комплементарний функціональний верти-
кальний мультихомінг поєднується з конкурентним 
горизонтальним ринковим мультихомінгом, коли на 
кожному з функціональних рівнів економічний 
суб’єкт може обирати між участю на одній або кіль-
кох ІП. У свою чергу формування Екосистем 2.0 
може слугувати прикладом переходу в конкурентній 
боротьбі ІП на рівень, коли у якості інструменту по-
силення конкурентних позицій ІП використову-
ються ГМСЦ, спрямовані на комплексне забезпе-
чення потреби клієнта. Так, у випадках з туристич-
ним бізнесом вони охоплюють весь комплекс по- 
слуг, пов'язаний із забезпеченням відпочинку клієнта.  

Мультипродуктовість, ефекти, пов’язані  
з можливістю одночасного охоплення  

багатьох сфер 
Активне впровадження цифрових технологій, 

мережевої моделі бізнесу, ІП, зумовлює швидку  
трансформацію споживчих переваг, появу принци-
пово нових продуктів та послуг, технологій, що по- 

2 Мультихомінг (multi-homing) – можливість одно-
часної присутності економічного суб’єкта на декількох 
ІП.
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єднують у собі, комплементарно доповнюють якості 
та можливості одразу кількох й, відповідно, заміню-
ють на ринках кілька або низку товарів-попередни-
ків. Так, сучасний смартфон окрім забезпечення мо-
більного телефонного зв’язку (конкуренція з дрото-
вою телефонією) здатен виконувати функції низки 
пристроїв, на створенні яких спеціалізувалися різні 
групи виробників. Зокрема, функції персонального 
комп’ютера (стаціонарний, переносний, планшет), 
музичного центу (заміна аудіо плеєра), фотоапарата 
та відеокамери (для більшості споживачів відпадає 
потреба придбання відповідних пристроїв), навіга-
ційного обладнання (конкуренція з виробниками 
GPS-навігаторів), здійснення електронних розра- 
хунків (відпадає потреба звернення до відділення 
банку, використання платіжної карти), контролю ак-
тивності та фізичного стану людини (доповнюють  
і замінюють медичне устаткування). Ще одним при-
кладом може слугувати продукти діяльності корпо-
рації «Tesla». Виробництво електромобілів, як аль-
тернатива індустрії виробництва машин з двигу-
нами внутрішнього згорання, лише один з можли-
вих напрямків розвитку міжгалузевої конкуренції. 
Використання цифрових накопичувачів електро- 
енергії в комбінації з розвитком технологій віднов-
люваної та розподіленої енергогенерації здатні при-
звести до кардинальних змін в паливно-енергетич-
ному комплексі від видобутку вуглеводів до побу-
дови та організації мереж, що забезпечують генера-
цію, акумулювання та споживання електроенергії.  

Як підсумовують автори дослідження «Цифро-
вий вихор. Як цифрові трансформації переформато-
вують галузі» попередній успішний досвід, очіку-
вання власників, усталена структура витрат гальму-
ють готовність менеджерів до кардинальних змін іс-
нуючої бізнес-моделі. З протилежної сторони, оци-
фровування продуктів, послуг та бізнес-процесів до-
зволяє конкурентам-інноваторам створювати ту 
саму цінність, яку надає традиційний виробник і на-
віть збільшити її – без необхідності відтворення 
усього ланцюжка створення вартості. Впрова-
дження інноваційних продуктів-конкурентів з вико-
ристанням ІП дозволяє забезпечити зростання цін-
ності продукту для споживача за одночасної мінімі-
зації капітальних вкладень, вимог регулювання та 
інших перешкод, характерних для традиційного біз-
неса. Лише одна інновація на основі платформної  
бізнес-моделі здатна переформатувати одразу кіль-
ка попередньо мало пов’язаних між собою ринків. 
Виявляється надзвичайно складно спрогнозувати 
джерело появи конкурентної загрози [5]. За даними 
опитування керівників провідних підприємств 12 га-
лузей економіки до 40% інновацій, що кардинально 
змінювали пропоновані продукти та моделі ведення 
бізнесу у таких галузях як туризм, технологічні роз-
робки, телекомунікації, освіта, фінанси, охорона 
здоров’я, надання послуг, належали суб’єктам гос-
подарювання, що здійснили експансію за межі своєї 
галузі [5, с. 9-10]. 

Впровадження моделі бізнесу, заснованої на 
використанні ІП, зумовлює руйнування кордонів, 
що розділяли традиційні галузі економіки. Воно 
створює можливості у межах єдиної екосистеми ІП 
на партнерсько-конкурентних засадах об’єднувати 
представників різних галузей економіки.  

Висновки. Інформаційні платформи як іннова-
ційний інститут і модель бізнесу отримують розпо-
всюдження практично у всіх сферах господарчої ді-
яльності людини. Передумовою цього успіху є пере-
ваги мережевих структур у конкурентному єдино-
борстві перед ієрархічними. Вони ґрунтуються на 
використанні інформаційно-комунікаційних техно-
логій та опорі на дані у якості ключового чинника 
формування нової цінності для потенційного спожи-
вача.  

Дослідники звертають увагу на широкий 
спектр змін напрямків, форм та інструментів конку-
рентної боротьби, що породжуються особливостями 
ІП. Ключовим новим напрямком конкурентної взає-
модії стає конкуренція між традиційними ієрархіч-
ними і формованими на основі ІП мережевими струк-
турами. Кардинальна зміна складу лідерів глобаль-
ного ринку підтверджує переваги ІП як відкритої до 
швидких інновацій інституційної форми та бізнес-
моделі.  

Конкуренція між глобальними платформами – 
системними інтеграторами, що створюють про- 
грамні засоби, формують інформаційну базу та вір-
туальний простір для взаємодії інших ІП, стає свід-
ченням суперечливих наслідків тенденції до моно-
полізації ринків, формованих ІП. Можливість поліп-
шення, за рахунок мережевих ефектів масштабу-
вання, якісних і цінових характеристик обслугову-
вання учасників екосистеми поєднується зі зростан-
ням ризиків зловживання ядром ІП своїм монополь-
ним становищем. 

Суттєвий вплив на конкурентоспроможність ІП 
справляє їх здатність інтегрувати у єдиний виробни-
чий процес учасників, що відносяться до різних 
сфер виробничої діяльності та регіонів світу. Ре-
зультатом стає формування принципово нових про-
дуктів, здатних поєднати та замінити функції одразу 
кількох, витіснення з риків попередників, регіоналі-
зація міжнародної торгівлі за умов збереження гло-
балізації виробництва в межах мереж створення цін-
ності.  

Отримують поширення такі нові сфери конку-
рентної боротьби, як конкуренція між ІП, що діють 
на одному ринку, конкуренція між організаторами 
та клієнтами ІП за кращі умови перерозподілу дода-
ної вартості, конкуренцію між клієнтами ІП.  

Передумовою успіху ІП у конкурентній бо- 
ротьбі з традиційним інституційними формами 
стало використання інноваційних інструментів 
отримання ринкових переваг. До них відносять ви-
користання переваг віртуальної природи провідного 
чинника виробництва (даних), на основі якого функ-
ціонують ІП; зміна структури витрат входження на 
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ринок (вирішення проблеми «курки та яйця»); фор-
мування багатостороннього характеру ринків (опора 
на ефект переваги обміну між сторонами); викорис-
тання мережевих ефектів (прямі, опосередковані, 
обернені, позитивні та негативні, зміни сторін); вра-
хування ефектів мультихомінгу, пов’язаних з мож-
ливістю одночасного входження в екосистему кіль- 

кох ІП; використання мультипродуктових та крос-
секторних ефектів. 

Врахування можливостей та застосування ін-
струментарію, що надає для забезпечення конку- 
рентних позицій національних виробників на гло- 
бальних ринках використання платформенної мо-
делі бізнесу, сприятиме успішній інтеграції України 
у міжнародний економічний простір. 
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Липов В. В. Вплив платформізації на трансформацію соціально-економічних зв’язків: конкурентна складова 
Швидке розповсюдження платформенної моделі бізнеса у визначальній мірі є результатом використання конкурентних 

переваг, які отримують інформаційні (цифрові) платформи (ІП) завдяки опорі у своїй діяльності на інформаційно-комуніка-
ційні технології. Дослідження джерел їх виникнення набуває особливої актуальності. Методологічна база дослідження включає 
інструменти діалектичного, історико-генетичного, структурного, комплементарного, якісного аналізу. Визначено нові сфери конку-
рентних відносин, сформовані у результаті поширення ІП. До них віднесено конкуренцію між традиційними ієрархічними та гори-
зонтальними мережевими структурами, формованими ІП; конкуренцію між глобальними платформами – системними інтеграто-
рами, що створюють програмні засоби, формують інформаційну базу та віртуальний простір для взаємодії інших ІП; конку-
ренцію між ІП, що діють на одному ринку; конкуренцію між організаторами та клієнтами ІП за кращі умови перерозподілу 
доданої вартості; конкуренцію між клієнтами ІП. Розкрито зміни, що відбуваються у сферах крос-галузевої, міжнародної та 
регіональної конкуренції. Представлено інноваційні інструменти отримання ІП конкурентних переваг. Серед них: викорис-
тання переваг віртуальної природи провідного чинника виробництва (даних), на основі якого функціонують ІП; зміна струк-
тури витрат входження на ринок; формування багатостороннього характеру ринків; використання мережевих ефектів; враху-
вання ефектів мультихомінгу, пов’язаних з можливістю одночасного входження в екосистему кількох ІП; використання  
мультипродуктових та крос-секторних ефектів. 

Ключові слова: двосторонні ефекти, інститути, інформаційні платформи, комплементарність, конкуренція, курки та яйця 
проблема, мережеві ефекти, мультипродуктовість ІП, мультихомінг, цифрова економіка.  

 
Lypov V. The Influence of Platformization on the Transformation of Socio-Economic Relations: a Competitive Compo-

nent 
The rapid distribution of the platform model of business in the decisive extent is the result of the use of competitive advantages 

that receive information (digital) platforms (IP) due to resistance in its activities on information and communication technologies. 
Research of sources of their occurrence acquires special relevance. Methodological database includes tools of dialectical, historical 
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and genetic, structural, complementary qualitative analysis. New areas of competitive relations are determined as a result of the spread 
of IP. These include competition between traditional hierarchical and horizontal network structures, molded IP; competition between 
global platforms - system integrators that create software tools form the information base and virtual space for the interaction of other 
IPs; competition between IP operating in one market; competition between the organizers and clients of the IP for the best conditions 
for redistribution of added value; competition between IP customers. The changes that occur in cross-sectoral, international and regional 
competition are revealed. Innovative instruments for obtaining the IP competitive advantages are presented. Among them: the use of 
the benefits of the virtual nature of the leading factor of production (data), on the basis of which IP functions; changing the structure 
of the cost of entering the market; formation of multilateral markets; use of network effects; taking into account the effects of multi-
choming, associated with the possibility of simultaneous entry into the ecosystem of several IPs; use of multiproduct and cross-sector 
effects. 

Keywords: chicken and eggs problem, competition, digital economy, information (digital) platforms, institutes, multichoming, 
multi-products of IP, network effects, two-side effects. 

Липов В. В. Влияние платформизации на трансформацию социально-экономических связей: конкурентная со-
ставляющая 

Быстрое распространение платформенной модели бизнеса в определяющей степени является результатом использова-
ния конкурентных преимуществ, которые получают информационные (цифровые) платформы (ИП) благодаря опоре в своей 
деятельности на информационно-коммуникационные технологии. Исследование источников их возникновения приобретает 
особую актуальность. Методологическая база работы включает инструменты диалектического, историко-генетического, 
структурного, комплементарного анализа. Определены новые сферы конкурентных отношений, сложившиеся в результате 
распространения ИП. К ним отнесены конкуренция между традиционными иерархическими и горизонтальными сетевыми 
структурами, формируемыми ИП; конкуренция между глобальными платформами – системными интеграторами, которые 
создают программные средства, формируют информационную базу и виртуальное пространство для взаимодействия других 
ИП; конкуренция между ИП, действующих на одном рынке; конкуренция между организаторами и клиентами ИП за лучшие 
условия перераспределения добавленной стоимости; конкуренция между клиентами ИП. Раскрыты изменения, происходящие 
в сферах кросс-отраслевой, международной и региональной конкуренции. Представлены инновационные инструменты полу-
чения ИП конкурентных преимуществ. Среди них: использование преимуществ виртуальной природы ведущего фактора про-
изводства (данных), на основе которого функционируют ИП; изменение структуры расходов вхождения на рынок; формиро-
вание многостороннего характера рынков; использования сетевых эффектов; учета эффектов мультихоминга, связанных с 
возможностью одновременного вхождения в экосистему нескольких ИП; использование мультипродуктових и кросс-сектор-
ных эффектов.  

Ключевые слова: двусторонние эффекты, институты, информационные платформы, конкуренция, курицы и яйца про-
блема, сетевые эффекты, мультипродуктовисть ИП, мультихоминг, цифровая экономика. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВЕДЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОННОГО БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ 
СОВРЕМЕННОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ КОНЪЮНКТУРЫ 

 
Введение. В текущих хозяйственных условиях 

с присущей им интенсивностью экономических, со-
циальных и иных процессов жизнедеятельности у 
организаций при ведении бизнеса, вызванных жест-
кой конкуренцией и, как следствие, постоянной 
борьбой за клиентов на основе новейших конку-
рентных технологий, направленных на ускорение 
оборачиваемости и рентабельности капитала и, со-
ответственно, показателей мультипликации дохо-
дов и прибыли, необходимых для упрочнения фи-
нансового состояния, одного из важнейших факто-
ров хозяйственного (экономического) потенциала, 
обеспечивающих лидерство в рыночных сегментах, 
являющегося важнейшей предпосылкой к овладе-
нию стратегическими и тактическими преимуще-
ствами перед подобными субъектами, занимающи-
мися предпринимательством и стремящимся вы-
годно отличаться от соперничающих с ними юриди-
ческих лиц [1; 2]. К таким технологиям в современ-
ную эпоху развития человечества относится автома-
тизация бизнес-операций, позволяющая организа-
циям соблюдать существующие объективные эко-
номические законы, прежде всего, закон экономии 
ресурсов и закон экономии времени, пренебрежение 
которыми приводит к потере финансовой устойчи-
вости и платежеспособности [3]. В свете данных ре-
алий, с точки зрения авторов, организациям нужно 
обстоятельно подходить к оценке показателей веде-
ния бизнеса в период сложившейся хозяйственной 
конъюнктуры, ориентирующей их на цифровые 
(электронные) технологии, благодаря которым со-
здаются условия для рационализации овеществлен-
ных и живых издержек (расходов) и мультиплика-
ции доходов и прибыли на основе применения 
надежного финансово-статистического инструмен-
тария, чему и посвящена раскрываемая нами науч-
ная тема исследования. 

Цель проводимого исследования заключается в 
формировании системы, включающей в себя комп- 
лекс комбинирующихся друг с другом результиру-
ющих и факторных показателей ведения организа- 
циями электронного бизнеса и точно отражающей 
между ними координацию в системе действующих 
бизнес-координат в совокупности и по отдельным 

компонентам для полного выявления и градирова-
ния резервов своего экономического роста. Его за-
дачи состоят из следующих этапов: краткая характе-
ристика деятельности современных организаций, 
осуществляющих ведение бизнеса и, исходя из их 
хозяйственного механизма, построение и аргумен-
тирование целостной системы показателей, форми-
рующихся в органичной причинно-следственной за-
висимости [4]. 

Методы исследования базируются на симбиозе 
расчетно-конструктивного способа и способа мате-
матического анализа, объединяющих статические и 
динамические анализируемые показатели ведения 
электронного бизнеса, помогающих организациям 
детализировать по ранжиру степень влияния иско-
мых факторных параметров на результирующие па-
раметры и принимать им главные и второстепенные 
меры по достижению конечных и промежуточных 
ориентиров в области цифровизации экономики. 

Основная часть. Построение искомых мето-
дик целесообразно начать с изучения среды функ- 
ционирования организаций, ведущих бизнес, неза-
висимо от используемых технологий, поскольку она 
типична для каждого юридического лица коммер- 
ческого сектора экономики. Она включает две боль-
шие группы факторов. Первая из них определяет 
возможности (контролируемые факторы), а вторая 
группа – ограничения (неконтролируемые факторы) 
организаций. Разница между организациями с тра-
диционными и цифровыми технологиями, положен-
ными в основу ведения электронного бизнеса, за-
ключается в том, что последние в отличие от пер-
вых, на наш взгляд, уделяют равнозначное внима-
ние контролируемым и неконтролируемым факто- 
рам, поскольку к обеим группам относятся про-
цессы автоматизации хозяйственных процессов. 
Кроме того, если почти все организации с тради- 
ционными технологиями сосредоточены на опера- 
ционной (основной) деятельности, то организации с 
цифровыми технологиями в силу своих дистанцион-
ных возможностей фактически все осуществляют 
еще и внеоперационную (прочую) деятельность. 
Оба факта учтем при компоновке статических и ди- 
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намических показателей ведения электронного биз-
неса. 

Статические показатели нужны для оценки ра-
циональности предпринимательских усилий в циф-
ровой сфере. По ним организации должны опреде-
лять результативность и затратность ведения элек-
тронного бизнеса и анализировать получаемые от 
него доходность, прибыльность и расходность, сви-
детельствующие о типе воспроизводства (простом 
или расширенном), означающем степень реализа-
ции организациями своего экономического потен-
циала. Следуя данным общеэкономическим посту-
латам и характерным признакам функционирования 
организаций, занимающихся ведением электрон-
ного бизнеса, получаем методики исчисления пока-
зателей его результативности и затратности, относя-
щиеся к статическим показателям этой сферы дея-
тельности (формулы (1) – (4)): Ртэб(д) = СДэбРкс(эб)	 	Рнс(эб) = Д (эб)	 	Двод(эб)	 	Двок(эб)Ркс(эб)	 	Рнс(эб) 	,		  (1) 

где Ртэб(д) – результативность ведения электронного 
бизнеса по доходам (доходность электронного биз-
неса организаций); СДэб – совокупные доходы орга-
низаций от ведения электронного бизнеса, руб.; 
До(эб) – операционные доходы организаций от веде-
ния электронного бизнеса, руб.; Двод(эб) – долгосроч-
ные внеоперационные доходы организаций от веде-
ния электронного бизнеса, руб.; Двок(эб) – кратко-
срочные внеоперационные доходы организаций от 
ведения электронного бизнеса, руб.; Ркс(эб) – расходы 
организаций в контролируемой среде ведения элек-
тронного бизнеса, руб.; Рнс(эб) – расходы организа-
ций в неконтролируемой среде ведения электрон-
ного бизнеса, руб.;  Ртэб(п) = СПэбРкс(эб)	 	Рнсэб = П (эб)	 	Пвод(эб)	 	Пвок(эб)Ркс(эб)	 	Рнс(эб) 	,		  (2) 

где Ртэб(п) – результативность ведения электронного 
бизнеса по прибыли (прибыльность электронного 
бизнеса организаций); СПэб – совокупная прибыль 
организаций от ведения электронного бизнеса, руб.; 
По(эб) – операционная прибыль организаций от веде-
ния электронного бизнеса, руб.; Пвод(эб) – долгосроч-
ная внеоперационная прибыль организаций от веде-
ния электронного бизнеса, руб.; Пвок(эб) – кратко-
срочная внеоперационная прибыль организаций от 
ведения электронного бизнеса, руб.; Ркс(эб) – расходы 
организаций в контролируемой среде ведения элек-
тронного бизнеса, руб.; Рнс(эб) – расходы организа- 
ций в неконтролируемой среде ведения электрон-
ного бизнеса, руб.;  Зтэб(д) = Ркс(эб)	 	Рнс(эб)СДэб = Ркс(эб)	 	Рнс(эб)Д (эб)	 	Двод(эб)	 	Двок(эб)	,			 (3) 

где Зтэб(д) – затратность ведения электронного биз-
неса по доходам (расходность электронного бизнеса 
организаций в части доходов); Ркс(эб) – расходы орга- 
низаций в контролируемой среде ведения электрон-
ного бизнеса, руб.; Рнс(эб) – расходы организаций в 

неконтролируемой среде ведения электронного биз-
неса, руб.; СДэб – совокупные доходы организаций 
от ведения электронного бизнеса, руб.; До(эб) – опе-
рационные доходы организаций от ведения элект-
ронного бизнеса, руб.; Двод(эб) – долгосрочные вне-
операционные доходы организаций от ведения элек-
тронного бизнеса, руб.; Двок(эб) – краткосрочные вне-
операционные доходы организаций от ведения  
электронного бизнеса, руб.;  Зтэб(п) = Ркс(эб)	 	Рнс(эб)СПэб = Ркс(эб)	 	Рнс(эб)П (эб)	 	Пвод(эб)	 	Пвок(эб)	,		  (4) 

где Зтэб(п) – затратность ведения электронного биз-
неса по прибыли (расходность электронного биз-
неса организаций в части прибыли); Ркс(эб) – расходы 
организаций в контролируемой среде ведения элек-
тронного бизнеса, руб.; Рнс(эб) – расходы организа-
ций в неконтролируемой среде ведения электрон-
ного бизнеса, руб.; СПэб – совокупная прибыль ор-
ганизаций от ведения электронного бизнеса, руб.; 
По(эб) – операционная прибыль организаций от веде-
ния электронного бизнеса, руб.; Пвод(эб) – долгосроч-
ная внеоперационная прибыль организаций от веде-
ния электронного бизнеса, руб.; Пвок(эб) – кратко-
срочная внеоперационная прибыль организаций от 
ведения электронного бизнеса, руб. 

Через статические показатели скомпонуем ди-
намические показатели ведения электронного биз-
неса. По ним организации смогут оценивать устой-
чивость результата и затрат, по которой характери-
зуются их конкурентные позиции и лидерская проч-
ность в цифровых рыночных сегментах, поскольку в 
методиках, по которым они исчисляются, преду-
смотрена целостность и органичность качественных 
и количественных статических показателей, воздей-
ствующих на изменение доходов, прибыли и расхо-
дов. Покажем их формализованную взаимосвязь, 
используя комбинацию аддитивных, мультиплика-
тивных и кратных зависимостей между динамиче-
скими и статическими показателями ведения элек-
тронного бизнеса (формулы (5) – (8)):   Дэб = Д (эб)	 	Двод(эб)	 	Двок(эб)Ркс(эб)	 	Рнс(эб) ∗ СРэб ++	Ртэб(д) ∗ Ркс(эб) + Рнс(эб) 	,	 (5) 

где ΔДэб – изменение доходов организаций от  
ведения электронного бизнеса, руб.; Д (эб)	 	Двод(эб)	 	Двок(эб)Ркс(эб)	 	Рнс(эб)  – приращение (повышение 

или снижение) прямой результативности ведения 
электронного бизнеса по доходам в отчетном пе- 
риоде по сравнению с базисным периодом времени; 
СРэб1 – отчетные совокупные расходы организаций 
от ведения электронного бизнеса, руб.; Ртэб(д)0 – ба-
зисная результативность ведения электронного биз- 
неса по доходам; Ркс(эб) + Рнс(эб)  – приращение 
(увеличение или сокращение) общей суммы расхо-
дов организаций в контролируемой и неконтролиру- 
емой среде ведения электронного бизнеса в отчет- 
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ном периоде по сравнению с базисным периодом 
времени, руб.; Пэб = П (эб)	 	Пвод(эб)	 	Пвок(эб)Ркс(эб)	 	Рнс(эб) ∗ СРэб ++	Ртэб(п) ∗ Ркс(эб) + Рнс(эб) 	,	  (6) 

где ΔПэб – изменение прибыли организаций от  
ведения электронного бизнеса, руб.; П (эб)	 Пвод(эб)	 	Пвок(эб)Ркс(эб)	 	Рнс(эб)  – приращение (повышение 

или снижение) прямой результативности ведения 
электронного бизнеса по доходам в отчетном пери-
оде по сравнению с базисным периодом времени; 
СРэб1 – отчетные совокупные расходы организаций 
от ведения электронного бизнеса, руб.; Ртэб(п)0 – ба-
зисная результативность ведения электронного биз-
неса по прибыли; Ркс(эб) + Рнс(эб)  – приращение 
(увеличение или сокращение) общей суммы расхо-
дов организаций в контролируемой и неконтролиру-
емой среде ведения электронного бизнеса в отчет-
ном периоде по сравнению с базисным периодом 
времени, руб.; Рэб(д) = Ркс(эб)	 	Рнс(эб)Д (эб)	 	Двод(эб)	 	Двок(эб) ∗ СДэб ++	Зтэб(д) ∗ Д (эб) + Двод(эб) + Двок(эб) 	,	  (7) 

где ΔРэб(д) – изменение расходов организаций от ве-
дения электронного бизнеса по доходам, руб.; Ркс(эб)	 	Рнс(эб)Д (эб)	 	Двод(эб)	 	Двок(эб)  – приращение (повышение 

или снижение) косвенной результативности ведения 
электронного бизнеса по доходам в отчетном пери-
оде по сравнению с базисным периодом времени; 
СДэб1 – отчетные совокупные доходы организаций 
от ведения электронного бизнеса, руб.; Зтэб(д)0 – ба-
зисная затратность ведения электронного бизнеса 
по доходам;  Д (эб) + Двод(эб) + Двок(эб)  – прира-
щение (увеличение или сокращение) общей суммы 
операционных, долгосрочных и краткосрочных вне-
операционных доходов организаций от ведения 
электронного бизнеса в отчетном периоде по срав-
нению с базисным периодом времени, руб.; Рэб(п) = Ркс(эб)	 	Рнс(эб)П (эб)	 	Пвод(эб)	 	Двок(эб) ∗ СПэб +Зтэб(п) ∗ П (эб) + Пвод(эб) + Пвок(эб) 	,	  (8) 

где ΔРэб(п) – изменение расходов организаций от ве-
дения электронного бизнеса по прибыли, руб.; Ркс(эб)	 	Рнс(эб)П (эб)	 	Пвод(эб)	 	Двок(эб)  – приращение (повышение 

или снижение) косвенной результативности ведения 
электронного бизнеса по прибыли в отчетном пери-
оде по сравнению с базисным периодом времени; 
СПэб1 – отчетная совокупная прибыль организаций 
от ведения электронного бизнеса, руб.; Зтэб(п)0 – ба-
зисная затратность ведения электронного бизнеса 
по прибыли;  П (эб) + Пвод(эб) + Пвок(эб)  – прира-
щение (увеличение или сокращение) общей суммы 
операционных, долгосрочных и краткосрочных вне-
операционных прибылей организаций от ведения 
электронного бизнеса в отчетном периоде по срав-
нению с базисным периодом времени, руб [5]. 

Заключение. Задействовав авторский методи-
ческий инструментарий, организации будут полу-
чать исчерпывающую информацию с высокой сте-
пенью точности о состоянии результирующих пока-
зателей ведения электронного бизнеса в целом и по 
отдельным их факторным показателям. Благодаря 
предложенным нами методам, они смогут нивели-
ровать существующие между организациями дис-
пропорции и поддерживать результативность и за-
тратность осуществляемой предпринимательской 
деятельности на оптимальном уровне, что позволит 
им функционировать в цифровых рыночных сегмен-
тах и в краткосрочной, и в долгосрочной перспек-
тиве с наилучшими по сравнению с конкурентами 
показателями [6]. Практическая значимость таких 
методов и вышеприведенных формул обусловлена 
возможностью их использования всеми организаци-
ями, занятыми в исследуемой нами хозяйственной 
сфере, в силу автономности от экономико-правовых 
ограничений. 

Таким образом, предложенные авторами под-
ходы исчисления показателей ведения электронного 
бизнеса отвечают действующему хозяйственному 
механизму, поскольку сформированы согласно тре-
бованиям современной конъюнктуры и при этом не 
противоречат устоявшимся научным постулатам, 
касающимся соотношению категорий «результат» и 
«затраты» и, следовательно, респектабельны для ор-
ганизаций, использующих прогрессивные предпри-
нимательские технологии ввиду своей теоретиче-
ской и прикладной состоятельности.  
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Павлов К. В., Ільїн С. Ю. Формування системи показників ведення електронного бізнесу в умовах сучасної 

господарської кон'юнктури 
У статті представлено авторський формалізований підхід до формування та оцінки системи показників ведення елект-

ронного бізнесу в статичному і динамічному станах, що сприяє детальному розкриттю взаємодії факторних і результуючих 
параметрів, за якими організації зможуть обґрунтовувати прийняті підприємницькі рішення в сучасних господарських умовах 
щодо забезпечення для себе найкращих кінцевих і проміжних орієнтирів. Мета дослідження спрямована на створення надій-
ної системи, що інтегрує загальні і приватні показники ведення електронного бізнесу для подальшої збалансованості ними 
результату, витрат і вилучення граничної фінансової вигоди. 

Завдання дослідження сконцентровані на анотуванні діяльності організацій, що функціонують і здійснюють бізнес-про-
цеси за поточної господарської кон'юнктури, а також інтегрування на її основі показників, що відображають статичні і дина-
мічні причинно-наслідкові зв'язки в сфері комерції. Методами для виконання дослідження послужили ланцюгові підстановки, 
доповнені математичним аналізом, які дозволять організаціям отримувати повну і достовірну інформацію про якість ведення 
електронного бізнесу. Робота призначена для керівників і фахівців комерційних організацій, діячів освіти і науки, що займа-
ються вивченням економіки підприємництва. 

Ключові слова: електронний бізнес, показники ведення електронного бізнесу, система показників, сучасна господарська 
кон'юнктура, організації. 

 
Pavlov K., Ilyin S. Formation of a System of Management Indicators Electronic Business in the Conditions of Modern 

Economic Conjuncture 
The article presents the author's formalized approach to the formation and evaluation of the system of indicators for conducting 

electronic business in static and dynamic states, contributing to the detailed disclosure of the interaction of factor and resultant para- 
meters by which organizations will be able to justify the decisions taken by entrepreneurs in modern economic conditions to ensure the 
best final and intermediate benchmarks for themselves. The purpose of the study is aimed at creating a reliable system that integrates 
general and private indicators of e-business for the subsequent balancing of results, costs and extraction of marginal financial benefits. 

The objectives of the study are focused on annotating the activities of organizations that operate and implement business pro-
cesses in the current economic environment, as well as integrating indicators based on it that reflect static and dynamic cause-and-
effect relationships in the field of commerce. The methods for performing the research were chain substitutions supplemented with 
mathematical analysis, which will allow organizations to obtain complete and reliable information about the quality of e-business. The 
work is intended for managers and specialists of commercial organizations, educators and scientists engaged in the study of the eco-
nomics of entrepreneurship. 

Keywords: e-business, indicators of e-business, system of indicators, modern economic conjuncture, organizations. 
 
Павлов К. В., Ильин С. Ю. Формирование системы показателей ведения  электронного бизнеса в условиях совре-

менной хозяйственной конъюнктуры 
В статье представлен авторский формализованный подход к формированию и оценке системы показателей ведения элек-

тронного бизнеса в статическом и динамическом состояниях, способствующий детальному раскрытию взаимодействия фак-
торных и результирующих параметров, по которым организации смогут обосновывать принимаемые предпринимательские 
решения в современных хозяйственных условиях по обеспечению для себя наилучших конечных и промежуточных ориенти-
ров. Цель исследования направлена на создание надежной системы, интегрирующей общие и частные показатели ведения 
электронного бизнеса для последующей сбалансированности ими результата, затрат и извлечения предельной финансовой 
выгоды. 

Задачи исследования сконцентрированы на аннотировании деятельности организаций, функционирующих и осуществ-
ляющих бизнес-процессы при текущей хозяйственной конъюнктуре, а также интегрирование на ее основе показателей, отра-
жающих статические и динамические причинно-следственные связи в области коммерции. Методами для выполнения иссле-
дования послужили цепные подстановки, дополненные математического анализом, которые позволят организациям получать 
полную и достоверную информацию о качестве ведения электронного бизнеса. Работа предназначена для руководителей и 
специалистов коммерческих организаций, деятелей образования и науки, занимающихся изучением экономики предприни-
мательства. 

Ключевые слова: электронный бизнес, показатели ведения электронного бизнеса, система показателей, современная хо-
зяйственная конъюнктура, организации. 
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ОБҐРУНТУВАННЯ НАПРЯМКІВ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ  
ТА СЕЛИЩНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Постановка проблеми. У зв’язку із завершен-
ням у 2020 р. тривалої адміністративно-територіаль-
ної реформи в Україні створено 1469 територіаль-
них громад (ТГ), з яких 1438 (за винятком ТГ у ме-
жах непідконтрольної Україні території) у 2021 р. 
приступили до діяльності на основі прямих взаємо-
відносин із бюджетом країни. Втім, аналіз діяльно-
сті раніше створених ТГ, що відпрацювали на умо-
вах прямих взаємовідносин з державним бюджетом 
від 1 до 3 років, свідчить про дуже різний рівень фі-
нансових показників і взагалі спроможності терито-
ріальних громад. Саме питання результативності, 
економічної ефективності діяльності ТГ у нових 
умовах стають об’єктом ретельної уваги і до- 
сліджень, як з боку фахівців, особливо тих, хто 
приймав активну участь у просуванні адміністра- 
тивно-територіальної реформи в Україні, так і з боку 
представників сотень нових створених ТГ, які заці-
кавлені в розумінні напрямків свого розвитку.  

У той же час, по мірі усвідомлення результа- 
тивності діяльності ТГ на умовах прямих взаємовід-
носин з центральним бюджетом країни, все більше 
виникає відчуття того, що потенційні можливості 
децентралізації далеко не повністю використову-
ються. Поступово стає зрозумілим, що оцінка ефек-
тивності діяльності ТГ у сенсі їхньої результативно-
сті щодо розвиту території і підвищення рівня життя 
населення є доволі складним завданням, вирішення 
якого, тим не менше, стає дуже актуальним, ос- 
кільки воно могло би стати допоміжним інструмен-
том планування розвитку нових створених громад.  

Основним планово-розпорядним документом 
діяльності громади залишається її бюджет, на разі 
діють різноманітні інформаційні електронні ре- 
сурси, які публікують планові бюджети громад, від-
стежуючи їх виконання протягом року. Також все 
більше з’являються такі, що публікують результати 
аналізу структури бюджету та загальних даних гро-
мад, спрямовані на пошук таких показників діяльно-
сті громад, які б відображали тенденції змінювання 
їхнього фінансово-економічного стану. Урахову-
ючи, що бюджети за своїм функціональним призна-
ченням не розділяють витрати на поточні й такі, що 
фінансують розвиток громади, постає актуальне  
завдання дослідження тенденцій планово-звітних 
показників з метою створення дієвих інструментів 

пошуку точок зростання для певних кластерів гро-
мад із більш-менш подібними умовами діяльності. 
Саме представленню деяких результатів аналізу ви-
рішення такого завдання стосовно кластеру сіль- 
ських та селищних територіальних громад Луган- 
ської області присвячена дана стаття.  

Аналіз актуальних публікацій із висвіт-
лення проблеми ефективності діяльності терито-
ріальних громад. Усвідомлення проблеми необхід-
ності забезпечити створення спроможних територі-
альних громад напередодні завершення процесу де-
централізації привело до прийняття Кабінетом Мі- 
ністрів України нової «Методики формування спро-
можних територіальних громад», затвердженої  
24 січня 2020 р., якою дещо підсилено вимоги для 
утворення нових громад [1]. Але все ж таки і нові 
умови спроможності ТГ виявилися недостатнім  
фільтром, який би зупинив процес створення громад 
із низькою ефективністю, що показано прикладом 
розрахунку показників спроможності низки створе-
них територіальних громад Луганської області [2], 
що було підтверджено вже результатами їхньої дія-
льності у 2020 р., через що діяльність шести ТГ була 
припинена і вони були приєднані до інших більш 
спроможних громад. Протягом останніх років знач-
на увага приділялася оцінюванню ефективності дія-
льності ТГ за показником їх власних доходів у роз-
рахунку на одного жителя ТГ, який варіює в дуже 
великому інтервалі від 2 до 20 тис. грн [3]. Але вва-
жати, що саме цій показник найбільшою мірою  
відображає ефективність діяльності, а отже, можли-
вості розвитку громади, все ж таки не приходиться, 
бо виявляється, що власні кошти, як і кошти загаль-
ного фонду бюджетів громад, майже цілком витра-
чаються на підтримку поточної діяльності з управ-
ління громадами, зокрема на оплату праці працівни-
ків виконавчих органів ТГ. Останнім часом дослід-
жується вплив на ефективність діяльності ТГ їх-
нього розміру [4], у результаті чого виявляється та-
кий тренд, що в громадах з чисельністю мешканців 
менше 5000 осіб доходи на душу населення від єди-
ного податку з фізичних осіб збільшуються до 16,1% 
порівняно з іншими громадами. Певна тенденція 
зростання питомих доходів у залежності від зрос-
тання загальної площі ТГ виявлена в попередній ро-
боті автора [2]. Але в цілому результати діяльності 
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різних громад все ж таки демонструють різну спря-
мованість змінюваності показників, що заважає ви-
бору з них таких, які б можна було визначити у яко-
сті однозначних орієнтирів зростання. Йдучи на 
зустріч вимогам дослідникам, електронні ресурси, 
окрім публікації офіційних бюджетів громад [5], по-
чали викладати матеріали розрахунків певних від- 
носних показників їх діяльності, наприклад таких, 
як частка місцевих податків у дохідній частині  
бюджету загального фону, надходження до бюдже-
ту ТГ єдиного податку і плати за землю, частка ви-
трат на заробітну плату працівників місцевого само-
врядування від доходної частини бюджету тощо [6; 7]. 

Підсумовуючи зміст багатьох публікацій, при-
свячених аналізу функціонування територіальних 
громад, відмітимо, що поки що не вдається прийти 
до інтегральних показників їх економічної ефек- 
тивності, тому потребують подальших досліджень  
тренди змінюваності показників ТГ, які би могли ви-
ступити орієнтирами розвитку громад і визначати 
напрямки їхнього економічного зростання. Саме на 
це спрямовані результати досліджень територіаль-
них громад Луганщини у роботі [8], у якій обґрунто-
вується необхідність застосування певних інстру- 
ментів ідентифікації ТГ. Отже, метою даної статті 
є оприлюднення отриманих результатів дослід-
ження, спрямованого на визначення напрямків роз-
витку територіальних громад сільськогосподарсь-
кого профілю на базі сільських і селищних ТГ Лу- 
ганської області, що пропрацювали 2020 р. на умо-
вах прямих взаємовідносин із центральним бюдже-
том України.  

Виклад основного матеріалу статті. Аналіз 
наявних даних щодо результатів діяльності створе-
них ТГ за підсумками 2018-2020 рр., а також плано-
вих завдань на 2021 р., приводить авторів до виснов-

ку щодо неможливості поки що сформулювати єди-
ний інтегральний показник економічної ефективно-
сті діяльності та розвитку територіальних громад че-
рез вкрай різноманітну структуру їх бюджетів, які 
відображають унікальні умови функціонування  
кожної громади. Отже, пошук напрямків розвитку 
територіальних громад потребує дослідження трен-
дів показників їх діяльності, актуальних для певних 
кластерів громад за їхніми загальними і специ- 
фічними характеристиками, зокрема, у наступних 
аспектах. 

Доходи громад. На перший погляд здається  
цілком очевидним вважати показники доходів тери-
торіальної громади за найважливіші орієнтири ефек-
тивності їх функціонування, як правило, у розра- 
хунку на одного мешканця громади. За звітними да-
ними діяльності 17 селищних і сільських ТГ Лу- 
ганської області за 2020 р. [9], представленими в 
табл. 1, сума коштів загального фонду доходів гро-
мад з трансфертами у розрахунку на одного меш- 
канця коливається від 6265 до 12700 грн, що проде-
монстровано в стовпці 2 табл. 1. Відомо, що значну 
частину доходів сільських і селищних ТГ складають 
трансферти, зокрема, освітня й медична субвенція, 
розмір якою повністю залежить від наявності і стану 
освітніх і медичних установ на момент створення 
ТГ.  

Очевидним завданням представляється необме-
жене зростання доходів загального фонду бюджету, 
наприклад, для аутсайдерів – до середніх показників 
ТГ даного кластеру, для середняків – до найвищих  
показників, але в дійсності цей показник має 
об’єктивні обмеження. Так, приведена на рис. 1 діа-
грама свідчить про наявну тенденцію впливу роз-
міру ТГ за чисельністю населення на величину пи-
томих доходів загального фонду.  

Таблиця 1 
Показники доходів та загальні характеристики ТГ Луганської області 

Територіальні громади: 
сільські (сл), 
селищні (сщ) 

Доходи загального фо-
нду з трансфертами 
на одного мешканця, 

грн 

Власні доходи за-
гального фонду 

на одного 
мешканця, грн 

Частка власних 
доходів у зага-
льному фонді 
бюджету, % 

Кількість 
мешканців, 
тис. осіб 

Площа ТГ, 
км2 

1 2 3 4 5 6
1. Коломийчиська сл
2. Калмиківська* сл
3. Троїцька сщ
4. Привільська* сл
5. Веселівська* сл
6. Нижньодуванська сщ
7. Лозно-Олександрівська сщ
8. Новопсковська сщ
9. Білокуракинська сщ
10. Шульгинська сл
11. Великочернігівська* сл
12. Красноталівська* сл
13. Красноріченська сщ
14. Підгорівська* сл
15. Марківська сщ
16. Біловодська сщ
17. Чмирівська сл

10553,5 
9105,4 
9310,0 
9653,0 
8370,6 
8247,1 

10130,3 
8011,1 
9289,6 
7452,3 
6703,2 
6264,8 
5691,1 
6927,2 

11594,9 
12700,3 
7719,3 

6 093,1
5 889,3 
5 444,7 
5 252,2 
4 115,8 
3 903,0 
3 656,6 
3 608,3 
3 587,3 
2 988,5 
2 943,6 
2 724,1 
2 164,3 
2 014,9 
1 771,3 
1 765,6 
1 735,4 

61,7
66,2 
67,3 
64,7 
55,9 
52,5 
36,2 
62,5 
60,1 
45,3 
47,9 
43,5 
41,8 
34,7 
31,4 
34,5 
31,4 

1,02 
1,36 

14,43 
1,45 
2,38 
3,1 

2,64 
13,3 
13,4 
4,42 
2,0 

1,95 
6,78 
3,47 

11,07 
23,1 
6,47 

140
169,3 
951 
222 
234 
227 
256 
271 
893 
336 
158 
176 
245 
114 
729 

1597 
206 

* ТГ ліквідовано згідно з затвердженим 29 квітня 2020 р. Кабінетом Міністрів України перспективним планом
формування територіальних громад Луганської області. 
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Рис. 1. Тенденція зменшення питомих доходів загального фонду (ЗФ) 
бюджету ТГ (ордината) у залежності від кількості її мешканців (абсциса) 

 
Виходить, що із збільшенням чисельності гро-

мад величина доходів загального фонду в розра- 
хунку на одного мешканця неминуче зменшується.  
І це пояснюється певним співвідношенням центра і 
периферії громад, оскільки найбільші виробничі по-
тужності в селищних і сільських громадах все ж 
таки концентруються в їх центрі. Дещо винятком на 
рис. 1 виглядає Троїцька селищна громада, але це 
потребує певного додаткового вияснення, зокрема, 
на виняткове становище даної громади може впли-
вати залізниця, яка проходить через її територію із 
наявністю залізничних станцій не тільки в центрі 
громади, але й в селі Лантратівка.  

Власні доходи і видатки громад. Ураховуючи, 
що загальні доходи бюджетів ТГ значною мірою за-
лежать від державних субвенцій, здається більш до-
речним досліджувати суму власних надходжень до 
бюджетів громад, які найбільшим чином відобража-
ють результати їхньої діяльності. Показники влас-
них доходів ТГ Луганської області приведені в  
стовпці 3 табл. 1.  

Треба враховувати, що показник власних дохо-
дів громади відображає лише дохідний аспект без 

взаємозв’язку із напрямками витрачання власних 
коштів – на накопичення й розвиток, або на прої-
дання. За даними 2020 р., а особливо протягом скла-
дання планових бюджетів ТГ на 2021 рік виявилося, 
що власні кошти громад здебільшого витрачаються 
на поточні потреби управлінської діяльності – заро-
бітну плату виконкомів громад та поточні кому- 
нальні й господарчі витрати, що не може бути зара-
ховано на користь розвитку ТГ. Тому актуальним є 
дослідження й видатків громад.   

За звітними даними 17 ТГ Луганської області, 
що пропрацювали у 2020 р. на умовах прямих взає-
мовідносин із центральним бюджетом країни [9],  
річні витрати на утримання апарату управління ТГ у 
розрахунку на одного мешканця ТГ складають від 
568,3 до 2636,5 грн на рік, як це демонструють дані 
стовпця 2 табл. 2. Загалом витрати на утримання 
апарату управління громад складають стосовно 
суми власних доходів від 19,9 до 51,2%, що показано 
в стовпці 3 табл. 2. А в цілому витрати на заробітну 
плату складають від 71 до 88,2% загальної суми ви-
датків загального фонду (показано в стовпці 4 
табл. 2). 

Таблиця 2 
Видатки на утримання апарату управління (АУ) територіальних громад (складено автором) 
Територіальні громади: 

сільські (сл), селищні (сщ) 
Річні видатки на 
утримання АУ на 

одного мешканця, грн

Співвідношення  видатків 
на утримання АУ із сумою  

власних доходів, %

Питома вага суми заробітної 
плати у видатках загального  

фонду, % 
1 2 3 4 

Марківська сщ 
Біловодська сщ 
Новопсковська сщ 
Чмирівська сл 
Білокуракинська сщ 
Красноріченська сщ 
Підгорівська* сл 
Красноталівська* сл 
Троїцька сщ 
Веселівська* сл 
Шульгинська сл 
Великочернігівська* сл 
Нижньодуванська сщ 
Лозно-Олександрівська сщ 
Привільська* сл 
Коломийчиська сл 
Калмиківська* сл 

568,3 
705,9 
793,2 
888,1 
893,4 
908,6 
982,7 

1 004,0 
1 084,1 
1 190,7 
1 215,5 
1 280,4 
1 425,1 
1 703,4 
2 537,5 
2 582,5 
2 636,5 

32,1
40,0 
22,0 
51,2 
24,9 
42,0 
48,8 
36,9 
19,9 
28,9 
40,7 
43,5 
36,5 
46,6 
48,3 
42,4 
44,8

76,0 
71,0 
78,5 
78,2 
79,4 
75,1 
82,7 
72,6 
79,8 
83,9 
85,3 
80,6 
75,7 
82,1 
84,7 
75,1 
88,2 

 

* ТГ ліквідовані згідно з затвердженим 29 квітня 2020 р. Кабінетом Міністрів України перспективним планом 
формування територіальних громад Луганської області. 
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Враховуючи відсутність більш-менш значних 
комунальних підприємств у складі сільськогоспо-
дарських громад Луганської області, даний відсоток 
практично відображає витрати на оплату праці апа-
рату управління ТГ у складі бюджету витрат. Для 
перевірки вірності такого висновку проаналізуємо, 
яким чином показники видатків на управління ТГ 

залежать від чисельності громад, що продемонстро-
вано на рис. 2. Діаграма на рис. 2 показує, що питомі 
видатки на управління у розрахунку на одного меш-
канця зростають по мірі зменшення чисельності гро-
мад. Така залежність є прямим свідченням неефек-
тивного управління, коли видатки громади розподі-
ляються непропорційно наявним проблемам на ко-
ристь апарату управління. 

Рис. 2. Тенденція зменшення витрат на утримання апарату управління (АУ) 
у розрахунку на 1 мешканця ТГ (ордината) у залежності від чисельності ТГ (абсциса) 

У той же час видатки загального фонду бюдже-
тів громад (приведені в стовпці 4 табл. 1) зростають 
із збільшенням площі їх території, як це демонструє 
діаграма на рис. 3. 

Ця тенденція цілком пояснюється тим, що ут-
римання землі потребує певних витрат, які тим  
більше, чим більше площа території громади. 

Капітальні витрати громад. Здається, що по-
казники капітальних витрат громад найбільш адек-
ватно відображають їх стан на шлях розвитку. За  
звітними даними, приведеними в стовпці 2 табл. 3, 
сума капітальних витрат у розрахунку на одного  
мешканця громаді коливається в доволі значних ме- 

жах – від 22 до майже 3000 грн на рік, чому має  
певне пояснення.  

Можна було б очікувати, що капітальні витрати 
можуть рівномірно розподілятися по всій території 
громад. Але виявилося, що на рис. 4 продемонстро-
вано, що питомі капітальні витрати у розрахунку на 
одного мешканця мають тенденцію зменшуватися 
по мірі зростання питомої площі території ТГ також 
у розрахунку на одну особу, що демонструє діаграма 
на рис. 4. Дані стосовно питомої (у розрахунку на 
одного мешканця) території громади у гектарах при-
ведені в стовпці 5 табл. 3.   

Рис. 3. Тенденція зростання видатків загального фонду бюджету громади (ордината)  
у тис. грн від площі її території у км2 (абсциса) 
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Таблиця 3 
Капітальні витрати і надходження плати за землю й єдиного податку 

до бюджетів територіальних громад Луганської області 
 

Територіальна громада 
Капітальні 
видатки 
на одного  

мешканця, грн 

Надходження плати за 
землю: загальні у тис. 
грн/на одного мешканця 

у грн

Надходження єдиного 
податку: загальні у тис. 
грн/на одного мешканця 

у грн

Питома площа те-
риторії громади у 
розрахунку на од-
ного мешканця, га

1 2 3 4 5 
Лозно-Олександрівська  
Новопсковська  
Біловодська  
Чмирівська 
Троїцька  
Нижньодуванська 
Красноріченська  
Білокуракинська  
Веселівська  
Марківська  
Привільська  
Калмиківська  
Шульгинська  
Коломийчиська  
Підгорівська  
Великочернігівська  

1240,4 
2924,6 
2593,9 
1272,6 
896,5 
740,3 
619,5 
575,0 
487,8 
444,0 
346,1 
330,7 
154,1 
70,9 
52,3 
22,5 

1688/639
2012/151 
8104/350 
714/110 

5256/364 
830/267 
395/58 

2546/190 
392/165 

1574/142 
657/453 
251/185 

1580/357 
410/402 
185/55 

274/137 

3192/1200
7745/582 

21214/918 
4985/770 

18295/1268 
3924/1265 
3955/583 

15360/1146 
3160/1327 
10691/965 
3457/2384 
2286/1680 
4402/995 

2284/2239 
2331/685 

2124/1062 

9,7 
2,038 
6,91 
3,18 
6,59 
7,32 
3,61 
6,66 
9,83 
6,58 

15,31 
12,45 
7,6 

13,72 
3,35 
7,9 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Тенденція зменшення питомих капітальних витрат у грн на рік  
на одного мешканця (ордината) із зростанням питомої площі території громади  

у гектарах на одного мешканця (абсциса) 
 
З цього виходить, по-перше, що завдання зі  

збільшення капітальних витрат слід планувати з 
урахуванням даної об’єктивної тенденції. А по-
друге, при нарощуванні капітальних витрат слід 
планувати зростання економічної активності насе-
лення громади, яке може оцінюватися низкою по- 
казників – надходженнями до бюджету громади 
плати за землю, єдиного податку, податку на доходи 
фізичних осіб тощо.   

Чинник площі території громад. Для сіль- 
ських і селищних ТГ сільськогосподарського про-
філю слід очікувати позитивний вплив питомої 
площі території, що приходиться в середньому на 
одного мешканця громади. Приведена на рис. 5 діа-
грама зростання надходжень єдиного податку у роз-
рахунку на одного мешканця ТГ (зі стовпця 4 
табл. 3) в залежності від питомої площі території 

громади у розрахунку на одного мешканця ясно де-
монструє,  що площа землі у власності громади, бу-
дучи чинником, що впливає на зменшення показни-
ків витрат (показаних на рис. 3 і 4), у той же час є 
чинником зростання економічної активності гро-
мади, що потребує урахування при визначенні на-
прямків її розвитку.  

Очевидно, що орієнтирами розвитку терито- 
ріальних громад кластеру сільських і селищних те-
риторіальних громад можуть бути показники подіб-
них громад сільськогосподарської спрямованості ін-
ших регіонів. Для порівняння приведемо в табл. 4 
дані щодо рівня деяких показників територіальних 
громад по країні в цілому [7] у співставлення із від-
повідними результатами розглянутого кластеру гро-
мад Луганської області. 
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Рис. 5. Тенденція збільшення відрахування єдиного податку до бюджетів громад  
у грн на одного мешканця ТГ (ордината) при збільшення питомої площі території  

громади на одного мешканця у гектарах (абсциса) 

Таблиця 4 
Результати діяльності територіальних громад Луганської  області 

у співставленні із даними громад в Україні 
Показник Значення 

Дані по Україні Дані по ТГ Луганської області
кількість ТГ % кількість ТГ % оцінка

1. Загальний фонд надход-
жень до бюджету, млн грн 

менше 20 
20-50 
50-100 
100-200 
більше 200 
середнє – 186,5 

74
451 
401 
314 
198 

5,1
31,4 
27,9 
21,8 
13,8 

5
7 
1 
3 
1 

61,4

29 
41 
6 
18 
6 

Значно менші 
середніх  
по країні  

2. Частка власних доходів від 
надходжень до загального 
фонду), % 

менше 10 
10-20 
20-40  
більше 40  
середнє – 20,5 

57
705 
547 
129 

4,0
49,0 
38,0 
9,0 

–
– 
5 

12 
50 

– 
– 
29 
71 

Значно більша 
середніх по кра-
їні 

3. Надходження єдиного по-
датку у розрахунку на одного 
жителя (за 2020 р.), грн 

менше 200 
200-500 
500-1000 
більше 1000 
середні – 738,3 

46
351 
759 
282 

3,2
24,4 
52,8 
19,6 

–
– 
7 

10 
1121 

– 
– 
41 
59 

Значно більші 
середніх  
по країні 

4. Надходження плати за
землю у розрахунку на од-
ного жителя (за 2020 р.), грн 

менше 200 
200-500 
500-1000 
більше 1000 
середні – 835,8 

113
453 
531 
341 

7,9
31,5 
36,9 
23,7 

8
7 
1 
– 

251 

50 
44 
6 

Значно менші 
середніх  
по країні  

5. Частка витрат на оплату 
праці АУ від дохідної час-
тини бюджету загального  
фонду, % 

менше 10 
10-20 
20-30 
більше 30 
середня – 26 

67
419 
797 
155 

4,7
29,1 
55,4 
10,8 

–
– 
4 

13 
38,1 

– 
– 
24 
76 

Значно вища се-
редніх  по країні 

Зіставлення показників, середніх для територі-
альних громад країни і Луганської області, свідчить, 
що ТГ Луганської області значно відстають за по- 
казниками обсягу загального фонду та надходжень з 
плати за землю у розрахунку на одного мешканця. 
На жаль, за показником частки витрат на оплату апа-
рату управління в доходах бюджетів ТГ Луганської 
області в гіршому стані, чим у середньому по країні. 
З іншого боку, результати діяльності ТГ Луганської 
області кращі за середні по країні за показниками 
частки власних доходів в загальному фонді бюджету 
та надходжень єдиного податку до бюджету у роз-
рахунку на одного мешканця ТГ. 

Приведені результати дослідження приводять 
до наступних висновків.  

1. Пошук напрямків розвитку територіальної
громади отримує все більшу актуальність, В умовах 
різноманітності й індивідуальних особливостей те-
риторіальних громад все більше актуалізується  
завдання визначення узагальнених чинників, що 
сприяють розвитку територіальних громад. 

2. Обґрунтування актуальних напрямків роз-
витку територіальних громад стає реальним для 
умов певного кластеру громад із подібними умо-
вами функціонування, яким є, зокрема, сільські і се-
лищні територіальні громади Луганської області, 
що функціонують в подібних кліматичних умовах  
і мають приблизно однакову виробничу структуру.   

3. При визначенні напрямків розвитку кожної
громади необхідно враховувати об’єктивні тренди 
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змінюваності й обмеження рівня показників залеж-
но від загальних характеристик громади, перш за 
все, її чисельності та площі її території.  

4. Через неможливість визначення результатів
діяльності громади єдиним інтегральним показни-
ком, уявлення щодо рівня економічної ефективності 
її функціонування й розвитку має формуватися на 
основі декількох показників, актуальних для громад 
даного кластеру, таких, як величина доходів і ви- 
датків загального фонду бюджетів громад, у тому 
числі, власних доходів, структури видатків громад 
за напрямками фінансування поточної діяльності та 
розвитку, капітальних видатків громад, надаючи пе-
ревагу питомим показникам доходів і витрат у роз-
рахунку на одного мешканця громади. 

5. На основі дослідження показників діяльності
сільських і селищних територіальних громад Луган-
ської області, розташованих у подібних кліматич-
них умовах, можна сформулювати такі напрямки  
розвитку громад: 

– всемірне збільшення надходжень до місцевих
бюджетів земельного податку за рахунок більш  
ефективного використання земельних ресурсів; 

– сприяння розвитку підприємництва як дже-
рела збільшення надходжень єдиного податку до 
бюджету громад; 

– контроль і, при необхідності, обмеження ви-
датків на утримання апарату управління громадами, 
або на користь зростання рівня матеріального забез-
печення інших працівників, або їх спрямування на 
фінансування загальних заходів її розвитку гро-
мади; 

– при встановленні планових показників зрос-
тання показників доходів і видатків громад врахову-
вати об’єктивні обмеження показників, що виплива-
ють з наявних тенденцій їх залежності від загальних 
характеристик громад – їх чисельності, площі тери-
торії тощо.  
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Савченко О. С. Обґрунтування напрямків розвитку сільських та селищних територіальних громад Луганської 
області 

У зв’язку із завершенням адміністративно-територіальної реформи і створенням в Україні 1469 територіальних громад 
(ТГ), з яких близько третини уперше починає функціонувати на умовах прямих взаємовідносин з центральним бюджетом 
країни, актуалізується питання узагальнення результатів діяльності раніше створених громад з метою узагальнення напрямків 
розвитку нових створених громад. Аналіз діяльності раніше створених ТГ, що відпрацювали на умовах прямих взаємовідно-
син з державним бюджетом від 1 до 3 років, виявляє дуже різний рівень показників їхньої діяльності, зокрема, їхньої еконо-
мічної ефективності. Показано, що питання економічної ефективності діяльності ТГ у нових умовах мають стати об’єктом 
ретельних досліджень з метою визначення чинників і обґрунтування напрямків розвитку громад. На основі дослідження по-
казників діяльності 17 сільських та селищних ТГ Луганської області отримані результати, що викривають певні закономірно-
сті змінюваності питомих показників загальних і власних доходів, капітальних і поточних витрат у розрахунку на одного 
мешканця в залежності від загальних показників ТГ, таких як чисельність мешканців, площа території ТГ. У підсумку, для 
сільських і селищних територіальних громад Луганської області, що функціонують у подібних кліматичних та виробничих 
умовах, можуть бути сформовані уявлення щодо актуальних напрямків розвитку громад, зокрема, за рахунок більш ефектив-
ного використання земельних ресурсів, сприяння розвитку підприємництва, контролю й обмеження видатків на утримання 
апарату управління громадами з урахуванням об’єктивних трендів змінювання показників у залежності від чисельності та 
площі території громад. 

Ключові слова: сільські та селищні територіальні громади, загальний бюджет громади, власні доходи громади, видатки 
громади, питомі показники діяльності громади в розрахунку на одного мешканця, тенденції змінюваності показників у за- 
лежності від чисельності і площі територіальних громад. 

Savchenko О. Substantiation of Directions of Development of Rural and Settlement Territorial Communities of the 
Luhansk Region 

In connection with the completion of the administrative-territorial reform and the creation of 1469 territorial communities (TGs) 
in Ukraine, which function on the basis of direct relations with the central budget of the country, the issue of summarizing the results 
of the activities of previously created communities to generalize the directions of their development is being updated. An analysis of 
the activities of previously created TGs, which have worked on the terms of direct relationships with the state budget for 1 to 3 years, 
shows a very different level of their effectiveness. Therefore, the issue of economic efficiency of TG activities should become an object 
of thorough research in order to determine the factors and substantiate the directions of development of territorial communities. Based 
on a study of the performance indicators of 17 rural communities in the Luhansk region, results were obtained that show certain patterns 
of variability in the specific indicators of income, capital and current costs per capita, depending on the general indicators of TG, such 
as the number of inhabitants and the area of TG territory. As a result, for the rural territorial communities of the Luhansk region, 
functioning in the same climatic and industrial conditions, ideas about relevant areas of community development, in particular, through 
more efficient use of land resources, assistance to the development of entrepreneurship, limiting the costs of maintaining the community 
management apparatus, taking into account objective trends in the change in indicators depending on the size and area of the territory 
of communities. 

Keywords: rural territorial communities, the general budget of the community, the community's own income, the community's 
expenditures, specific indicators of the community's activity per one inhabitant, the tendencies of the turnover of indicators depending 
on the number and area of territorial communities. 

Савченко А. С. Обоснование направлений развития сельских и поселковых территориальных общин Луганской 
области 

В связи с завершением административно-территориальной реформы и созданием в Украине 1469 территориальных об-
щин (ТГ), из которых около трети впервые начинает функционировать на условиях прямых взаимоотношений с центральным 
бюджетом страны, актуализируется вопрос обобщения результатов деятельности ранее созданных общин с целью обобщения 
направлений развития вновь созданных. Анализ деятельности ранее созданных ТГ, которые отработали на условиях прямых 
взаимоотношений с государственным бюджетом от 1 до 3 лет, выявляет очень разный уровень показателей их эффективности. 
Показано, что вопрос экономической эффективности деятельности ТГ в новых условиях должны стать объектом тщательных 
исследований с целью определения факторов и обоснования направлений развития общин. На основе исследования показа-
телей деятельности 17 сельских и поселковых ТГ Луганской области получены результаты, которые выявляют определенные 
закономерности изменчивости удельных показателей общих и собственных доходов, капитальных и текущих затрат в расчете 
на одного жителя в зависимости от общих показателей ТГ, таких, как численность жителей, площадь территории ТГ. В итоге, 
для сельских и поселковых территориальных общин Луганской области, функционирующих в подобных климатических и 
производственных условиях, могут быть сформированы представления об актуальных направлениях развития общин, в част-
ности, за счет более эффективного использования земельных ресурсов, содействия развитию предпринимательства, контроля 
и ограничения расходов на содержание аппарата управления общинами с учетом объективных трендов изменения показате-
лей в зависимости от численности и площади территории общин. 

Ключевые слова: сельские и поселковые территориальные общины, общий бюджет общины, собственные доходы об-
щины, расходы общины, удельные показатели деятельности общины в расчете на одного жителя, тенденции сменяемости 
показателей в зависимости от численности и площади территориальных общин. 
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УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ В КОНТЕКСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
СУЧАСНИХ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Постановка проблеми. Економічна ситуація в 
світі в цілому і в кожній країні постійно змінюється, 
за періодами підйому приходять періоди спаду,  
депресії, стагнації. Кожне економічне зростання  
завжди закінчується і на зміну йому приходить  
зменшення обсягів виробництва, погіршення еконо-
мічного стану, безробіття, інфляція. Якщо раніше 
економічні цикли були досить довгі, то сьогодні 
спостерігається прискорення швидкості змін його 
фаз. Тільки за останні 20 років світова економіка пе-
режила дві глобальні  фінансово-економічні кризи: 
іпотечну кризу 2008-2009 рр. і кризу, пов’язану з на-
слідками коронавірусної інфекції 2020-2021 рр., яка 
продовжується і сьогодні. Кожна криза приносить за 
собою велику кількість проблем для виробників, 
лише декілька галузей економіки не скорочують 
своє виробництво під час депресії, на жаль, до них 
не відноситься машинобудівний сектор. Машинобу-
дування – галузь економіки, яка слідкує за еконо- 
мічним циклом, перша страждає від падіння світової 
економіки і однією з останніх починає відновлюва-
тися. В економічно розвинутих країнах перед кож-
ним великим підприємством стоїть задача техніч-
ного переозброєння, якщо підприємство не буде за-
купати нове обладнання, використовувати нові тех-
нології, воно просто не зможе конкурувати на світо-
вому ринку. На жаль, вітчизняні підприємства сьо-
годні недостатньо уваги приділяють розробці довго-
строкової інвестиційної стратегії в умовах невизна-
ченості і ризику. Причин цього декілька: по-перше, 
брак фахівців з управління змінами в контексті ін- 
вестиційної діяльності, по-друге, брак коштів на  
технічне переозброєння, по-третє, сьогодні маркето-
логи не можуть спрогнозувати, яким буде попит на 
машинобудівну продукцію після закінчення панде-
мії коронавірусної інфекції.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Проблемам оптимізації інвестиційної діяльності на 
великих підприємствах присвячено досить багато 
вітчизняних і закордонних праць. До питання тех- 
нічного переозброєння підприємства і пошуку кош-
тів на це зверталися такі провідні вчені, як, І. Бланк, 
О. Балацький, С. Гудкевич, П. Гайдуцький, В. Боча-
ров. Дослідження, присвячені управлінню інвести-
ційними ризиками проводилися такими економіс-
тами, як У. Шарп, В. Вітлінський, С. Ткач, Т. Майо-
рова. Особливу увагу в економічній літературі при-
ділено управлінню змінами в міжнародних корпора-
ціях, серед найбільш відомих авторів, які займалися 
даною проблематикою можна назвати Дж. Харрінг-
тона, Е. Кемпбелла, К. Фрайлінгера, М. Портера. На 
жаль, сьогодні відсутній комплексний підхід до ана-
лізу проблем формування інвестиційної стратегії ве-
ликих машинобудівних підприємств в умовах, що 
постійно змінюються.  

Метою статті є розкриття основних аспектів 
формування інвестиційної політики великих маши-
нобудівних підприємств в умовах невизначеності  
і ризику. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Однією з умов успішного функціонування машино-
будівного підприємства є сприятливе макроеконо-
мічне становище. В умовах вітчизняного ринку ми 
не можемо казати ні про сприятливі умови, ні про 
сталий розвиток. На жаль, протягом 30 років неза- 
лежності вітчизняна економіка більшість свого часу 
знаходилася в стані кризи або депресії, а підприєм- 
ства працювали в нестабільних економічних умо-
вах. В умовах невизначеності і ризику, кризового 
стану економіки підприємство витрачає значно  
більше коштів на подолання негативних явищ в еко-
номіці, досить важно планувати свою діяльність в 
умовах валютного курсу, який постійно змінюється, 
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податкового законодавства, зміни якого не анонсу-
ються заздалегідь. Так, для більшості машинобудів-
них підприємств, які сьогодні здійснили переорієн-
тацію з газових пічок на електричні, стало досить 
неприємною новиною підвищення тарифів на світло 
для підприємств у кінці 2021 р. практично у два рази 
без попереднього повідомлення. Інвестиції, які здій-
снили підприємства, збільшать період своє окупно-
сті або не окупяться зовсім. Крім того, практично 
неможливо здійснювати ефективну економічну ді- 
яльність в умовах військових дій, які розгорнулися 
у 2014 р. в Донецькому і Луганському регіонах, 
тому що крім фінансових проблем перед власни-
ками підприємств стали проблеми збереження 
життя робітників, розрив економічних зав’язків з 
російським ринком, втрата частини власності, про-
блеми з перетином кордону. Досить складно в таких 
умовах здійснювати довгострокове стратегічне пла-

нування, а особливо формувати інвестиційну полі-
тику підприємства. Розглянемо основні макроеконо-
мічні показники України, такі, як валовий внутріш-
ній продукт, індекси інфляції та індекси споживчих 
цін, рівень безробіття, розміри інвестиційних вкла-
день і проаналізуємо їх вплив на формування інвес-
тиційної політики машинобудівних підприємств. 
Одним з основних макроекономічних показників, 
який слід враховувати при здійсненні економічної 
діяльності, є валовий національний продукт. Даний 
показник відображає кінцеві результати вироб- 
ництва, як матеріального, так і нематеріального. 
Зростання реального валового національного про- 
дукту свідчить про зростання національної еконо-
міки, падіння – про депресію або кризове становище 
економіки. Розглянемо динаміку валового націо- 
нального продукту України за 2010-2020 рр., яка 
представлено на рис. 1.  

Рис. 1. Динаміка номінального внутрішнього продукту України у 2010-2020 рр., млн дол. [1] 

Слід зазначити, що протягом всього аналізова-
ного періоду показник валового національного про-
дукту на душу населення був досить низьким у по-
рівнянні не тільки з економічно розвинутими краї-
нами, а й з країнами пострадянського простору. 
Крім того, протягом 2010-2013 рр. спостерігалось 
зростання показника ВНП у номінальному вигляді. 
Період з 2010 по 2013 р. можна назвати період від-
носної стабілізації економіки, ВВП зростало, безро-
біття зменшувалося. Три наступні роки характери-
зуються політичною кризою, яка призвела до сис- 
темної економічної кризи практично в усіх секторах 
економіки. У 2014 р. падіння валового національ-
ного продукту склало 51505 млн дол. порівняно з 
2013 р., що у відносному вигляді склало падіння на 
28%. 2015 р. характеризується продовженням па-
діння основних макроекономічних показників і, в 
першу чергу ВВП, так протягом аналізованого року 
спостерігалося зменшення ВВП на 41190 млн грн 
порівняно з 2014 р., що у відносному вигляді склало 

близько 32%. 2016 р. ознаменувався незначним  
зростання номінального ВВП на 2655 млн дол., що 
у відносному вигляді складає 2,9%, що є досить не-
значним зростання після настільки великого па-
діння. Слід зазначити, що в економічно розвинутих 
країнах обсяги зростання валового національного 
продукту складають від 1 до 3% щорічно. З 2016 р. 
відновилося зростання економіки України, так з 
2016 до 2019 р. зростання валового національного 
продукту становило 63166 млн дол., що у віднос-
ному вигляді склало близько 70% порівняно з по- 
казниками 2015 р. Слід зазначити, що навіть сьо- 
годні Україні не вдалося досягти показників 2013 р., 
рівень ВВП 2019 р. менше аналогічного показника 
2013 р. на 29529 млн дол., що у відносному вигляді 
дорівнює близько 16%. Крім того, протягом всього 
2020 р. спостерігається падіння валового національ-
ного продукту, яке визвано економічною кризою  
і результатами локдауну, причиною якого є корона-
вірусна інфекція. Задля збереження життя насе- 
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лення уряди багатьох країн пожертвували економіч-
ним зростання, слід зазначити, що падіння основних 
макроекономічних показників спостерігається не 
тільки в країнах, що розвиваються, але й у розвину-
тих країнах. Крім того, практично всі країни, фінан-
сують своє населення за рахунок стабілізаційних 
фондів, які було створено у періоди економічного 
зростання. 

Одним із ключових показників, які характери-
зують інвестиційний клімат, є показник прямих іно-
земних інвестицій в Україну. Прямі іноземні інвес-
тиції – це довгострокові вкладення нерезидентів в 
економіку країни. Прямі іноземні інвестиції— най-
більш бажана форма капіталовкладень для еконо-
мік, що розвиваються, тому що вона дозволяє реалі-
зовувати великі проєкти; крім того в країну надхо-
дять нові технології, нові практики корпоративного 
управління. Динаміка прямих іноземних інвестицій 
у вітчизняну економіку представлено на рис. 2. 

Слід зазначити, що протягом всього аналізова-
ного періоду основними інвесторами вітчизняної 
економіки були Російська Федерація, Кіпр, Велика 
Британія, Австрія і Нідерланди. З 2010 по 2013 р. 
спостерігається збільшення прямих інвестиційних 
вкладень у вітчизняну економіку, зростання за два 
роки склало 1906 млн дол., що  у відносному вигляді 
дорівнює 29,3%. У 2013 р. падіння прямих інвести-
ційних вкладень склало 3902 млн дол., що у віднос-

ному вигляді дорівнює 46%. Найбільше падіння ін-
вестиційних вкладень спостерігалося у 2014 р., воно 
було обумовлено початком бойових дій у Донець-
кому регіоні, який був одним з найбільших промис-
лових регіонів України. Тоді прямі інвестиційні 
вкладення склали лише 410 млн дол., меншу вели-
чину цей показник продемонстрував лише у 2020 р., 
його величина дорівнює 343 млн дол. і пов’язано це 
з пандемією коронавірусу у світі. Економічно розви-
нуті країни не поспішають вкладати гроші у вітчиз-
няну економіку, згідно з індексом інвестиційної 
привабливості BDO International Business Compass 
(IBC) Україна знаходиться на 131 місті серед усіх 
країн світу [3]. Великим промисловим підприєм- 
ствам досить важко сьогодні працювати в умовах 
нестабільності і ризику, а ще важче здійснювати ін-
вестиційну діяльність та інвестиційне переозбро-
єння виробництва. Оскільки головним мотивом 
здійснення інвестиційної діяльності, в тому числі 
іноземної, є отримання прибутку, іноземні інвес-
тори не поспішають вкладати гроші у розвиток ук-
раїнської економіки, її реорганізацію, вдоскона-
лення управлінських процесів. Крім того, ризик ве-
дення бізнесу залишається досить високим через 
економічну та політичну нестабільність. Тому ін- 
вестор прагне якомога швидше вивести свій прибу-
ток з країни. Дуже мала частка прибутку інвесту-
ється повторно в основний капітал [4]. 

Рис. 2. Прямі іноземні інвестиції в економіку України за 2010-2020 рр., млн дол. [2] 

В економічно розвинутих країнах одним із пер-
ших по важливості питань стоять проблеми роз- 
робки довгострокової інвестиційної стратегії, яка 
формується на 10-15 років і обговорюється і аналі-
зується на всіх рівнях підприємства. Процес її роз-
робки, як правило починається з аналізу перспектив 
ринку, що, як і у яких обсягах буде можливо реалі-
зувати, потім починається аналіз обладнання, яке 
потрібно для виробництва цієї продукції. Аналіз об- 

ладнання дає відповідь на питання, чи можливо ви-
робляти цей асортимент продукції на підприємстві, 
потім проводиться пошук коштів на придбання об-
ладнання. 

Весь процес формування і реалізації стратегії 
підприємства можна представити у вигляді послі- 
довності наступних етапів, характеристика яких 
представлено у табл. 1. 
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Таблиця 1 
Характеристика основних етапів формування стратегії підприємства 

№ етапу Назва етапу Характеристика етапу 
1 етап Формулювання місії Визначення основних цілей діяльності підприємства

2 етап Етап діагностики та аналізу 
Аналіз стану зовнішнього і внутрішнього середовища, 
оцінка потенціалу сегментів ринку та товаровиробника 

3 етап Етап бізнес-стратегій 
Визначення перспективних бізнес-стратегій по окремих 
сегментах діяльності (продуктах чи видах виробництв) 

4 етап Етап оптимізації 
Аналіз альтернативних бізнес-стратегій та вибір найбільш 
оптимальної для кожного бізнес-сегменту 

5 етап Підготовка стратегічного плану 
Формування загальної корпоративної стратегії, виділення 
відокремлених функціональних і операційних стратегій, 
підготовка узагальненого стратегічного плану 

6 етап Етап реалізації 
Реалізація загальної стратегії, у тому числі й в розрізі ві-
докремлених бізнес-стратегій та функціональних складо-
вих 

7 етап Етап оцінки 
Контроль за реалізацією стратегії, поточне оцінювання її 
ефективності, за потреби – подальша оптимізація 

 
У період кризового стану економіки на перше 

місце виходять проблеми ефективності діяльності 
підприємства, в першу чергу це стосується продук-
тивності діяльності. Сьогодні крупне промислове 
підприємство може підвищити ефективність своєї 
діяльності тільки шляхом активізації інвестиційно-
інноваційної діяльності підприємства. Більша час-
тина економістів-практиків згідна з тим, що іннова-
ційна діяльність може досить швидко вивести під- 
приємство і всю економіку з кризового стану, але 
будь-яка інвестиційна діяльність є дуже ризиковою. 
Методичний підхід щодо оцінки інноваційно-інвес-
тиційної діяльності підприємства детально пред- 
ставлено у підручнику П. Микитюка «Інвестиційно-
інноваційний менеджмент» [5]. Для аналізу ефек- 
тивності інвестиційної діяльності промислових під-
приємств у макроекономічній нестабільності пропо-
нується аналіз наступних коефіцієнтів: 

– коефіцієнт наукового рівня виробництва; 
– коефіцієнт впровадження розробок, зробле-

них на підприємстві; 
– коефіцієнт застосування результатів власних 

розробок; 
– коефіцієнт конкурентоспроможності; 
– коефіцієнт оновлення продукції; 
– коефіцієнт оновлення технологій. 
Місто Краматорськ можна назвати центром 

важкого машинобудування в Україні, навіть сьо- 
годні на його території розташовано 4 машинобу- 
дівних підприємства: ПрАТ «НКМЗ», ПАТ «ЕМСС», 
ПрАТ «КЗВВ», ПАТ «СКМЗ». Кожне з цих підпри-
ємств займає свою нішу на ринку машинобуду-
вання, у кожного з них своє відношення до форму-
вання інвестиційної стратегії в економічних умовах, 
які постійно змінюються. Одним із основних пред-
ставників важкого машинобудування є Приватне 
Акціонерне товариство «Новокраматорський маши-
нобудівний завод», обсяги виробництва якого не 
тільки не падають протягом останніх років, а навіть 

збільшуються. ПрАТ «НКМЗ» сьогодні найбільше в 
Україні підприємство індивідуального машинобу-
дування. Підприємство досить успішно виробляє 
продукцію металургійного, гірничорудного, коваль- 
сько-пресового, шахтно-прохідницького, підйомно-
транспортного, спеціалізованого обладнання. При-
ватне акціонерне товариство «Краматорський завод 
важкого верстатобудування» є найбільшим розроб-
ником і виробником важких і унікальних верстатів, 
які відповідають найсучаснішим вимогам і успішно 
експлуатуються більш ніж в 50 країнах світу. 

Приватне акціонерне товариство «Новокрама-
торський машинобудівний завод» є одним із небага-
тьох підприємств, яке здійснює активну інвести-
ційну політику. У даний час науково-дослідними i 
дослідно-конструкторськими розробками (НДДКР) 
на НКМЗ зайнято близько 1200 висококваліфікова-
них співробітників різних підрозділів. На прове-
дення НДДКР у 2019 р. було витрачено близько  
950 тис. грн. Активно велися роботи з подальшого 
вдосконалення устаткування, що випускається, i  
розробки нового. Особлива увага приділялася впро-
вадженню нових технологічних процесів та систем 
комплексної автоматизації. Фахівцями конструк-
торських підрозділів виконувалися програми прове-
дення НДДКР із метою підвищення конкуренто-
спроможності техніки з маркою НКМЗ i створення 
сучасних технологічних можливостей для власного 
виробництва. При розробці інвестиційної політики 
ПрАТ «НКМЗ» використовує стратегію лідера. 

ПрАТ «КЗВВ» практично не здійснює сьогодні 
технічного переозброєння і працює на обладнанні, 
яке має у своєму парку. Останні інвестиційні про- 
єкти на підприємстві було реалізовано у 2010- 
2011 рр. Проведемо аналіз основних показників  
ефективності діяльності цих підприємств, резуль-
тати розрахунків яких наведено в табл. 2. 

Спостерігається покращення практично за 
всіма показниками, які характеризують інвести- 
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Таблиця 2 
Показники ефективності інвестиційної стратегії ПрАТ «НКМЗ» і ПрАТ «КЗВВ» у 2017-2019 рр. 

Показники 
2017 р. 2018 р. 2019 р. 

ПрАТ 
«НКМЗ»

ПрАТ 
«КЗВВ» 

ПрАТ 
«НКМЗ»

ПрАТ 
«КЗВВ» 

ПрАТ 
«НКМЗ» 

ПрАТ 
«КЗВВ» 

Коефіцієнт наукового рівня вироб-
ництва 

0,052 0,001 0,057 0,0 0,072 

Коефіцієнт впровадження розробок, 
зроблених на підприємстві 

0,66 0,012 0,668 0,1 0,68 0,1 

Коефіцієнт застосування результатів 
власних розробок 

0,91 0,11 0,81 0,09 0,71 0,082 

Коефіцієнт конкурентоспро-
можності 

0,85 0,15 0,88 0,11 0,89 0,09 

Коефіцієнт оновлення продукції 0,13 
Не 

оновл. 
0,101 

Не 
оновл. 

0,1 
Не 

оновл. 

Коефіцієнт оновлення технологій 0,45 
Не 

оновл. 
0,4 

Не 
оновл. 

0,49 
Не 

оновл. 

ційну діяльність ПрАТ «НКМЗ» за 2017-2019 рр. за 
виключенням коефіцієнта застосування результатів 
власних розробок і коефіцієнта оновлення продук-
ції. Коефіцієнт застосування результатів власних  
розробок демонстрував падіння протягом 2017- 
2019 рр. на 10,99 і 12,35% відповідно, слід зазна- 
чити, що у аналізованого підприємства даний коефі-
цієнт знаходиться на досить високому рівні і не пе-
редбачає зростання. Більша частина великих маши-
нобудівних підприємств економічно розвинутих 
країн, як правило, звертається за розробками до на-
уково-дослідних інститутів. На жаль, сьогодні в Ук-
раїні практично не залишилось успішних сучасних 
науково-дослідних інститутів, до яких можуть звер-
нутися великі підприємства, тому вони вимушені 
або звертатися до закордонних вчених, або вирощу-
вати винахідників на підприємстві. Що стосується 
коефіцієнта оновлення продукції, то його падіння у 
2019 р. порівняно з 2018 р. склало лише 0,99%, що є 
зовсім незначною величиною. Досить значно зрос-
тав коефіцієнт наукового рівня виробництва, зрос-
тання у 2018 і 2019 рр. склало 9,62 та 26,31% відпо-
відно. Слід зазначити, що для того, щоб конкуру-
вати з провідними підприємствами Європи та світу 
ПрАТ «НКМЗ» вимушено буде піднімати рівень на-
укових розробок на підприємстві, тільки за допомо-
гою впровадження інноваційно-інвестиційних про- 
єктів можна не втрати свою долю на ринку машино-
будівної продукції.  

Що стосується ПрАТ «КЗВВ», то станом на по-
чаток 1990 р. кількість штатних працівників підпри-
ємства дорівнювала 6500 осіб, це був один з най- 
більших заводів верстатобудування Радянського 
Союзу. Протягом всього періоду роботи після роз-
паду СРСР на заводі практично не впроваджувалися 
великі інвестиційні проєкти. За останні три роки по-
казники ефективності інвестиційної діяльності в де-
кілька разів менші за оптимальні. Коефіцієнт онов-
лення продукції і коефіцієнт оновлення технологій 

розрахувати не можливо, оскільки протягом аналі-
зованого періоду не проводилося ні оновлення  
асортименту продукції, ні оновлення технологій. 
Сьогодні на ПрАТ «КЗВВ» працює лише близько 
400 робітників і спостерігається постійне змен-
шення обсягів виробництва. Підприємство не змо-
гло пристосуватися до змін, які вимагали вітчизняні 
і світові ринки верстатобудування. Єдиним шляхом 
поліпшення результатів господарської діяльності є 
проведення активної інвестиційної політики і тех- 
нічне переозброєння підприємства. 

Висновки. Ринок вітчизняного машинобуду-
вання функціонує в нестабільній макроекономічній 
ситуації, бізнес повинен постійно пристосовуватися 
до змін, які відбуваються у політичній, соціальній та 
економічній сфері. Падіння валового національного 
продукту, інфляція, безробіття, втрати ринків збу-
ту – це далеко не повний перелік проблем, на які не-
обхідно реагувати, вносячи коригування в страте- 
гічні плани розвитку. Особливо це впливає на інвес-
тиційну діяльність підприємств. Сьогодні на Україні 
великі підприємства використовують два основних 
шляхи розвитку інвестиційної діяльності: стратегію 
«лідера» і стратегію «послідовника». Згідно з прове-
деним аналізом ефективності інвестиційної діяльно-
сті двох великих машинобудівних підприємств, які 
працюють з 1990-х років приблизно в одних умовах, 
можна зробити висновок, що найбільш прийнятною 
сьогодні є стратегія «лідера». ПрАТ «НКМЗ», який 
сьогодні проводить технічне переозброєння підпри-
ємства, використовує новітні методи виробництва, 
показує досить високі показники ефективності дія-
льності, збільшує прибуток і обсяги виробництва. 
ПрАТ «КЗТС», який з 2010 р. не виділяє кошти на 
інвестиційну діяльність сьогодні постійно скорочує 
виробництво і несе збитки. Сьогодні єдиною умо-
вою набуття конкурентних переваг на світовому ри-
нку машинобудівної галузі є  негайна реакція підп-
риємств на зміну економічної кон’юнктури здійс-
нення активної інвестиційної політики. 
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Волошина О. О., Бившев Р. О., Мельченко В. І., Зоріна Р. Р. Управління змінами в контексті інвестиційної  

діяльності сучасних машинобудівних підприємств 
Стаття присвячена актуальній на сьогодні темі управління інвестиційною діяльністю підприємств в умовах мінливої 

ринкової кон'юнктури. Проведено аналіз економічних умов, в яких функціонують вітчизняні машинобудівні компанії, визна-
чено вплив основних макроекономічних факторів на їх інвестиційну активність. Досліджено основні методичні підходи ана-
лізу ефективності інвестиційної стратегії організацій. На підставі розрахунку показників ефективності інвестиційної діяль- 
ності ПрАТ «НКМЗ» і ПрАТ «КЗВВ» визначено основні особливості поведінки компаній, що використовують стратегію «лі-
дера» і стратегію «послідовника» при формуванні інвестиційної політики. 
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Ключові слова: інвестиційна стратегія, технічне переозброєння, стратегія «лідера», стратегія «послідовника», коефіцієнт 
наукового рівня виробництва, коефіцієнт оновлення продукції. 

Voloshуna O., Byvshev R., Melchenko V., Zorina R. Change Management is the Study of Investment Activities in Modern 
Engineering Enterprises  

The article is devoted to the current topic of managing the investment activities of enterprises in a constantly changing market 
environment. The analysis of the economic conditions in which the domestic machine-building companies operate today is carried out, 
the influence of the main macroeconomic factors on their investment activity is determined. The main methodological approaches to 
the analysis of the effectiveness of the investment strategy of organizations have been investigated. Based on the calculation of the 
investment performance indicators of PrJSC "NKMZ" and PrJSC "KZVV", the main features of the behavior of companies using the 
strategy of the "leader" and the strategy of "follower" in the formation of the investment policy were determined. 

Keywords: investment strategy, technical re-equipment, “leader” strategy, “follower” strategy, coefficient of scientific level of 
production, coefficient of product renewal. 

Волошина Е. А., Бывшев Р. А., Мельченко В. И., Зорина Р. Р. Управление изменениями в контексте инвестици-
онной деятельности современных машиностроительных предприятий 

Статья посвящена актуальной на сегодняшний день теме управления инвестиционной деятельностью предприятий в 
условиях постоянно изменяющейся рыночной конъюнктуры. Проведен анализ экономических условий, в которых функцио-
нируют отечественные машиностроительные компании, определено влияние основных макроэкономических факторов на их 
инвестиционную активность. Исследованы основные методические подходы анализа эффективности инвестиционной стра-
тегии организаций. На основании расчета показателей эффективности инвестиционной деятельности ПрАТ «НКМЗ» и ПрАТ 
«КЗВВ» определены основные особенности поведения компаний, использующих стратегию «лидера» и стратегию «последо-
вателя» при формировании инвестиционной политики.  

Ключевые слова: инвестиционная стратегия, техническое перевооружение, стратегия «лидера», стратегия «последова-
теля», коэффициент научного уровня производства, коэффициент обновления продукции. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО НАПРЯМІВ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИТРАТ 

ПІДПРИЄМСТВ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ГАЛУЗІ 
 
Енергетика є однією з ключових сфер господар-

ської діяльності. Доступ до енергетики є важливою 
складовою економіки України, що є однією з клю-
чових сфер господарської діяльності. Доступ до  
електроенергії є на сьогодні базовою потребою як 
звичайних громадян, так і практично всіх сфер гос-
подарської діяльності, та необхідністю для успіш-
ного функціонування багатьох видів ділової актив-
ності. Тому ефективність роботи підприємств енер-
гетичної галузі України є вкрай важливим фактором 
стратегічного розвитку. Надмірна регульованість 
ринку з боку держави зумовлює відсутність умов 
для конкуренції на ринку енергії. Сучасні еконо- 
мічні реалії, які пов’язані з наслідками пандемії 
COVID-19, військовими діями на Донбасі, зростан-
ням цін на паливо тощо, додатково ускладнюють 
умови функціонування підприємств енергетичної 
галузі України. Незважаючи на ряд позитивних  
факторів, що спостерігаються у розвитку вітчизня-
ної енергетики, серед яких впровадження цифрових 
рішень, хмарних технологій, бездротових польових 
датчиків, цифрових вимірювальних приладів нового 
покоління та нових підходів роботи з даними, багато 
проблем підприємств енергетичної галузі залиша-
ються не вирішеними. Проте на сьогодні не існує 
уніфікованого підходу використання цих технологій 
в енергетиці. Більшість з них носить характер експе-
рименту та не має наукового-методичного підґрун-
тя. Існуючі теоретичні підходи до оптимізації ви-
трат підприємств не є дієвими в контексті енерге- 
тичних підприємств України. Це обумовлює по- 
требу в розробці більш досконалого інструментарію 
оптимізації витрат підприємств енергетичної галузі. 
Тому, актуальним є пошук нових методів та підхо-
дів до організації процесу виявлення та усунення не-
оптимальних витрат для визначення напрямів опти-
мізації витрат підприємств енергетичної галузі Ук-
раїни. 

Дослідженням питань оптимізації витрат під- 
приємств, зокрема й енергетичної галузі, займались 
такі провідні вітчизняні та зарубіжні вчені: Е. Алек-
сандрова, І. Ільясов [1], А. Гельман, О. Кузнецова 
[2], А. Єгорова [3], О. Охтень [4], В. Брич, Т. Артем-
чук [5], P. Kleindorfer [6], H. Li, P. Love [7], S. Azimi, 
R. Rahmani, M. Fateh-rad [8] та ін. 

Метою статті є розробка концептуальних по-
ложень щодо напрямів оптимізації витрат підпри-
ємств енергетичної галузі та визначення високорів- 

невої архітектури рішення, яка може бути застосо-
вана на практиці. 

Згідно з [9], витрати – це виражені в грошовій 
формі витрати організацій, підприємств і підприєм-
ців. Витрати організації – це зменшення економіч-
них вигід у результаті вибуття активів і / або виник-
нення зобов'язань, які призводять до зменшення  
капіталу цієї організації, за винятком зменшення 
внесків за рішенням власників організації.  

Виробництво електричної енергії має особли-
вості, що впливають на побудову обліку витрат. На-
самперед, це безперервний зв'язок режиму вироб- 
ництва та споживання енергії, збіг цих процесів у 
часі має на увазі велику швидкість передачі елект-
ричної енергії. Споживання енергії лімітує вироб- 
ництво. У енерговиробництві відсутні склади гото-
вої продукції. Незавершеного виробництва в галузі 
немає [10]. Об'єктами обліку на енергопідприєм- 
ствах є стадії енерговиробництва, які складаються з 
вироблення енергії та її передачі. Об'єктом кальку-
лювання є електрична енергія. Калькуляційною оди-
ницею для електроенергії є 1 кВт / год. 

Згідно з [11], виходячи з особливостей енерге-
тики, номенклатура витрат на виробництво елект- 
ричної енергії має такий вигляд:  

– паливо на технологічні цілі;  
– вода на технологічні цілі;  
– заробітна плата з відрахуваннями;  
– витрати на підготовку і освоєння вироб- 

ництва (пускові витрати);  
– витрати по утриманню та експлуатації облад-

нання;  
– загальновиробничі витрати;  
– загальномережеві витрати; 
– виробнича собівартість.  
Особливістю цієї номенклатури є відсутність 

таких статей, як сировина і матеріали, зменшення 
або збільшення витрат, втрати від браку. Це викли-
кано тим, що в галузі не застосовуються предмети 
праці. Відсутність статті «Витрати на продаж» пояс-
нюється єдністю процесу виробництва і передачі 
енергії. Витрати за змістом електричних мереж 
включаються до виробничої собівартості. У струк-
турі витрат велику питому вагу (до 70%) займає па-
ливо. Вода займає меншу частину. Але виділення її 
в окрему статтю калькуляції обумовлено особли- 
вістю її технологічного використання. За статтею 
«Вода на технологічні цілі» відображаються вит- 
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рати на воду, отриману з боку, від власного водо- 
постачання і на хімічну очистку води. За статтею 
«Купівельна енергія» відображаються витрати район-
них енергетичних управлінь на покупну енергію від 
суміжних енергосистем. Облік покупної енергії ве-
деться безпосередньо на рахунку «Готова продук-
ція». Особливості енергетики зумовили застосу-
вання в галузі постадійного методу обліку витрат  
і калькулювання собівартості продукції.  

Метою діагностики витрат є пошук проблем, 
які до них призводять, та формування проєктів- 
ініціатив щодо їх усунення.  

Для вирішення проблем у промисловості під- 
приємства впроваджують новітні технології у ви- 
робничому процесі. Так у роботі [12] розглядається 
оптимізація виробництва з використанням IoT при-
строїв, це дає змогу підвищити ефективність про-
гнозування обслуговування обладнання. Також у 
монографії аналізується користь від впровадження 
аналітики даних. У деяких аспектах енергетика  
має схожість з іншими індустріями, тому має схожі  
аспекти оптимізації витрат. У статті [13] приво-
диться аналіз останніх досліджень та інноваційних 
практик у металургії, визначаються такі напрями:  

– інтеграція процесів виробництва конструк-
ційних матеріалів, процесів обробки металопродук-
ції;  

– змін в технологіях залучення (хімічні та біо-
хімічні процеси), збагачення природних ресурсів 
(плазмові технології), сучасні технології (смарт-ма-
теріали, композити, біометали, матеріали в метаста-
тичному стані та ін.). 

Так, в енергетиці є схожі тенденції [14], це но-
вітні технології в транспортуванні електричної  
енергії Smart-мережі, також є тенденції до зростання 
альтернативних джерел енергії (вітер, енергія сонця, 
біогаз).  

Цифрові технології зумовили розвиток нових 
інструментів та методів управління енергосисте-
мою, виникнення нових принципів регулювання ви-
робництва та споживання енергії. Інформаційні тех-
нології зумовили появу нового терміну – «цифрова 
енергетика». Але, крім підвищення ефективності ви-
користання різноманітних способів генерації елект-
роенергії, цифрові технології дозволяють реалізу-
вати в енергосистемі принципово нові функції. Роз-
виток інформаційних технологій забезпечує виник-
нення нових концепцій в енергетичному секторі, які 
в майбутньому дадуть змогу суттєво скоротити ви-
трати на виробництво, споживання та перерозподіл 
енергетичних ресурсів між економічними агентами. 
На сучасному етапі відбувається мінімізація витрат 
шляхом зворотного процесу – розосередження по- 
тужностей як промислових, так і енергетичних ви-
робництв. Цей процес спричинив розвиток нових 
ідеологічних засад менеджменту та маркетингу в 
сфері енергетичних послуг. Разом з тим, інтенсив-
ний розвиток інформаційних та мережевих техноло-
гій, мікропроцесорної та силової електроніки обу- 

мовив значний прогрес у досягненні максималь- 
ної ефективності енергоспоживання об’єктами, що  
живляться від декількох конкурентних джерел. Оби-
два ці процеси, як економічний, так і виробничий, 
стали передумовою виникнення нового сектору  
електроенергетики – інтелектуальної електроенер-
гетики, заснованої на концепції інтелектуальних ме-
реж SmartGrid [15; 4]. 

Оптимізація витрат на підприємствах енерге- 
тичної галузі України – це комплекс заходів та ініці-
атив, спрямованих на підвищення ефективності. 
Комплексний підхід до діагностики неоптимальних 
витрат енергетичного підприємства [7] допомагає 
знайти точки оптимізації фінансових показників 
підприємства. Проте для формування плану щодо 
усунення неоптимальних витрат [16] необхідна сис-
тема пріоритетності неоптимальних витрат і вияв-
лення найбільш вагомих для усунення в першу 
чергу. Це вимагає кількісного [17; 8] аналізу неоп-
тимальних витрат і оцінки ресурсоємкості щодо їх 
усунення. Для усунення витрат на підприємствах 
енергетичної галузі необхідні вагомі інвестиції [18], 
які вимагають детального прорахунку return of 
investment (ROI) капіталовкладень [8; 4].  

У роботі [5] автор розглядає досягнення кра-
щих результатів компаній енергетично паливного 
комплексу України за рахунок їх інтеграції. В даній 
роботі не розглядається оптимізація окремих під- 
приємств, лише всього комплексу разом. Але на  
рівні уряду немає рішення побудови такої інтегро-
ваної структури.  

Автори монографії [19] зробили певні узагаль-
нення теоретичного і практичного характеру сто- 
совно функціонування сфери енергетики для визна-
чення напрямів удосконалення управління на основі 
трансформації, запропонували алгоритм вирішення 
завдань щодо управління підприємствами з передачі 
і постачання електроенергії, удосконалили струк-
туру управління підприємствами. Робота базується 
на рекомендаціях усунути монополію енергетичних 
компаній та створенні конкурентного ринку. Усі за-
пропоновані засади для трансформації мають сенс 
лише в конкурентному середовищі, але наразі на цю 
трансформацію нема політичної волі.  

Згідно з проаналізованими підходами та прове-
деним автором дослідженням підприємств енерге-
тичної галузі пропонується категоризація витрат 
підприємств енергетичної галузі України згідно 
рис. 1. 

Ця категоризація дає підґрунтя для діагностики 
підприємств енергетичної галузі України та пошуку 
цих витрат використовуючи різні методи та підходи. 
Глибока аналітика потребує багато часу, тому в  
рамках роботи ставиться за мету знайти баланс між 
часовитратами на діагностику та отриманими ре-
зультатами. 

Розвиток сучасних цифрових технологій (хмар-
ні обчислення, алгоритми штучного інтелекту та ма-
шинного навчання, цифрові безпровідні вимірю- 
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Рис. 1. Категоризація витрат підприємств енергетичної галузі України 

Складено автором. 

вальні прилади та датчики, інструменти роботи з ве-
ликими масивами даних) створює нові можливості 
для підприємств енергетичної галузі з підвищення 
ефективності шляхом оптимізації витрат. 

Теоретичним підґрунтям проведеного дослід-
ження є теорія економічної кібернетики [20], яка 
спирається на системний та інформаційні підходи. У 
кібернетичному підході середовище (environment, 
складається із зовнішніх систем) впливає на цільову 
систему, що складається з керованої підсистеми та 
керуючої підсистеми, що забезпечує зворотний зв'я-
зок (feedback) на керуючі дії. Так, з погляду кіберне-
тики підприємство енергетики складається з власне 
функції виробництва, розподілу чи збуту електрич-
ної енергії та керуючої організації, що забезпечував 
зворотний зв'язок. Поняття "зворотній зв'язок" є 
дуже продуктивним, бо дає змогу корегувати діяль-
ність компанії згідно з отриманими результатами. 
Складність підприємств енергетичної галузі не дає 
змогу передбачити наслідки тих чи інших змін з ве-
ликої вірогідністю. Тому доцільно розглядити ті чи 
інші дії з оптимізації витрат як експеримент-гіпо-
тезу та важливо мати змогу оперативно перевіряти 
результат впровадження змін.   

Системний підхід передбачає, що керівники 
мають розглядати організацію як сукупність взаємо-
залежних елементів, таких, як люди, структура,  
завдання та технологія, які спрямовані на досяг-
нення різних цілей в умовах мінливого зовнішнього 
середовища. Системний підхід в управлінні підпри-
ємством енергетичної галузі можна представити як 
сукупність принципів, яким необхідно слідувати  
і які відображають як зміст, так і особливість сис- 
темного підходу:  

– принципи цілісності;
– сумісності елементів цілого;
– функціонально-структурного будови цілого;
– розвитку;
– лабіалізації функцій;
– поліфункціональності;
– ітеративності;

– імовірнісних оцінок;
– варіантності.
Відповідно до цього підходу організація роз- 

глядається як система – певна цілісність, що склада-
ється із взаємозалежних частин, кожна з яких робить 
свій внесок у характеристику цілого. 

Системний підхід у менеджменті – це спосіб 
мислення стосовно управління, фірми. Він вимагає 
комплексного вирішення будь-яких проблем органі-
зації. Найбільш популярною теорією системного 
підходу є теорія "7-С", яку розробили наприкінці  
80-х років XX ст. Е. Атос, Р. Паскаль, Т. Пітерс і  
Р. Уотермен [21; 22]. "7-S" – це сім взаємопов'язаних 
змінних, назви яких в англійській мові починаються 
з літери "S": "стратегія", "структура", "система уп-
равління", "персонал", "кваліфікація співробітни-
ків", «організаційні цінності» [23]. Зміни в одній 
змінній через систему зв'язків впливають на стан ін-
ших, тому підтримання балансу та гармонії між 
ними становить головне завдання сучасного ме- 
неджменту. Цей підхід використовується в роботі 
для діагностики підприємств енергетичної галузі та 
побудови організаційного забезпечення.  

Згідно з [24] в інформаційному трактуванні кі-
бернетичного підходу управління в організаційних 
системах розглядається, насамперед, як процес пе-
ретворення інформації: інформація про об'єкт уп-
равління (підприємство енергетичної галузі) сприй-
мається керуючою системою, переробляється відпо-
відно до тієї чи іншої мети управління (оптимізація 
витрат) й у вигляді керуючих впливів (проєкти з оп-
тимізації витрат) передається на об'єкт управління. 
Тому поняття інформації належить до найбільш  
фундаментальних понять кібернетики. В інформа-
ційному підході процеси кібернетичного управління 
пов'язані з отриманням, передачею, переробкою та 
використанням інформації. В рамках інформацій-
ного забезпечення підходів оптимізації витрат ста- 
виться за мету забезпечити необхідний інструмента-
рій для реалізації інформаційного підходу. Пере- 
робка сприйнятої інформації на сигнали, що спрямо- 



Р. Б. Резніков 

256 
Економічний вісник Донбасу № 3(65), 2021 

вують діяльність в об'єкті, ототожнюється з понят-
тям управління. Якщо системи здатні сприймати і 
використовувати інформацію про результати свого 
функціонування, то кажуть, що вони мають зворот-
ний зв'язок. Переробка інформації, зворотний зв'я-
зок, сигнали, що корегують діяльність системи, на-
зивають регулюванням. Всі ці поняття становлять 
основу підходів оптимізації витрат. Прикладом ви-
користання цих засад є роботи вітчизняних та зару-
біжних науковців [25-27]. 

У своїй роботі [28] Н. Вінер пише: «зворотний 
зв'язок є методом управління системою шляхом 
включення до неї результатів попереднього вико-
нання нею своїх завдань». Чим коротший інформа-
ційний ланцюжок, тим менша ймовірність непра- 
вильного розуміння сигналу управління. Тому важ-
ливо покласти цю концепцію в основу організацій-
ного забезпечення підходів до управління витра-
тами. 

Економічна кібернетика розглядає економіку, а 
також її структурні та функціональні частини як 
складні системи, в яких протікають процеси регулю-
вання та управління, що реалізуються рухом та пе-
ретворенням інформації. Тож, в умовах впровад-
ження цифрових рішень, хмарних технологій, без- 
дротових польових датчиків, цифрових вимірюваль-
них приладів нового покоління та нових підходів ро-
боти з даними застосування такого підходу до опти-
мізації витрат підприємств енергетичної галузі, який 
поєднує системний погляд на процеси та інформа-
ційний підхід, є актуальним. 

У роботі [24] на прикладі економічних процесів 
ілюструються такі поняття, як управління, зворотній 
зв'язок та регулювання. Ці механізми лягають в ос-
нову для побудови моделі даних для інформацій-
ного забезпечення підходів оптимізації витрат підп-
риємств енергетичної галузі.  

Тож, основною гіпотезою дослідження є припу-
щення, що завдяки сучасним технологіям, базую-
чись на системному та інформаційному підходах, 
можливо оптимізувати витрати підприємств енерге-
тичної галузі без впливу на якість його роботи та до-
сягти кращих економічних показників роботи під- 
приємства ніж є нормою в індустрії. 

Для доказу відповідної гіпотези у дослідженні 
розглянуто можливість розробки та реалізації відпо-
відних концептуальних положень, які складаються з 
трьох компонентів: 

1. Діагностика неоптимальних витрат.
Енергетичні компанії – це великі підприємства, 

які мають складну структуру та взаємопов’язані 
процеси. Оптимізація витрат в одній частині підпри-
ємства може призвести до виникнення додаткових 
витрат в іншій частині, чи може негативно вплинути 
на інші чинники роботи підприємства (якість, без-
пека праці, інше). Здебільшого в енергетичних ком-
паніях нема досить розвиненої аналітики даних, та-

кож нема однієї людини, яка мала б бачення на ро-
боту всього підприємства. Для пошуку неоптималь-
них витрат необхідно обробити великий обсяг даних 
та сконтактувати с багатьма співробітниками, щоб 
знайти оптимальне рішення. Необхідно перевірити 
ефективність різних існуючих моделей та підходів 
аналізу підприємств (інформаційно-логічних, опи-
сово-аналітичних, економіко-математичних та ін.) 
та обрати ті, які дають найкращий результат. Також 
необхідно вирішити завдання оптимізації часу на 
пошук таких витрат, адже аналіз великого підприєм-
ства складне та довгострокове завдання, що потре-
бує багато ресурсів. 

2. Пошук заходів до оптимізації витрат та їх
мінімізації.  

Аналіз існуючих заходів щодо оптимізації ви-
трат енергетичних підприємств України виявив, що 
окремі проєкти не приносять очікуваної користі, бо 
не охоплюють проблеми комплексно. Ті компанії, 
що проводять низку взаємопов’язаних проєктів оп-
тимізації витрат, досягають значно кращих резуль-
татів. Важлива проблема, з якою стикаються багато 
підприємств на шляху оптимізації витрат, полягає в 
виборі проєкту, який допоможе оптимізувати ви-
трати. Адже здебільшого, на підприємствах є фіксо-
ваний бюджет на такого роду проєкти. Необхідно 
запропонувати підхід, який допоможе зробити 
об’єктивний вибір з урахуванням фінансових крите-
ріїв, пов’язаних ризиків та вплив на інші аспекти ро-
боти підприємства.  

3. Підхід до контролю ефективності вико-
нання заходів до оптимізації витрат.  

Аналізуючи підприємства енергетичної галузі 
та проєкти, які вони впроваджують задля оптиміза-
ції витрат, було виявлено, що більшість проєктів не 
досягає поставлених цілей. Причинами цього є сут-
тєві відхилення бюджету, графіку робот та саме ре-
зультатів проробленої роботи. Кореневою причи-
ною цього є той факт, що на підприємствах нема ді-
євих інструментів контролю виконання проєктів. 
Для цього нема ефективної системи інформаційного 
забезпечення та організаційної структури, орієн- 
тованої на досягнення мети проєкту. Тому треба 
сформувати підхід щодо контролю виконання про- 
єктів, який дає змогу з різних кутів оцінити стан 
проєкту в реальному часі без значних трудовитрат. 
Також важливим фактором є сформувати належне 
організаційне та інформаційне забезпечення для 
цього.  

На підставі проведеного системного аналізу 
стану підприємств енергетичної галузі України, до-
слідження видів витрат підприємств та теоретич-
ного аналізу підходів до оптимізації витрат підпри-
ємств енергетичної галузі України було сформовано 
концептуальні положення щодо напрямів оптиміза-
ції витрат підприємств енергетичної галузі України.  

Відповідна концептуальна схема представлена 
на рис. 2.  
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Концепція полягає в розробці циклу дій на- 
правлених на оптимізацію витрат на підприємстві. 
Першим кроком є діагностика витрат, для досяг-
нення кращих результатів пропонується комбіну-
вати існуючи методи та підходи (інформаційно-ло-
гічних, описово-аналітичних і економіко-математи-
чних моделей аналізу підприємств) до діагностики 
підприємств, аналіз (вертикальний та горизонталь-
ний) фінансових показників та методи оцінки стану 
обладнання, процесів на підприємстві та персоналу. 
Діагностика має бути автоматизована завдяки су-
часним інструментам. Для оптимізації ідентифіко-
ваних витрат має бути складений портфель взаємо-
пов’язаних проєктів мінімізації витрат (без впливу 
на якість та не порушивши інші аспекти роботи під-
приємства) та встановлені інструменти контролю 
його виконання. Проєкти мають бути проаналізо-
вані згідно інвестиційної привабливості з викорис-
танням комбінації WSJF моделі та матриці 6 сігма та 
проаранжовано з урахуванням супутніх ризиків з 
використанням симуляцій методом Монте-Карло, 
адаптованим під енергетичну галузь України. Для 
досягнення цілей портфеля проєктів необхідно роз-
горнути інформаційне забезпечення оптимізації ви-
трат, що має універсальну хмарну архітектуру з 
об’єднанням підходів використання сховища, віт-
рин та озера даних. Формування системи інтелекту-
ального аналізу даних (СІАД), що дозволяє буду-
вати аналітику з малою кількістю неструктурованих 
даних, невибагливу до якості даних. Для забезпе-
чення реалізації проєктів у рамках портфеля проєк-
тів необхідно побудувати організаційне забезпе-
чення оптимізації витрат. В якості підґрунтя вико-
ристовується реверсивна побудова процесів згідно 
комбінації моделей Вайсброда, моделі McKinsey 7s 
та моделі Надлера і Ташмена, реалізація якої дозво-
лить оптимізувати взаємодію інформаційних пото-
ків у рамках підприємства.  

Тож, запропоновані концептуальні положення 
дають підґрунтя для подальшої розробки напрямів 
оптимізації витрат за допомогою економіко-матема-
тичних моделей і методів на основі системного, ін-
формаційного та проєктного підходів. Реалізація  
відповідних процедур діагностики, оптимізації ви-
трат та контролю виконання відповідних проєктів, 
дозволять зменшити собівартість електричної енер-
гії, збитки підприємств енергетичної галузі та збіль-
шити їх прибутковість. При цьому економічний 
ефект від реалізації запропонованих концептуаль-
них положень передбачається за рахунок реінвесту-
вання заощаджених коштів у проєкти оптимізації 
витрат. 

Практичну значимість результатів дослідження 
визначають можливості зниження собівартості  
електричної енергії, зменшення збитків та підви-
щення прибутковості підприємств енергетичної га-
лузі за рахунок реінвестування заощаджених коштів 

у проєкти оптимізації витрат шляхом реалізації про-
цедур діагностики неоптимальних витрат, оптиміза-
ції неоптимальних витрат та контролю виконання 
проєктів оптимізації витрат. Практичне значення ін-
формаційного забезпечення оптимізації витрат по-
лягає в можливості досягнення оптимальної гли-
бини аналізу за короткий проміжок часу з мінімаль-
ними трудовитратами за рахунок використання ін-
струментів автоматизації пошуку неоптимальних 
витрат підприємств за допомогою сучасних комп’ю-
терних методів аналітики даних.  

Висновки. Таким чином, у статті було запро-
поновано концептуальні положення щодо напрямів 
оптимізації витрат підприємств енергетичної галузі. 
Проведене дослідження щодо основних видів ви-
трат підприємств та підходів до оптимізації витрат 
підприємств енергетичної галузі України дозволило 
визначити багатогранність та існування безлічі різ-
них підходів до наукової проблематики та виявило 
відсутність єдиного концептуального підходу до ви-
значення напрямів оптимізації неоптимальних ви-
трат. Обґрунтовано необхідність використання сис-
темного, інформаційного та проєктного підходів до 
оптимізації витрат підприємств енергетичної галузі 
та концентрації фінансових ресурсів на вирішенні 
конкретних господарських завдань для забезпе-
чення зниження ризиків фінансових втрат та підви-
щення ефективності функціонування підприємств 
енергетичної галузі завдяки інструментам контролю 
виконання планів та сучасним технологічним рі-
шенням. Здійснений аналіз існуючих трактувань з 
урахуванням специфіки досліджуваних підприємств 
енергетичної галузі дозволив сформувати авторське 
визначення поняття «управління витратами підпри-
ємств енергетичної галузі». 

Для забезпечення здатності фінансування ді- 
яльності енергетичних підприємства за рахунок  
власних фінансових ресурсів, платоспроможності в 
середньостроковому та довгостроковому періодах 
та високої рентабельності виробничих фондів запро-
поновано концептуальні положення щодо напрямів 
оптимізації витрат підприємств енергетичної галузі, 
які формалізовано до рівня конкретних методів і мо-
делей. Реалізація відповідних концептуальних поло-
жень дозволить проводити комплексне діагносту-
вання різних видів витрат, формувати портфелі 
проєктів оптимізації витрат та контролювати вико-
нання поставлених цілей оптимізації для підпри-
ємств генеруючих і розподіляючих електричну енер-
гію. При цьому економічний ефект від реалізації за-
пропонованих концептуальних положень передба-
чається за рахунок реінвестування заощаджених  
коштів у проєкти оптимізації витрат.  

Перспективним напрямком дослідження є ана-
літика даних та впровадження відповідних запропо-
нованим концептуальним положенням процесів на 
підприємствах енергетичної галузі.  
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Резніков Р. Б. Концептуальні положення щодо напрямів оптимізації витрат підприємств енергетичної галузі 
Запропоновано концептуальні положення щодо напрямів оптимізації витрат підприємств енергетичної галузі на основі 

системного, інформаційного та проєктного підходів, які передбачають реалізацію процедур діагностики та оптимізації неоп-
тимальних витрат та контролю виконання відповідних проєктів. Діагностику неоптимальних витрат підприємств енергетич-
ної галузі запропоновано здійснювати за допомогою розробленого комплексного підходу до діагностики неоптимальних ви-
трат на основі комбінації інформаційно-логічних, описово-аналітичних і економіко-математичних моделей аналізу підпри-
ємств, а також повного аналізу (вертикальний та горизонтальний) фінансової звітності підприємства, включаючи аналіз P&L, 
аналіз Cash Flow та фінансового балансу підприємства. Застосування відповідного підходу дозволяє виявити ті витрати, які 
підприємство може оптимізувати без впливу на якість електроенергії та не порушивши інші аспекти роботи підприємства, що 
дозволяє вивільнити кошти підприємства на модернізацію обладнання, додаткове матеріально-технічне забезпечення, зни-
ження собівартості електричної енергії та на реалізацію інших проєктів у рамках портфеля. Для оптимізації витрат підпри-
ємств енергетичної галузі запропоновано відповідний проєктно-орієнтований підхід, який базується на використанні методу 
формування портфеля проєктів оптимізації з використанням комбінації WSJF моделі та матриці 6 сігма. Унікальність підходу 
полягає в синергії запропонованих інструментів та методів та їх впровадження для підприємств енергетичної галузі. Запро-
понований підхід дає змогу сформувати портфель взаємопов’язаних проєктів, що дозволяє досягнути кращих фінансових 
результатів за рахунок синергії між проєктами та дозволяє заощаджувати кошти підприємств енергетичної галузі за рахунок 
більш ефективного використання його фінансових ресурсів. Реалізація концептуальних положень щодо напрямів оптимізації 
витрат підприємств енергетичної галузі дозволяє зменшити собівартість електричної енергії, збитки підприємств та збільшити 
їх прибутковість за рахунок реінвестування заощаджених коштів у проєкти оптимізації витрат. Оптимізація досягається за-
вдяки діагностики тих витрат, які можуть бути зменшені без впливу на якість та в які має сенс інвестувати з економічної точки 
зору. 
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Ключові слова: витрати підприємств, неоптимальні витрати, діагностика неоптимальних витрат, оптимізація витрат, 
портфель проєктів, контроль виконання проєктів, підприємства енергетичної галузі. 

Reznikov R. Conceptual Provisions on the Directions of Cost Optimization of Energy Industry Enterprises 
Conceptual provisions on the directions of cost optimization of energy industry enterprises on the basis of system, information 

and project approaches are proposed, which provide for the implementation of procedures for diagnosis and optimization of suboptimal 
costs and control of the implementation of relevant projects. Diagnosis of suboptimal costs of energy companies is proposed to be 
carried out using a comprehensive approach to the diagnosis of suboptimal costs based on a combination of information-logical, 
descriptive-analytical and economic-mathematical models of enterprise analysis, as well as full analysis (vertical and horizontal) of 
financial statements including P&L, analysis of Cash Flow and financial balance of the enterprise. Applying the appropriate approach 
allows you to identify the costs that the company can optimize without affecting the quality of electricity and without violating other 
aspects of the company, which frees up the company to upgrade equipment, additional logistics, reduce electricity costs and implement 
other projects in within the portfolio. To optimize the costs of energy companies, an appropriate project-oriented approach is proposed, 
which is based on the use of the method of forming a portfolio of optimization projects using a combination of WSJF model and 6 
sigma matrix. The uniqueness of the approach lies in the synergy of the proposed tools and methods and their implementation for 
energy companies. The proposed approach allows to form a portfolio of interconnected projects, which allows to achieve better finan-
cial results through synergies between projects and saves energy companies through more efficient use of its financial resources. Im-
plementation of conceptual provisions on the areas of cost optimization of energy companies allows to reduce the cost of electricity, 
losses of enterprises and increase their profitability by reinvesting savings in cost optimization projects. Optimization is achieved by 
diagnosing those costs that can be reduced without affecting quality and in which it makes sense to invest from an economic point of 
view. 

Keywords: enterprise costs, suboptimal costs, diagnostics of suboptimal costs, cost optimization, portfolio of projects, control of 
project implementation, power engineering companies.  

Резников Р. Б. Концептуальные положения о направлениях оптимизации расходов предприятий энергетической 
отрасли  

Предложены концептуальные положения о направлениях оптимизации затрат предприятий энергетической отрасли на 
основе системного, информационного и проектного подходов, предусматривающих реализацию процедур диагностики и оп-
тимизации неоптимальных затрат и контроля выполнения соответствующих проектов. Диагностику неоптимальных затрат 
предприятий энергетической отрасли предложено осуществлять с помощью разработанного комплексного подхода к диагно-
стике неоптимальных затрат на основе комбинации информационно-логических, описательно-аналитических и экономико-
математических моделей анализа предприятий, а также полного анализа (вертикальный и горизонтальный) финансовой от-
четности предприятия, включая анализ P&L, анализ Cash Flow и финансовый баланс предприятия. Применение соответству-
ющего подхода позволяет выявить те затраты, которые предприятие может оптимизировать без влияния на качество электро-
энергии и не нарушив других аспектов работы предприятия, что позволяет высвободить средства предприятия на модерниза-
цию оборудования, дополнительное материально-техническое обеспечение, снижение себестоимости электрической энергии 
и на реализацию других проектов в рамках портфеля. Для оптимизации затрат предприятий энергетической отрасли предло-
жен соответствующий проектно-ориентированный подход, основанный на использовании метода формирования портфеля 
проектов оптимизации с использованием комбинации WSJF модели и матрицы 6 сигма. Уникальность подхода заключается 
в синергии предложенных инструментов и методов и внедрении их для предприятий энергетической отрасли. Предложенный 
подход позволяет сформировать портфель взаимосвязанных проектов, позволяющий достичь лучших финансовых результа-
тов за счет синергии между проектами и позволяет экономить средства предприятий энергетической отрасли за счет более 
эффективного использования его финансовых ресурсов. Реализация концептуальных положений по направлениям оптимиза-
ции затрат предприятий энергетической отрасли позволяет снизить себестоимость электрической энергии, убытки предпри-
ятий и увеличить их прибыльность за счет реинвестирования сэкономленных средств в проекты оптимизации затрат. Опти-
мизация достигается благодаря диагностике затрат, которые могут быть уменьшены без влияния на качество и в которые 
имеет смысл инвестировать с экономической точки зрения.  

Ключевые слова: расходы предприятий, неоптимальные затраты, диагностика неоптимальных затрат, оптимизация за-
трат, портфель проектов, контроль выполнения проектов, предприятия энергетической отрасли. 
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На изломах времён… Моя летопись полувека1 

Эссе. Часть третья 
 
Излом третий ... год 2014 ... 
 
Ну а теперь мы вплотную подошли к третьему. 

Заметьте, все три имеют причинно-следственную 
связь, и всем известны имена, даты и места проис-
ходивших событий. Масса написанных книг, снятых 
документальных и игровых фильмов, записанных 
воспоминаний и интервью. Все они противоречат 
друг другу, и сражения, начатые в середине 80-х го-
дов, до сих пор не утихают и кровоточат. Когда про-
изошли два первых излома, как человек своего по-
коления, я пытался найти ответы на мучившие меня 
вопросы в книгах и журналах, прежде всего науч-
ных, и в воспоминаниях известных людей, включая 
и политических и военных эмигрантов. Честно го-
воря, я мучал расспросами и своих близких в Крама-
торске, Бердянске, Горловке, но, зная мой характер 
и с учётом времени, они отделывались общими фра-
зами; может быть, и правильно, ведь они знали, чем 
это может закончиться, а я нет. А вот когда грянул 
третий излом, в памяти всплыла фраза белоэми-
гранта: «И здесь мы чужие, и там уже не свои». 
Ощущение понимания этого пришло не сразу, а по-
степенно, по мере поляризации не политических 
сил, но людей и даже коллег и воспитанников.    

Третий излом – это война на Донбассе. Созна-
тельно не буду писать о событиях, которые связаны 
со сменой власти силовым путём в Киеве, подчерки-
ваю – в Киеве, а не во всей Украине. Также не буду 
далее вспоминать о событиях в Крыму, имею здесь 
свою точку зрения, но на донецкий народ это подей-
ствовало опьяняюще, хотя я утверждал с самого 
начала, что мы – Донбасс – несопоставимы с этой 
важнейшей для России геополитической точкой на 

                                                        
1 Начало см.: Макогон Ю. В. На изломах времён… Моя летопись полувека. Эссе. Часть первая. Економічний 

вісник Донбасу. 2021. № 1(63). С. 220-232. DOI: https://doi.org/10.12958/1817-3772-2021-1(63)-220-232. 
 Макогон Ю. В. На изломах времён… Моя летопись полувека. Эссе. Часть вторая. Економічний 

вісник Донбасу. 2021. № 2(64). С. 233-272. DOI: https://doi.org/10.12958/1817-3772-2021-2(64)-233-272. 

  Редакція не поділяє деяких емоційних висловлювань автора, але з урахуванням мемуарного характеру  
публікації залишила авторський текст без змін. 

военной карте мира, но дончанам казалось, прове-
дём референдум – и РФ примет в свои объятия … но 
увы. Минуло более шести лет, а ситуация заморажи-
вается наподобие Нагорного Карабаха, Приднест-
ровской Молдавской республики, Южной Осетии и 
Абхазии. Во время некоей эйфории в Донецке про-
ходили митинги, манифестации, конференции и 
круглые столы. Приглашали и меня. Мне запом-
нился один из них, может быть, потому, что его за-
писали на телевидение. Предварительно организа-
торы, зная круг моих научных интересов, предло-
жили мне поддержать очень важную для них идею о 
самодостаточности в экономическом смысле нового 
самопровозглашенного образования ДНР. На это, в 
предварительной беседе, я ответил, что не смогу 
поддержать такое утверждение. Более того, во время 
проведения «дискуссии», приводя статистические 
данные и учитывая нарастающую изоляцию, дока-
зал невозможность сохранить прежние объёмы, 
хотя бы потому, что основу составляют экспорто-
ориентированные предприятия. Сразу было ясно, 
что разочаровал организаторов, а на другой день 
случайно увидел на телевидении сюжет с круглого 
стола, где в начале я присутствовал, а в дискуссии 
уже нет. 

Начало масштабных боевых действий на моей 
малой родине, от Краматорска до Донецка и Мари-
уполя, сразу обозначило черту, знакомую мне из да-
лёкого детства, – фраза: это было «до войны», из 
того же времени, но уже из фильмов, – оклеенные 
крест-накрест окна домов для сохранения их от 
ударной волны разрывов снарядов. Линия противо-
стояния, читай – линия фронта, на протяжении бо-
лее 300 км ощетинилась окопами, блиндажами, 
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ежами, надолбами, минными полями, которые не за-
медлили принести первые жертвы как среди воен-
ных, так и гражданского населения, включая детей, 
по обе стороны фронта. В самом начале боёв были 
попытки применить авиацию, однако вмешатель-
ство России и ОБСЕ заставили Киев отказаться от её 
применения, но зато залпы РСЗО и другой тяжелой 
артиллерии сотрясали дома Донецка. Снаряды и 
мины из дальнобойных артустановок долетали во 
все районы Донецка, Макеевки, Горловки и других 
городов и посёлков. Рушились многоэтажные дома, 
а небольшие частные дома – просто рассыпались, 
превращаясь в груду кирпичей, при этом иногда по-
гребая под собой их жильцов. Когда обстрелы про-
водились в тёмное время, то небо озарялось летя-
щими снарядами, а стены домов сотрясали взрыв-
ные волны и дрожали стёкла в окнах; вдумайтесь, 
обстрел ночного города, когда подавляющее число 
жителей находятся дома, спят. Отдыхают, а рядом 
их дети, старики, больные … как?! Так продолжа-
лось с 14 по 16 гг. Затем война, после нескольких 
военных операций не в пользу ВСУ, перешла в ста-
дию переговоров, перемирий, прекращений огня из 
тяжелых вооружений, хотя они периодически нару-
шались. В это время поляризовались политические 
силы, пришло это в науку, образование, бизнес, т. е. 
в ту сферу, где я работал и чем жил последние  
30 лет. Мне пока сложно описать то, что тогда про-
изошло с Университетом и кафедрой, с нашими кол-
легами и друзьями, НИСИ при президенте, ИЭП и 
ИЭПИ НАНУ. Всё это очень свежая и незажива- 
ющая рана, о многом не могу пока писать, нужно, 
чтобы прошло время… Отдельные эпизоды, ещё не 
до конца осмысленные, всё же приведу. Вернёмся в 
середину 2014 г. По мере развития политических со-
бытий и гражданской войны в моём родном Дон-
бассе нарастала радикализация во всех сферах 
жизни когда-то единой страны – Украина. Есте-
ственно, могу описать то, что происходило в науке 
и высшем образовании Украины и непризнанной 
НР. Пока бои шли на севере области, ещё у Донецка 
было сообщение с Киевом, работал Филиал НИСИ 
при президенте, были контакты и по другим направ-
лениям науки высшей школы и НАНУ, но учитывая, 
что была пора летних каникул, всё было несколько 
аморфно. Вдруг на сайте головного НИСИ в Киеве 
мы узнаём о ликвидации трёх филиалов: нашего, 
Харьковского и Одесского – понятная география?! 
И это было только начало. Подошла пора нового 
учебного года. В памяти один эпизод. Обычно 
начало занятий открывается общим собранием по-
ступивших, их поздравляют, вручают символ сту-
дента: зачетные книжки, памятки студента-перво-
курсника и т. п. ритуалы.  Уже не помню, по какой 
причине, мне поручили приветствовать всех перво-
курсников от факультета, не как обычно, только 
своих экономистов-международников, а всех вновь 
поступивших на факультет. Обычно на эту про- 
цедуру первокурсников рассаживали в двух самых 

больших аудиториях, а тут хватило одной, да и ещё 
многие пришли с родителями, т. к. времена стали 
опасными. Стояла жаркая погода, окна в аудитории 
были открыты, и наше общение с новым пополне-
нием проходило под сопровождение близкой кано-
нады тяжелой артиллерии. Пройдёт совсем немного 
времени, и мне запретят входить в здание факуль-
тета. Но об этом далее.  

В сентябре 2014 г. накал страстей в руководстве 
Донецка разного уровня достиг апогея. Коллективы 
научных и образовательных структур стали де-
литься на остающихся в Донецке и уезжающих. Не-
которые научно-образовательные учреждения 
имели свои филиалы в других городах области, 
находящихся по ту сторону линии противостояния. 
В таких случаях разделение коллективов происхо-
дило несколько проще и зависело от личных обсто-
ятельств каждого. А наш ДонНУ, несмотря на нали-
чие помещений в городах области, переехал в Вин-
ницу. Я долго не принимал решения, слишком не-
простая ситуация, и дома, и на работе. И так было у 
каждого. Однако произошло событие, которое за-
ставило меня принимать решение, при этом не 
оставляя выбора. Напомню, что с 2002 г. я возглав-
лял Спецсовет по защите докторских (кандидат-
ских) диссертаций; некоторое время тому назад, 
проведя определенную реорганизацию, МОН пере-
брал функции ВАК на себя. Из министерства посту-
пил звонок: если я не перейду (перееду) в Винниц-
кую часть университета, то закроют Совет; а мне, 
если перейду в Винницу, привести состав Совета в 
соответствие, т. е. произведя замену не переехавших 
членов Совета на тех, кто стал работать в Винниц-
кой части. При этом в «портфеле» Совета находи-
лось три десятка дел соискателей учёных степеней 
как доктора наук, так и кандидата, включая пятерых 
иностранцев. Молодые коллеги много лет шли к 
этому этапу своей научной карьеры, а тут вдруг! Я 
понимал цену своего решения для себя – и принял, с 
моей точки зрения, единственно правильное реше-
ние: перейти в Винницкую часть ДонНУ. Должен 
заметить, что многие из тех, кого я знал, принимали 
решения о выезде или невыезде вовсе не по полити-
ческим соображениям, а исходя из чисто житейских 
ситуаций. Тем не менее я подошел к комиссару, 
назначенному на переходный период в ДонНУ (он 
неоднократно принимал участие в наших круглых 
столах, и он знал мои убеждения), и первому про-
ректору, которая до этого была проректором по 
научной работе, и предельно ясно изложил свою за-
дачу. До конца каденции Спецсовета защитить 
оставшихся, а это два года. И о том, что здесь нет 
никаких политических мотивов. А поскольку по се-
мейным обстоятельствам я не могу надолго поки-
дать Донецк, буду наездами в Виннице. Прибыв в 
винницкую часть университета, посетил руковод-
ство, прежде всего ректора, и уведомил, что никаких 
причин, кроме как довести до защиты оставшихся 
соискателей, у меня нет. После завершения работы 
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Спецсовета я уволюсь. Так всё и произошло. Но за 
эти два года что я только не услышал в свой адрес! 
Были и откровенные предательства. В Виннице – се-
паратист, в Донецке – укроп. На украинской терри-
тории меня приглашали на различные конференции 
и круглые столы, где я выступал, а по очередном 
приезде в Винницу меня ждали объяснения у рек-
тора, которому любезно клали на стол очередную 
папку с распечатками моих высказываний и статей 
по проблеме Донбасса. Этот известный мне «добро-
хот», когда первый раз прибыл в винницкую часть 
универа, сказал, что руки мне не подаст. Он теперь 
понял, кто я такой, хотя моя рука не так давно вру-
чила ему диплом к. э. н. Но самое интересное, что 
подоплёка была в ином: он получил деньги за ра-
боту, которую не выполнил, а я, такой-рассякой, 
стал настаивать на её завершении. Так в 2016 г. за-
вершился винницкий этап и начался мариуполь-
ский – меня взяли на небольшую часть ставки про-
фессора кафедры, которую я создавал в середине  
90-х по просьбе ректора МГУ – и на протяжении 
первых двух лет был зав. кафедрой в ДонНУ и МГУ 
одновременно (тогда ДонГУ и МГГУ). В МГУ было 
много моих выпускников, как специалистов-маги-
стров, так и к. э. н. и д. э. н. Вот благодаря им про-
должилась моя научно-образовательная деятель-
ность, я обрел научную семью и возвратился на Дон-
басс. Постепенно круг общения и контактов ме-
нялся. На материковой Украине они восстанавлива-
лись и расширялись, а в Донецке сужались, мини-
мум звонков и СМС. К нынешнему времени практи-
чески сошли на нет. Хотя иногда, особенно первые 
3–4 года, происходили встречи с экономистами для 
консультаций инкогнито, в основном в неофициаль-
ной обстановке.  

По обе стороны линии противостояния посте-
пенно стали консолидироваться научные силы – и 
началась работа экономистов в составе группы  До-
нецкой ОГА по Стратегии 2020 при участии Совет-
ников ООН, ЕС и Всемирного банка, а также группы 
экспертов Института прикладного системного ана-
лиза НАНУ (КПИ) по форсайту (предвидению) воз-
рождения социально-экономического развития Дон-
басса. Группа «Экономическое развитие Донецкой 
области до 2020 года» была создана распоряжением 
главы Донецкой облгосадминистрации. Особен-
ность методологии разработки в том, что с самого 
начала было определен подход к проекту на основе 
единства территории всего Донбасса в составе До-
нецкой и Луганской областей и выполнения всеми 
сторонами Минских соглашений – 2. После завер-
шения научного сопровождения модернизирован-
ной с учётом обстоятельств АТО Стратегии 2020 
мне представилась возможность участвовать в со-
ставе группы Донецкой ОГА, теперь уже по Страте-
гии 2027 при участии Советников ООН, ЕС и Все-
мирного банка. Существует ещё и рабочая группа по 
региональной экономической политике, но это от-
дельная тема.  

Развал прежних (социальных и государствен-
ных) политических институтов и фактическое само-
устранение правоохранительных структур способ-
ствовали активизации деятельности криминальных 
элементов, распространилась практика «рейдерских 
захватов» бизнеса и незаконного перераспределения 
собственности и капиталов. Но в целом экономике 
Украины на современном этапе свойственно разви-
тие за счет традиционных отраслей, характерных 
для стран, которые выступают как сырьевая база для 
развитого центра. Технологии 5-го и 6-го техноло-
гических укладов ещё не получили достаточного 
распространения, и страна пока не может перейти к 
стандартам постиндустриального развития. А как 
же быть с фактической деиндустриализацией? Сей-
час украинские компании столкнулись со сниже-
нием спроса, а также с проблемами наличия креди-
тования, которые подорвали их усилия, направлен-
ные на поддержку инновационной деятельности. 
Экономические события последних лет, а также 
продолжающееся уже на протяжении 6 лет военное 
противостояние в восточной части Украины стали 
источником серьезных трудностей в области НТИ. 
Внедрение новых технологий требует больших ин-
вестиций, которые в ближайшее время не могут 
быть привлечены в эти регионы. Главный посыл для 
Донецкой и Луганской областей – избежать деинду-
стриализации, хотя это относится и к Украине в це-
лом. В руководстве страны (КМУ, министерство по 
вопросам временно неподконтрольных территорий 
и внутренне перемещенных лиц, министерство со-
циальной политики, Фонд энергетических стратегий 
и др., а также ОГА) всё отчетливее звучат мысли о 
созревших идеях стратегии экономической реинте-
грации Донбасса. При этом речь идет и о преодоле-
нии экономической блокады, в т. ч. финансовой – 
т.е., в какой-то степени, официальный возврат 
гривны на всю территорию Донбасса. Все научные 
наработки такого сложного этапа поиска Украиной 
своего места в мировой экономике и становления 
экономики непризнанных республик на Востоке, 
проблемы возможной реинтеграции Донбасса в 
Украину и РФ находили и находят место в моих пуб-
ликациях и выступлениях на различных площадках 
научных дискуссий. 

В условиях стремительного изменения геопо-
литических реалий и ведения военных действий на 
территории Донецкой и Луганской областей особую 
актуальность для экономики приобретают поиск пу-
тей и механизмов реформирования, региональных 
экономических комплексов, определение перспек-
тив диверсификации региональной экономики. От 
успешного решения этих вопросов зависят перспек-
тивы создания новых рабочих мест, уровень и дина-
мика заработной платы, доходы местных бюджетов, 
а в конечном итоге – социально-экономическая ста-
бильность в регионе. Военные действия на юго-во-
стоке Украины, начавшиеся весной 2014 г., и сфор-
мировавшаяся в связи с этим финансово-экономи- 
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ческая и торговая блокада нанесли тяжелейший 
удар по экономическому сектору в регионе. Наибо-
лее мобильные социальные группы населения поки-
нули Донбасс. Украинские власти заявляют о нали-
чии 1,2–1,7 млн вынужденных переселенцев, рос-
сийские власти сообщают примерно о 500 тыс. бе-
женцев, по оценкам ООН – около 2,2 миллиона че-
ловек были вынуждены покинуть свои дома в пре-
делах Украины и соседних стран. На данный момент 
на рассматриваемой территории проживают около 
2–2,5 млн человек, половина из которых – пенсио-
неры и социально незащищенные слои населения. 
Военный конфликт в регионе привел к падению про-
изводства товаров и услуг. По оценкам экспертов, 
потери рабочих мест для крупных предприятий со-
ставили от 50%, для малых и средних – до 80–90%.  

До сих пор не сформировано полной картины 
происходящего в социально-экономической сфере. 
Собираемая информация носит фрагментарный ха-
рактер, в связи с чем может быть некорректной, что 
может вести к принятию некорректных управленче-
ских решений. Т. о. возможности воспроизводства 
человеческого потенциала Донбасса существенно 
сужаются. Данная ситуация требует возобновления 
поселенческой сети, которое должно происходить с 
учетом иерархии центров обслуживания. Необхо-
димо определить функциональные типы поселений, 
целесообразные изменения их функциональной спе-
циализации. Нужно выделить оптимальные клас-
теры услуг для каждого ранга центра обслуживания, 
обеспечивающие население определенной террито-
рии комплексом услуг для населения. Теневая эко-
номика в Украине (и особенно на Донбассе) послед-
ние годы занимает существенную долю ВВП – 
оценки колеблются от 37 до 50 %. Особый вес в те-
невой, а подчас и криминальной экономике имеют 
угольная промышленность (например, копанки), ме-
таллургия (металлолом), химия и малый бизнес и 
т. п. В настоящее время, особенно в зоне АТО – те-
перь ООС, к прежним видам теневого бизнеса доба-
вились новые: 

• пропускная система, которая касается не
только физических лиц, но и бизнеса. Практически 
ни один из секторов экономики не может обойтись 
без перевозок через границу или линию противосто-
яния, особенно сориентированные на экспорт-им-
порт. А тяжелая промышленность – на ж/д транс-
порт. И здесь реализуются самые серьезные объемы 
коррупционных схем; 

• на пустом месте создалась целая система не
только собственно оформления пропусков, но вы-
дачи лицензий на право перевозки людей, грузов. 
Созданы официальные и неофициальные транспорт-
ные коридоры (в т. ч. – контрабандные), и сколько 
платежей осуществляется по обе стороны линии 
противостояния наличными – никто оценить не в со-
стоянии, однако известный поток людей, транс-
порта и грузов позволяет определить уровень в млн 
гр. и руб. в сутки (!); 

• поскольку одной из первых на территории са-
мопровозглашенных республик перестала действо-
вать банковская система Украины и целью пересе-
ленцев, в подавляющем своем числе – пенсионеров, 
было просто получение пенсий, регрессов, пособий, 
чернобыльских, «детских» и т. д. и т. п. – появились 
на территориях самопровозглашенных образований 
пункты «обналичивания»; 

• особняком стоит бизнес оформления статуса
переселенца, в первый год АТО – статуса беженца, 
выплаты пособий, помощи и т. п. Здесь появился 
бизнес псевдопрописок и оформление др. докумен-
тов. 

Глубокий кризис, охвативший украинскую эко-
номику в 2013–2015 гг., обусловил ее очередной 
спад и в качестве ключевого вопроса актуализиро-
вал проблему восстановления экономического  
роста, так как низкие темпы посткризисного восста-
новления экономики приведут к дальнейшему паде-
нию уровня жизни населения и усилению социаль-
ного напряжения на фоне угроз, обусловленных  
вооруженным противостоянием на Востоке страны. 
Начиная с 2014 г., падение промышленного потен-
циала в Донецкой и Луганской областях является са-
мым большим среди других областей Украины. Во-
енные действия на их территории имеют негативное 
влияние на все отрасли экономики региона без ис-
ключения. Общий спад экономики, начавшийся в 
2013 г., усугубился в течение 2014 г., что во многом 
обусловлено тем, что неподконтрольная Киеву 
часть территории Донецкой и Луганской областей, а 
также Автономный Крым выведены из экономиче-
ского пространства Украины. Сложившийся инфор-
мационный вакуум не позволяет определить струк-
туру проблемного поля в социально-экономической 
сфере. Однако для перехода от восстановления к 
развитию экономики региона необходимо ком-
плексное исследование указанной сферы, предше-
ствующее принятию соответствующих управленче-
ских решений со стороны государственных струк-
тур, представителей бизнеса и некоммерческого 
сектора. В ситуации, когда у государственных ин-
ститутов отсутствует финансовая, методическая, ор-
ганизационная или мотивационная возможность 
провести соответствующие исследования, имеет 
смысл обращаться к организациям гражданского об-
щества для проведения незаангажированного ана-
лиза указанной сферы. 

Проведено комплексное исследование по выяв-
лению экономических проблем региона. В струк-
туре исследования выделяются два направления: ка-
чественное и количественное. В рамках качествен-
ного направления исследования проведен эксперт-
ный опрос 30–40 профильных специалистов в соци-
ально-экономической сфере (государственных слу-
жащих, предпринимателей и бизнесменов, директо-
ров предприятий, глав городов и районов и др.). Это 
позволило дать общую оценку экономических про-
блем Донбасса, определить заинтересованность го- 
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сударственных структур региона в прямых ино-
странных инвестициях, степень рискованности ин-
вестиций в экономику региона и защиты прав ин- 
весторов, степень открытости законодательства для 
инвестиций, риски развития ведущих отраслей эко-
номики региона, провести анализ банковской и кре-
дитно-денежной системы региона, анализ эконо-
мики региона по секторам с выявлением основных 
проблем, анализ значимости фактора неформаль-
ного принятия политических решений и т. п. В рам-
ках количественного направления исследования 
проведен анализ открытых источников по соци-
ально-экономической ситуации региона и получена 
статистическая информация о количестве и струк-
туре хозяйствующих субъектов региона, их основ-
ных проблемах, количестве работающего персонала 
и т. п. Кроме того, проведен социологический 
опрос, направленный на выявление основных эконо-
мических проблем жителей региона. Результатом 
исследования стал сводный аналитический отчет об 
экономических проблемах Донбасса. Проведенное 
исследование дает общую картину состояния соци-
ально-экономической сферы региона, позволяет вы-
явить основные проблемные точки в данной сфере и 
определить первоочередные меры по восстановле-
нию экономики региона, создать базу хозяйству- 
ющих субъектов региона и карту инвестиционно-
экономической среды региона, выявить уровень без-
работицы. Помимо этого, данный анализ позволяет 
выявить приоритетные для запуска предприятия, ра-
бота которых носит социально значимый характер 
для населения региона. 

При этом следует иметь в виду не только пред-
шествующее состояние основных производствен-
ных фондов, но уже и те изменения, которые про-
изошли за почти 6 лет экономического кризиса и 
АТО. Целый ряд предприятий и их инфраструктуры 
выведены из строя или разрушены. Никто сейчас и 
в ближайшей перспективе никаких средств вклады-
вать не будет. Промышленное производство будет 
деградировать до полного разрушения и потери кад-
рового потенциала. МСБ, переехавший в другие ре-
гионы, в т. ч. и за рубеж, практически не возвратится 
в зону АТО. На принятие решения неразвития в бли-
жайшее время производства, строительства и дру-
гих видов инвестиционной деятельности влияют не-
уверенность в устойчивости правового поля, высо-
кие риски потерять бизнес, активы как в зоне АТО, 
так и на территории, неподконтрольной Украине. 
Особенно велики невосполнимые людские и мате-
риальные потери на линии противостояния. Строи-
тельная индустрия как вид деятельности в Донецкой 
и Луганской областях, а также в соседних Запорож-
ской, Днепропетровской и Харьковской полностью 
свернула работы, при этом оставив колоссальную 
«незавершенку», которая с каждым днем теряет 
свой потенциал к продолжению. В зоне АТО по обе 
стороны линии противостояния ведутся лишь мел-
кие ремонтные работы по восстановлению и ре- 

монту жилья, соцобъектов и элементов инфраструк-
туры. 

Активно навязываемый политиками и государ-
ственными чиновниками тезис о том, что все беды 
Украины связаны с утратой части ее территорий, 
войной и разрушением крупнейшего промышлен-
ного региона, не является корректным. Дело в том, 
что в приведенной статистике эти факторы не нашли 
своего полного отражения. Кроме того, военное бес-
силие – результат экономической и финансовой не-
мощи. Но никак не наоборот. Ведь и за период 1991–
2013 гг., когда никто не прогнозировал вероятность 
вооруженного конфликта на территории Украины, 
указанная пятерка стран – мировых аутсайдеров 
была всё та же. С той лишь разницей, что Молдова 
тогда имела худшие по сравнению с Украиной пока-
затели роста. Объемы отечественного производства 
значительно сократились в 90-е годы. Из-за их еже-
годного сжатия в первые девять лет независимости 
Украина потеряла почти 60% ВВП. Этот спад вдвое 
превысил глубину падения американской эконо-
мики в годы Великой депрессии. От указанного 
шока отечественная экономика, по сути, так и не 
оправилась ни количественно, ни качественно. По-
этому нынешняя стадия кризиса, начало которого 
обычно связывают со сменой политической власти 
в стране, – не более чем очередное сползание ко дну 
экономической ямы, в которую страна угодила по-
чти 30 лет тому назад. Здесь приведу один эпизод из 
собственного опыта этого периода. На рубеже 12 и 
13 годов, сразу после выборов нового состава ВРУ, 
у меня состоялся примечательный телефонный раз-
говор. Напомню, что я был помощником – научным 
консультантом на общественных началах извест-
ного депутата-промышленника на протяжении 3-х 
созывов и научным консультантом в двух комитетах 
ВРУ на общественных началах (см. выше). У меня 
достаточно часто брали интервью по экономиче-
ским проблемам, в т. ч. по телефону. В данном слу-
чае в интервью разговор шел о предварительных 
итогах уходящего года и ожиданиях в экономике. А 
поскольку власть после новых выборов переформа-
тировалась, то произошла ротация и один из руково-
дителей нашего региона перешел в депутатский кор-
пус, он хорошо меня знал и поддерживал в работе, 
тем более у нас общая малая родина – Краматорск. 
И в аппарате партии и ВРУ ему рекомендовали меня 
как помощника-консультанта на общественных 
началах. Моё интервью имело широкий резонанс в 
области, в стране и за рубежом, были отклики, 
звонки и e-mail в знак солидарности и поддержки. 
Но там была ключевая фраза о грядущем протесте 
народа ввиду огромного разрыва в доходах олигар-
хов и простых людей, о системе распределения благ, 
социальной незащищенности. Вот эта фраза заце-
пила моего предполагаемого патрона, и он пытался 
по телефону вразумить меня, что если мы будем со-
трудничать, то он предпочел бы моё согласование с 
ним подобных заявлений. Заметьте, он не возражал 
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по сути, а намекал на использование в будущем бо-
лее мягких формулировок и, по возможности, согла-
сование с ним, на что я задал ему в ответ вопрос: так 
кто кого консультирует? Вот такой эпизод, который 
характеризует, насколько власть имущие оторва-
лись от реалий бытия. 

Даже в благополучные годы темпы роста ВВП 
Украины колебались с 12,1% (2004 г.) до 2,7% 
(2005 г.). С началом же глобальной рецессии эконо-
мика Украины вновь оказалась слабейшей в мире: в 
2009 г. она возглавила список мировых аутсайдеров, 
упав на 14,8%. Тогда глубина спада украинского 
ВВП в семь раз превысила среднемировой (-2,1%). 
С конца 2008 г. отечественный ВВП сокращался в 
16 из 28 квартальных периодов. На этом фоне непре-
кращающаяся череда банкротств, валютная лихо-
радка и обесценение гривны являются объектив-
ными последствиями. Ведь всё это характеризует 
модель отстающего роста: после 1999 г. отечествен-
ная экономика де-факто выросла, но средние темпы 
этого роста так низки, что с каждым годом Украина 
всё больше отстает от своих более динамичных 
партнеров и конкурентов. За 14 лет, с 2000 по  
2013 г., отечественный ВВП увеличился на 69,8%. 
Это худший результат среди всех республик быв-
шего Союза. После Украины минимальный прирост 
ВВП показала Эстония (75,7%), а максимальный — 
Таджикистан (ВВП вырос в 2,9 раза), Туркменистан 
(3,1 раза) и Азербайджан (4,8 раза). Одновременно 
Украина, по классификации Всемирного банка, от-
ставала и от группы развивающихся экономик — 
как с низкими доходами (106,8%), так и со средними 
(125,4%). При такой динамике к моменту, когда оте-
чественный ВВП достигнет-таки уровня 1990 г., 
Украина будет находиться внизу рейтингов миро-
вой экономики. Трудно поверить, но в 1987 г. ВВП 
Украины был меньше ВВП Китая всего в 4,2 раза, 
хотя численность рабочей силы последнего превос-
ходила украинскую в … 25 раз. В последнее время 
ВВП Китая превысил отечественный уже почти в  
80 раз. После девальвации гривны в январе 2015 г. 
указанный разрыв удвоился. Одной из причин этого 
коллапса стала технологическая деградация Укра-
ины. За годы независимости страна утратила не про-
сто отдельные предприятия и научные комплексы, а 
целые отрасли. Из отечественной промышленности 
исчезли такие отрасли, как микроэлектроника, стан-
костроение, приборостроение, роботы, автоматика. 
Без их сложной и дорогой продукции иссякли до-
ходы, исчезли производства-смежники, оскудела 
казна, растворились международные ожидания и 
национальные перспективы. Приоритеты украин-
ской экономики сместились от космических про-
грамм к металлургии, простейшей химии, сельскому 
хозяйству. Сформировавшаяся структура эконо-
мики не смогла генерировать ни прежних зарплат, 
ни занятости, ни научных изысканий. Безработными 
оказались десятки тысяч инженеров, технологов, 

математиков, физиков и химиков, которые соста-
вили основную массу трудовых мигрантов. Техно-
логический упадок привел к формированию сырье-
вой экономики, вес которой за годы независимости 
в мировом производстве сократился в 4–5 раз. Сего-
дня он едва достигает 0,08% мирового ВВП, что по-
чти в девять раз меньше доли Украины на мировом 
рынке труда (0,7%). Этот разрыв – условный инди-
катор того, насколько меньше своих зарубежных 
коллег производит и зарабатывает среднестатисти-
ческий украинец. Его можно трактовать и как пока-
затель избытка «лишних» украинцев на внутреннем 
рынке труда (сообразно уровню среднемировой 
производительности). Потеряв прежнюю техноло-
гическую базу, отечественная экономика оказалась 
привязанной к мировой конъюнктуре на сырье. 

Текущая фаза отечественного кризиса началась 
в 2012 г. – с возобновлением сырьевой рецессии. Се-
годня она длится уже седьмой год подряд. Учитывая 
это, можно уверенно сказать, что падение ВВП в 
2014 г., бюджетные проблемы и девальвация гривны 
произошли бы и без военно-политической ситуации 
на Востоке, а только лишь в результате структурной 
уязвимости Украины и снизившихся цен на сырье на 
мировых рынках к началу 2014 г. Потеря же Крыма 
и военные действия в Донбассе лишь усугубили этот 
процесс. Выяснение причины колебания мировых 
цен на сырье позволяет понять не только экономи-
ческую логику прошлого экономики Украины, но и 
возможные события будущего. То, что сырьевая 
конъюнктура зависит от многих причин, вполне 
очевидно: здесь и динамика мирового производства, 
его структура, изменение глобальных спроса и пред-
ложения, климатические и погодные условия, про-
изводительность труда, состояние отдельных товар-
ных рынков, их насыщенность и т. д. За годы неза-
висимости Украина во второй раз после 2008 г. пе-
реживает кризис системного характера. При реше-
нии проблем предыдущего кризиса (1992–1995 гг.), 
названного трансформационным и определившего 
будущий путь развития украинской экономики, про-
изошло формирование рыночной среды и соответ-
ствующей ей системы управления экономикой. 
Хотя после более чем трех десятилетий их становле-
ния и попыток усовершенствования они преимуще-
ственно не соответствуют требованиям современно-
сти, несмотря на то, что в результате приватизации 
частная собственность была узаконена, и это было 
основной задачей трансформационных изменений. 
Приватизация в Украине проходила с массовыми 
нарушениями законодательства. Неслучайно, по 
данным Института социологии НАН Украины, ещё 
накануне мирового финансового кризиса 2008 г. 
свыше 64% опрошенных относились к передаче 
крупных предприятий в частную собственность ско-
рее отрицательно и только 13,9% – скорее положи-
тельно. Сейчас, накануне очередной волны привати-
зации, эти показатели ещё более контрастны. Из-за 
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неполноты рыночных преобразований эффектив-
ного собственника, готового капитализировать при-
быль, сформировать не удалось. Институт эконо-
мики и прогнозирования НАН Украины, исследовав 
итоги отечественной приватизации 2000–2010 гг., 
пришел к выводу, что по результатам деятельности 
приватизированные предприятия ухудшили свои 
доприватизационные показатели. 

В течение 2017–2018 гг. Киевом обеспечива-
лась реализация задач и мероприятий Программы 
экономического и социального развития Донецкой 
области на 2018 год. Выполнение задач и мероприя-
тий Программы осуществлялось по четырем направ-
лениям, которые согласуются со стратегическими 
приоритетами развития региона: 

– содействие стабилизации экономической си-
туации в регионе; 

– содействие социальному развитию и справед-
ливости; 

– развитие среды, безопасной для жизнедея-
тельности человека; 

– повышение эффективности социально-эконо-
мического развития территорий. 

Но при этом общий объем промышленного 
производства в сопоставимых ценах уменьшился на 
12,4 % по сравнению с 2016 г. (Программой было 
предусмотрено увеличение на 4,0 %). На негатив-
ную динамику производства базовых отраслей и 
всей промышленности региона влияет приостанов-
ление перемещения грузов через линию соприкос-
новения в пределах Донецкой области. Существен-
ное снижение зафиксировано в базовых отраслях 
промышленности региона, основой которых служат 
технологические цепи «уголь-кокс-металл» и 
«уголь-электроэнергия». Как показывает анализ, 
объемы производства продукции уменьшились по 
многим видам деятельности. 

Таким образом, Украина и непризнанные рес-
публики на Донбассе должны создать общую Про-
грамму по выполнению положений Минских согла-
шений и улучшению социально-экономического 
развития, для чего необходимо установить мир и по-
степенно перейти к политическому процессу норма-
лизации жизни региона и в целом страны. Притом, 
что ни при каких обстоятельствах невозможно допу-
стить деиндустриализации Донбасса и вообще 
Украины, а, наоборот, следует развивать неоинду-
стриализацию по новому уровню технологий, кото-
рых достаточно много на уровне научных разрабо-
ток, в определенной степени уже реализованных в 
реальной экономике, таких как СЭЗ, ТПР, Еврореги-
оны. Эти интеграционные региональные образова-
ния вписываются в положения Минских соглаше-
ний, одобренных Совбезом ООН, а также имели не-
которое время тому назад серьёзные наработки в 
теории и на практике региональной экономической 
политики. СЭЗ «Донецк» и «Азов», 18 ТПР, Евроре-
гион «Донбасс», куда входили Донецкая и Луган-
ская области Украины, а со стороны РФ – Ростов- 

ская и Воронежская области. Об этом мы писали 
выше. Непризнанные республики, которые сейчас 
исключены из нормального участия в международ-
ном разделении труда, могут развивать свою приз-
водственную кооперацию и поставку полуфабрика-
тов в рамках сотрудничества с РФ и другими стра-
нами, которые могут пренебречь санкциями, объяв-
ляемыми Западом. Эти и другие мероприятия могли 
бы стать началом мирного строительства возрожда-
ющейся экономики Донбасса и Украины в целом. И 
это вовсе не означает, что не изменится структура 
самой экономики региона – нужно опережающими 
темпами развивать IT-технологии, нанотехнологии, 
порошковую металлургию, создание композитных 
материалов с заданными свойствами, точное маши-
ностроение и приборостроение и т. п. направления. 
При этом многие участники выработки и принятия 
решений по обе стороны линии либо не представ-
ляют себе все последствия своих действий, либо 
осознанно реализуют их вопреки сложившемуся за 
два столетия распределению производительных сил, 
международному разделению труда, а также ло- 
гистики, под которые создана мощнейшая инфра-
структура мирового значения. Взаимная блокада ча-
стей и различные санкции только убедительно про-
демонстрировали, насколько все зависимы друг от 
друга: Украина и РФ, разделённые части Донбасса, 
Украина и Крым, Украина и РФ – ЕС. Очень близка 
точка невозврата существования региона Донбасс 
как промышленного мегаполиса. 

Не могу обойти вниманием свое отношение к 
Соглашениям Минск 2. По мере удаления от даты их 
подписания становится очевидным, что Украина не 
собирается их выполнять. Но и не выходит из них по 
известным причинам. Шок от неудач ВСУ, предше-
ствовавших подписанию, прошел, президент сме-
нился, калейдоскопически менялись персоналии на 
всех уровнях власти, в т. ч. участники переговоров. 
Однако почти сразу после подписания руководство 
Украины всё чаще и громче говорит о расширении 
Нормандского формата, предполагая включение 
США. Ушедшая недавно администрация США вяло 
реагировала на события в Донбассе. Поэтому с при-
ходом новой администрации США появилась 
надежда в ОП Украины на более решительную и су-
щественную поддержку. Но время покажет, а пока 
активизирует свою деятельность Агентство США 
по международному развитию (USAID), деятель-
ность которого в России запрещена, планирует за-
пустить проект «Наводя мосты», призванный поми-
рить украинцев, проживающих как на подконтроль-
ных, так и неподконтрольных территориях. Проект 
займется вопросами предоставления госуслуг 
и управления критически важными ресурсами. 
Также агентство хочет увеличить доверие населения 
к идее реинтеграции Донбасса в состав Украины. 
По мнению авторов проекта, именно этот процесс 
является ключевым фактором достижения мира 
в стране. Это не первая инициатива USAID. Не- 
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сколько лет тому назад от организации исходила 
инициатива по поддержке предпринимателей Дон-
басса для организации их связей с Украиной. В них 
американская и украинская сторона видели социаль-
ную базу, которая могла бы воодушевиться идеей 
возвращения Донбасса в Украину. Прошлый план, 
который был рассчитан на пятилетие, провалился. К 
западным кураторам пришло понимание, что за умы 
и сознание жителей Донбасса нужно бороться, в 
связи с этим и появился новый план. Невозможно 
работать на Донбассе организации, которая в России 
признана нежелательной и которая выдворена из 
России ещё в 2012 году. Понятно, что работа всех 
иностранных организаций, какими бы гуманными 
лозунгами они ни прикрывались, контролируется на 
территории непризнанных республик намного 
строже. Идет война, и присутствие всех структур, 
подыгрывающих Украине, нежелательно. Есте-
ственно, вся деятельность этой организации будет 
проводиться с территории Украины и при под-
держке всех органов украинской власти. Западным 
кураторам нужно срочно исправить картину нару-
шения прав жителей Донбасса со стороны украин-
ской власти, которая неизбежно складывается 
при самом первом анализе ситуации. Донецкие пен-
сионеры лишены пенсии, инвалиды – всех доплат. 
Оформление украинских документов, нотариаль-
ных заверений, свидетельств о рождении и браке 
для жителей Донбасса сопряжено с огромными про-
блемами и трудностями. В принципе, некоторые 
улучшения в этом направлении провести нетрудно – 
поставить центры по документированию вблизи 
пунктов перехода. Но пока всё это сталкивается с 
целенаправленной политикой Киева по ухудшению 
и осложнению жизни жителей неподконтрольных 
территорий. И никакие декоративные улучшения не 
изменят общей ситуации. Подавляющее большин-
ство жителей Донбасса сегодня воспринимают укра-
инскую власть как глубоко враждебную. И дело не 
только в обстрелах и в экономической блокаде. Со 
стороны украинских политиков постоянно идут об-
суждения лишения гражданских прав дончан после 
реинтеграции, запрета на участие в самоуправлении, 
неотвратимости репрессий в случае возвращения 
Донбасса под контроль Киева. С каждым днем 
углубляется пропасть в системе ценностей между 
Донбассом и остальной Украиной. На Украине от-
крыто провозглашают героями фашистских при-
служников, при этом заводятся уголовные дела из-
за кокарды с советским гербом и георгиевской лен-
точки, введен жестокий закон об обязательном ис-
пользовании украинского языка во всех сферах дея-
тельности. Этот закон открыто дискриминирует 
всех русскоязычных. Украинская власть возлагает 
огромные надежды на приход Байдена, учитывая 
его участие и заинтересованность в Евромайдане. 
Байден никогда не скрывал своей лютой русофобии, 
сейчас киевская власть начнет усиленно демонстри-
ровать свое рвение для участия в антироссийской 

компании. Одним из подтверждений этой готовно-
сти украинская власть может сделать обострение во-
енной ситуации на Донбассе. Сама идея о реализа-
ции Минских соглашений будет похоронена. 

И на Донбассе, и на Балканах, и в других реги-
онах мира организация «управляемого хаоса» с це-
лью влияния на развитие процессов в различных 
государствах и территориях – традиционный вид де-
ятельности «демократов» США. USAID всё это 
время не оставляли Донбасс без внимания. Им до 
всего есть дело, и у них на всё хватает ресурсов. Не-
смотря на то, что финансирование фондов междуна-
родной американской помощи было частично замо-
рожено при Трампе, USAID осуществляло свою де-
ятельность на Украине и на Донбассе. Они реализо-
вывали различные проекты в сфере образования, IT-
технологий, способствовали расширению украин-
ского вещания на территориях, неподконтрольных 
Киеву, «помогали» «Оператору ГТСУ» обеспечи-
вать «энергетическую безопасность» в регионе, со-
вали свой нос в проблемы водоснабжения на Дон-
бассе. Так что это просто ещё один из множества 
проектов. На этих территориях (которые распро-
страняются и на Россию, и на Белоруссию, и на дру-
гие экс-республики Союза) – живёт один народ, но 
это знание не было для них поводом опускать руки, 
и результаты их упорной работы мы видим: один 
народ, разделенный с их же помощью администра-
тивными границами, превращенными в государ-
ственные, ведет гражданскую войну. У них доста-
точно работы и на подконтрольных Киеву террито-
риях. Им важно навязать, закрепить нацистское 
«украинство» в головах тех, к кому они могут дотя-
нуться на Донбассе. «Сшивать» и объединять им ни-
чего не нужно. Они как раз и будут продолжать пе-
рековывать русскоязычных жителей Донбасса в но-
сителей галицкой, греко-католической, русофоб-
ской идеологии. В идеале, они бы свои щупальца пу-
стили и в ЛДНР, но пока это для них недостижимо. 
Но они и в этом случае руки опускать не будут. Их 
деятельность, в принципе, заключается в получении 
ценной информации, в получении возможности вли-
яния на процессы в государстве. А как это упаковы-
вается, не так уж важно. В 2020 г. США и совет по 
международным исследованиям и обменам (IREX) 
запустили программу, в рамках которой потратят  
2 миллиона долларов на «сплочение беженцев с 
Донбасса», мигрировавших на территорию Укра-
ины. Ожидалось, что проект поможет интегрировать 
внутренних переселенцев в стране и «повысить 
стойкость общества перед лицом российской агрес-
сии». Из единого государства братских народов мы 
превратились в набор территорий с разной степенью 
суверенности, зачастую враждующих друг с другом. 
Они в результате получают контроль над государ-
ствами, территориями и ресурсами – то, что раньше 
завоевывалось в ходе разрушительных войн. Теперь 
же захват ресурсов осуществляется «мягкой силой».  
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Тезис о том, что переход к частной собственно-
сти автоматически обеспечивает улучшение финан-
совых результатов работы предприятий, в Украине 
не находит своего подтверждения. Для минимиза-
ции рисков и повышения эффективности приватиза-
ции и формирования условий для активизации про-
изводственной и инвестиционной активности при-
ватизированных предприятий на ее завершающем 
этапе группа ученых НАН Украины предлагает сле-
дующее.  

1. Приватизацию потенциальных объектов, где 
существуют риски недополучения доходов бюд-
жета, целесообразно отсрочить, а приватизировать 
только инвестиционно привлекательные стратеги-
ческие объекты, соответствующие идеологии за-
пуска в Украине инвестиционно зависимой модели 
экономического роста.  

2. Использовать зарубежный опыт по уплате 
государству компенсаций в случае продажи объек-
тов приватизации по заниженным ценам, по при-
меру Великобритании.  

3. Начать приватизацию объектов социального 
назначения, которые находятся на балансе органов 
исполнительной власти и государственного управ-
ления (ведомственные учреждения медицины, сана-
тории и т. п.), т. е. формально – в государственной 
собственности, но фактически коммерциализирова-
лись.  

4. Возобновить деятельность внебюджетного 
Государственного фонда приватизации с целью ак-
кумулировать часть поступлений от приватизации 
имущества и доходов от владения государственным 
имуществом (дивиденды, проценты, арендная плата 
и т. п.) для финансовой поддержки предприятий, 
остающихся под государственным контролем, с це-
лью обеспечения их модернизации, что также соот-
ветствует идеологии инвестиционно зависимой мо-
дели экономического роста.  

5. Для повышения эффективности предприва-
тизационной подготовки и реструктуризации объек-
тов приватизации передать полномочия по подго-
товке к продаже объектов исключительно Фонду 
государственного имущества Украины и ускорить 
создание Украинского банка реконструкции и раз-
вития.  

6. Сохранить нормативное требование об обя-
зательной предприватизационной продаже пакета 
акций предприятия на фондовом рынке. Отмена 
нормы об обязательной продаже на фондовых бир-
жах пакетов акций в размере 5–10% уставного капи-
тала акционерного общества до проведения кон-
курса целесообразна только для иностранных фон-
довых площадок, поскольку процедура допуска ак-
ций на них (листинга) чрезвычайно затратная и тре-
бует значительного времени. Вместе с тем эта норма 
вполне приемлема для отечественного фондового 
рынка, поскольку способствует как его развитию, 
так и более объективному определению справедли-
вой стоимости объектов.  

7. Ради активизации участия иностранных ин-
весторов в приватизации объектов государственной 
собственности в Украине целесообразно упростить 
процедуры репатриации инвестиций и вернуться к 
проведению приватизационных процедур преиму-
щественно на основе некоммерческих конкурсов, 
предусматривающих фиксированную цену продажи 
и максимальные инвестиционные обязательства в 
постприватизационный период.  

8. Применить практику приватизации государ-
ственных объектов с использованием продажи ак-
ций публичных акционерных обществ, в том числе 
путем проведения ІРО и SPO как на зарубежных, так 
и на отечественных фондовых площадках.  

9. Важно, чтобы для будущих собственников 
приватизированных предприятий были сформиро-
ваны требования с перспективами инвестиционно 
зависимого характера их будущего функционирова-
ния и приумножения количества рабочих мест, по-
скольку проблема безработицы в Украине стано-
вится всё более значимой.  

В совокупности всё изложенное может стать 
прологом новой модели экономического роста, по-
скольку возникнет возможность избежать так назы-
ваемых провалов в деятельности государства как 
собственника, с одной стороны, а с другой – «прова-
лов рынка», особенно в части деактивизации до рас-
ширения инвестирования, и мотивации к усилению 
монопольного контроля над собственностью и не-
выполнению бизнесом обязательств перед государ-
ством как в ходе приватизации, так и после нее, если 
сохранится неконкурентный доступ к ресурсам го- 
сударства. Проведение приватизации на изложен-
ных выше основах позволит преодолеть послед-
ствия квазиприватизации прошлого, когда разгосу-
дарствление под контролем и при непосредствен-
ном участии в нем государственного менеджмента 
позволило последнему нелегально, а часто и ле-
гально, завладеть частными предприятиями и полу-
чать доходы, используя свое служебное положение. 
На пути к инвестиционно зависимой модели эконо-
мического роста государство должно заниматься не 
только приватизацией, но и одновременно расши-
рять свое участие в инновационно-инвестиционной 
деятельности путем формирования институтов раз-
вития, которые должны компенсировать упущения 
прошлого. Институты развития являются одним из 
элементов инновационной инфраструктуры, при-
рода деятельности большинства из которых рыноч-
ная, несмотря на главную роль государства (как, 
например, индустриальных парков). Задача государ-
ства в вопросе институтов развития как обязатель-
ного элемента современности двойственная: с одной 
стороны, ориентация компаний, остающихся в соб-
ственности государства, исключительно на исполь-
зование инноваций, с другой – оно должно забо-
титься о формировании всей совокупности институ-
тов развития. Из-за разноплановой практики их фор-
мирования Украина существенно отстает даже от 
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своих восточноевропейских партнеров и конкурен-
тов одновременно. Для примера: в Польше функци-
онирует свыше 60 индустриальных парков, не го-
воря уже о США, где только их свыше 400, и т. п.  

Следовательно, современная институциональ-
ная среда украинской экономики не отвечает даже 
обычным требованиям времени, не говоря уже о вы-
зовах второго подряд кризиса системного характера. 
Накопление диспропорциональности в экономике 
Украины в период до 2008 г. было обусловлено 
прежде всего тем, что в макроэкономическом плане 
переходный процесс некоторое время сопровож-
дался бесконтрольной эмиссией с целью поддержки 
бюджетных расходов, а позднее – внешними заим-
ствованиями в значительных масштабах, осуществ-
ляемыми бизнесом и банковской системой. Полу-
ченные средства использовались для массового ва-
лютного кредитования потребительского спроса 
населения, тратившего эти деньги прежде всего на 
приобретение импортных товаров. Это одна из хо-
рошо известных причин кризиса современной бан-
ковской системы. В совокупности эта политика 
была результатом выполнения определенных обяза-
тельств прошлого, новых обязательств и необосно-
ванного предположения, что переход к рынку поз-
волит быстро достичь успеха. Ещё большей ошиб-
кой было считать, что успех достигается без напря-
женного труда и соблюдения жестких ограничений, 
в том числе и в потреблении, как это происходило в 
Китае. Реализовать соответствующую политику, не 
допуская стремительной жизни в долг, Украина так 
и не решилась и в течение свыше двадцати лет неза-
висимости так и не научилась жить по средствам. 
Поэтому ее долговая зависимость беспрерывно 
углублялась вместе с возрастающей зависимостью 
от внешнего финансирования. В основу нынешней 
политики стабилизации в условиях дефицита торго-
вого баланса и разбалансированности государствен-
ного бюджета и нестабильности банковской си-
стемы положено использование внешнего финанси-
рования нерыночного характера, поскольку доступ 
к мировым финансовым рынкам закрыт (это явля-
ется очередным признаком квазирыночности в 
Украине).  

Если стране не удается добиться существен-
ного экономического роста, а, наоборот, есть спад, 
то в конечном итоге растет и будет дальше расти и 
долговая нагрузка. Отметим, что в очередной раз до-
стичь даже такого незначительного уровня роста ре-
альных доходов населения, как в межкризисный пе-
риод, — за счет внешних заимствований, использо-
вания в конечном потреблении накопленного основ-
ного капитала в традиционных видах деятельности 
при высоком уровне корреляционной зависимости 
динамики ВВП от конъюнктуры мировых цен на та-
кие основные товары украинского экспорта, как 
сталь, минеральные удобрения и зерно, и только  
частично инвестиций – невозможно. И даже не сле-
дует ожидать послекризисного подъема в экономике 

за счет увеличения экспорта благодаря девальвации 
и росту ценовой конкурентоспособности украин-
ских товаров. В послекризисном росте предыдущих 
лет ключевую роль играли конечные потребитель-
ские расходы, а не курсовые колебания, поскольку 
для украинской экономики не характерна синхрон-
ность изменений между девальвацией и ростом экс-
порта. В несинхронности ключевую роль играли и 
будут играть прежде всего условия торговли, сла-
бость торговой политики в части поддержки экс-
порта и занятия новых ниш на мировых рынках. И, 
конечно, низкое качество украинских товаров и 
услуг и их несоответствие требованиям мировых 
рынков, что не позволяет расширить перечень экс-
портных товаров за пределы, очерченные сталью, 
зерном, минеральными удобрениями.  

Положительное влияние может оказать поли-
тика улучшения условий доступа на мировые 
рынки, в частности, обеспечение оперативной и 
прозрачной деятельности украинской таможни, ко-
торая, по оценкам экспертной среды, институци-
онно не соответствует идеологии содействия про-
движению украинского экспорта на внешние рынки. 
Кроме того, в Украине до сих пор отсутствует фи-
нансовый институт, который должен был отвечать 
за поддержку экспорта. Слабой, а по сути – во мно-
гом нерыночно-ориентированной является сегодня 
украинская логистика. Не рыночные, а квазирыноч-
ные методы доминируют в механизмах возврата ва-
лютной выручки в страну и возможностях ее ис-
пользования для обеспечения экспортоориентиро-
ванных производств необходимыми импортными 
комплектующими и сырьем. Несмотря на то, что 
Украину признали страной с рыночной экономикой, 
что, скорее, было актом политической воли, чем ре-
зультатом реформ, свои финансовые проблемы 
наше государство тоже решало не рыночными, а 
квазирыночными методами.  

Подводя итоги исследования тенденций, при-
чин и факторов текущего экономического кризиса, 
отметим, что экономическая динамика на ближай-
ший период ожидается без существенных измене-
ний. Изменения ВВП в годовом выражении в состо-
янии превысить минус 10%, промышленное произ-
водство – минус 23–25%, инфляция (CPI) – более 
32–35%, при прочих равных условиях. Уровень 
жизни населения страны опустится ниже среднеаф-
риканских значений, 1700 долл. США на душу насе-
ления в год (с более чем 4000 тысяч). В случае нару-
шения этих «прочих равных» условий, вызванных в 
первую очередь сомнительными действиями На- 
ционального банка Украины, падение реального 
ВВП, инфляция и валютный курс могут превысить 
названные значения. Ревальвация гривны приведет 
к дефляционному сворачиванию экономики, т. е. к 
усилению снижения спроса и инфляционного давле-
ния. Экономика пока не достигла равновесного ва-
лютного курса, ее девальвационный потенциал 
остается значительным. Учитывая неадекватные 
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сложившейся ситуации и сценариям трансмиссий в 
кризисной экономике с фиксированным валютным 
курсом действия Национального банка Украины, 
девальвация может усилиться. Валютный курс про-
гнозировать очень сложно, т. к. Национальный банк 
перешел в режим даже не административных, а «мо-
нархических» институтов.  

В условиях усиления военно-политических и 
природно-климатических угроз экономике Украины 
прогнозировать гораздо сложнее, чем в предыдущие 
периоды. Однако ориентиров ещё достаточно. Взяв 
направление в минус, ВВП продолжит снижаться, и 
его отрицательное значение, до минус 5–6%, веро-
ятно, сохранится. Вопрос о достижении «дна» в па-
дении ВВП становится крайне актуальным, так как 
страна уже приближается к грани выживания и ста-
бильности в социально-политической и военно-по-
литической плоскостях. В сложившихся условиях 
экономический рост даже на уровне +10% уже озна-
чал бы не столько рост, сколько восстановление эко-
номики после масштабного депрессионного сжатия. 
Даже не начав решать вопросы создания инноваци-
онных секторов экономики, способных подхватить 
слабеющую традиционную, воюющую экономику, 
правительство Украины само себя поставило перед 
угрозой больших имиджевых рисков для привлече-
ния иностранных инвестиций в Украину, а страну – 
на грань выживания. При этом крайне удивительно, 
что правительством не только не запущено ни од-
ного значительного инновационного проекта, не со-
здано ни единого высокотехнологического техно-
парка или промышленного парка со специальным 
режимом государственной поддержки, а и задачи 
создания таковых не озвучивается. Помощь Укра-
ине международных финансовых организаций мо-
жет стабилизировать на некоторое время падение 
экономики, однако этого уже недостаточно в случае 
дальнейшего торможения структурных, модерниза-
ционных реформ. Таким образом, будущее эконо-
мики Украины мы видим в углублении именно ры-
ночных трансформаций и обеспечении на их основе 
успеха дальнейших демократических преобразова-
ний и технической модернизации экономики Укра-
ины, которая позволит снизить зависимость страны 
от внешних факторов, обозначенных в данной ста-
тье. И путь этот предполагает прежде всего преодо-
ление квазирыночности. 

В одной из дискуссий состояние экономики 
Украины, и особенно Донбасса, было оценено как 
катастрофа; я предложил заменить его на более мяг-
кую, на мой взгляд, формулировку – кризис. Его 
можно назвать и «острый кризис», «затянувшийся 
кризис», «системный кризис». Это может быть что-
то другое. Но не катастрофа. Из катастрофы выход 
совершенно другой, чем из кризиса. Считаем, что 
элементы экономического, социального функцио-
нирования есть как на территориях, неподконтроль-
ных Киеву, так и на подконтрольных Киеву, и это не 
катастрофа. Продолжают работать предприятия, 

действуют учебные заведения, наука, образование. 
Мне кажется, слово катастрофа – это слишком ради-
кальное понятие. В Донецке я встречался и говорил 
с людьми; в плане экономической блокады они за-
дают вопрос: а что же будет с экономическими ак-
тивами, которые находятся на территории, непод-
контрольной Киеву, здесь, и тем более, что они 
взяты под временное управление непризнанными 
республиками? Это тоже нужно учесть в экономи-
ческом блоке. В настоящее время Донецкая область 
имеет ряд стратегий развития отраслевого, социаль-
ного, научно-технического характера. Соответ-
ственно, каждая стратегия сосредоточена на реше-
нии отдельных ключевых вопросов, а в целом они 
могут иметь расхождения относительно долгосроч-
ного имиджа Донецкой области или иметь противо-
положную направленность в решении отдельных за-
дач. Традиционные отрасли исчерпали свой инве-
стиционный потенциал (угольная – закрываются 
шахты; металлургическая – корпоратизирована 
тремя структурами). 

С другой стороны, сложившийся имидж Донец-
кой области имеет противоречивый, в целом скорее 
негативный характер, его необходимо целенаправ-
ленно формировать и комплексно продвигать в 
СМИ, деловых кругах (инвесторы и предпринима-
тели), ориентироваться также на выпускников вузов 
и молодых специалистов, зарубежных и внутренних 
туристов, трудовых мигрантов. В этих условиях со-
здание стратегии территориального маркетинга До-
нецкой области является актуальным научно-прак-
тическим и административно-управленческим зада-
нием, что позволит объединить сильные стороны и 
потенциальные возможности развития региона, вы-
делить и нейтрализовать слабые стороны и угрозы, 
с тем, чтобы сформировать устойчивые конкурент-
ные преимущества для перспективного развития 
Донецкой области. Важной проблемой на пути во-
площения концепции постоянного развития явля-
ется формирование системы измерения для количе-
ственного и качественного оценивания этого чрез-
вычайно сложного процесса. Главными требовани-
ями к указанной системе являются ее информацион-
ная полнота и адекватность представления взаимо-
связанной триады составляющих постоянного раз-
вития. В этом направлении сейчас работают как из-
вестные международные организации, так и много-
численные научные коллективы, но ее однозначного 
согласования пока что не достигнуто. 

Анализируя проведение степени гармонизации 
постоянного развития для разных регионов Укра-
ины, видим, что этот показатель преимущественно 
снижается с уменьшением индекса устойчивого раз-
вития и гармонизация их развития в экономическом, 
экологическом и социально-инстуциональном изме-
рениях ухудшается. В то же время для некоторых 
регионов степень гармонизации постоянного разви-
тия оказывается довольно высокой, например, для 
АРК = 0,80, Киевской области = 0,82 для Одесской 
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области = 0,86. Это обстоятельство связано не с про-
ведением тем или другим регионом сильной поли-
тики устойчивого развития, а, скорее всего, с недо-
статком такой политики, которая приводит к слу-
чайному (спонтанному) выравниванию экономиче-
ского, экологического и социально-институцио-
нального измерений развития при очень низких их 
абсолютных значениях. Сравнивая показатели ана-
лиза конкурентной среды Донецкой области по дан-
ным Института прикладного системного анализа 
НАН Украины и МОН Украины, приходим к вы-
воду, что Донецкая область является лидирующей 
только по 3 показателям среди 4 индустриальных 
областей Украины: Днепропетровской, Запорож-
ской, Луганской и Донецкой. 

Слабые стороны области, сосредоточенные во-
круг экологических проблем, низкими являются по-
литическое сознание жителей области, а также эф-
фективность государственной власти, которая отоб-
ражает низкий уровень доверия населения к госу-
дарственным учреждениям. Однако Донецкая об-
ласть отличается положительным состоянием соци-
альной инфраструктуры, экономической составляю-
щей экономического развития (высокий уровень 
ВРП, сравнительно низкая доля населения с денеж-
ными доходами ниже от прожиточного минимума), 
а также высокими показателями рынка труда реги-
она. Важнейшими инструментами маркетингового 
анализа территорий являются SWOT-анализ (анализ 
сил, слабостей, возможностей и угроз), анализ и вы-
бор целевых рынков и позиционирование (опреде-
ление нынешних и желаемых позиций) территорий. 

Сильные стороны региона – то, в чем он пре-
успел или какая-то особенность, предоставляющая 
вам дополнительные возможности. Сила может за-
ключаться в имеющемся у вас опыте, доступе к уни-
кальным ресурсам, наличии передовой технологии 
и современного оборудования, высокой квалифика-
ции персонала, высоком качестве выпускаемой про-
дукции, известности вашей торговой марки и т. п. 

Слабые стороны региона – это отсутствие чего-
то важного для функционирования региона или то, 
что вам пока не удается по сравнению с другими ре-
гионами и ставит вас в неблагоприятное положение. 
В качестве примера слабых сторон можно привести 
плохую репутацию региона, недостаток финансиро-
вания и т. п. 

Рыночные угрозы – события, наступление кото-
рых может оказать неблагоприятное воздействие на 
ваш регион. Примеры рыночных угроз: выход на 
рынок новых конкурентов, рост налогов, изменение 
вкусов покупателей, снижение рождаемости и т. п. 

Рыночные возможности – это благоприятные 
обстоятельства, которые ваш регион может исполь-
зовать для получения преимущества. 

При соединении возможностей с сильными 
сторонами возникают конкурентные преимущества 
региона. Залогом развития международной конку-
рентоспособности региона являются привлечение 

инвестиций за счет развития проектов региональ-
ного кредитования предпринимателей; формирова-
ние института венчурного предпринимательства (в 
т. ч. за счет отчислений из регионального бюджета); 
технопарки и бизнес-инкубаторы для поддержки в 
регионе малого и среднего бизнеса (ЗАО Техноло-
гический Парк Углемаш; ЗАО Технологический 
Парк Ресурсы Донбассу, ЗАО Технопарк Экотехно-
логии, Технопарк ДонНТУ УНИТЕХ; региональные 
технопарки в Краматорске и Мариуполе); отрасле-
вые кластеры. Перспективой развития региона явля-
ется формирование новой техноукладной структуры 
производства – искусственный интеллект, неоин- 
дустриализм, обработка информации, виртуальная 
реальность – направленной на взаимодействие с но-
выми и традиционными отраслями промышленно-
сти и обслуживания населения, а также развитие аг-
ломерации промышленных городов «Северный 
Донбасс», в том числе на основе трансграничного 
сотрудничества и еврорегионов, существующего 
«Донбасс» и создаваемого «Азов». Необходимо 
применить формы, методы и инструменты особой 
экономической зоны (СЭЗ) и территорий приори-
тетного развития (ТПР), тем более что это согласу-
ется с Минскими соглашениями. Эта форма имеет 
историю своего становления и существования в 
наибольшей степени именно в Донецке и Донецкой 
области в начале 2000-х гг. Для РФ в лице Ростов-
ской и Воронежской областей Еврорегион «Дон-
басс», а с нашей стороны – Донецкая и Луганская, 
может быть встречным инструментом (об этом речь 
шла выше). 

Это позволит создать некий особый режим 
установления хозяйственных, кооперационных свя-
зей с предприятиями, причём, необходимо вначале 
идти по пути не столько самостоятельного выхода 
донецких предприятий на какие-либо рынки, 
сколько встраивания их в некие технологические це-
почки, сознательно сокращая степень переработки, 
более сосредотачиваясь на низких переделах, что 
позволит реализовывать различную продукцию с 
российскими предприятиями в СНГ и странах тре-
тьего мира. Это касается металлургии и химии; ма-
шиностроение и приборостроение: по-узловая и по-
детальная кооперация, встроенные в изделия, кото-
рые в готовом виде будут реализовываться на меж-
дународных рынках. Используя особый режим СЭЗ, 
можно создать определённые льготы, таможенные и 
инвестиционные. Особняком стоит углепром. Часть 
связана с металлургией и коксохимией, а другая – с 
энергетикой и ЖКХ. Здесь нужно стремиться к ба-
лансу внутреннему и, по возможности, поставкам на 
Украину и в РФ. Одновременно необходимо вести 
переговоры с Украиной о разрешении чисто гумани-
тарной проблемы разблокирования автобусного и 
ж/д пассажирского сообщения, а там – встречных 
продуктовых и фармацевтических поставок. В це-
лом – реанимация прежней логистики. Возрождая 
тяжелую индустрию, мы оживим транспорт и стро- 
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ительство, не забывая при этом, что статус особого 
экономического режима СЭЗ даёт новые возможно-
сти малому бизнесу и услугам. Интенсивные пере-
мещения населения бросили серьезные вызовы эко-
номике региона. Кроме того, многие объекты были 
повреждены или полностью разрушены в ходе бое-
вых столкновений. Разрушено и повреждено  
132 промышленных объекта. 1550 объектов транс-
портной инфраструктуры требуют восстановления. 
Повреждено 213 школ, училищ и детсадов. Общая 
сумма ущерба $ 4,9 млн. В ходе боевых столкнове-
ний повреждено 45 больниц и клиник, общая сумма 
ущерба – $ 6,5 млн. Разрушено и повреждено около 
11,3 тыс. жилых домов в Донецкой (9,6 тыс.) и Лу-
ганской областях (1,7 тыс.). Оценочная сумма нане-
сенного ущерба составляет $ 21,6 млн. 

На территории конфликта остаются проблемой 
регулярное водоснабжение и доступ к чистой воде. 
По оценкам ЮНИСЕФ, в пострадавших районах До-
нецкой и Луганской областей на завершение 2015 г. 
около 1,3 млн жителей имели ограниченный доступ 
к питьевой воде. Ущерб системе водоснабжения 
оценивается в $ 12,2 млн, системе водоотведения – 
$ 4,5 млн. В настоящее время первоочередной зада-
чей является создание оперативного реестра гума-
нитарных потребностей гражданского населения, 
содействие пропуску гуманитарной помощи (в т. ч. 
продовольственной), обеспечение финансирования 
восстановления и функционирования важных объ-
ектов социальной инфраструктуры, в т.ч. – за счет 

международной помощи. Это позволит восстано-
вить и обеспечить условия эффективного воспроиз-
водства человеческого потенциала региона. Начи-
ная с 2014 г. падение промышленного потенциала в 
Донецкой и Луганской областях является самым 
большим среди других областей Украины. Военные 
действия на их территории имеют негативное влия-
ние на все отрасли экономики региона без исключе-
ния. Несмотря на вышеперечисленные показатели, 
нестабильную военно-политическую ситуацию в ре-
гионе, разрушенную инфраструктуру и ограничен-
ность в человеческих и финансовых ресурсах, про-
мышленность Донбасса всё ещё имеет возможности 
выйти из этого системного кризиса. 

 
 

* * * 
Вот и пролетели на страницах эссе эпизоды  

50 лет жизни из 74 от роду… Переживая каждый из-
лом, перенося удары судьбы, пытался найти рацио-
нальное зерно для продолжения активной жизни, за-
нимая гражданскую позицию по вопросам государ-
ственности, развития экономики, особенно в обла-
сти ВЭС СССР, Украины, Донбасса. Было непросто 
на всех этапах пути, но многое удалось. В эссе ис-
пользованы собственные оригинальные тексты из 
монографий, статей, интервью, которые, на удивле-
ние, ханятся достаточно долго, некоторые более  
20 лет, а значит, их актуальность сохраняется. А вот 
третий излом забрал очень многое…  
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Орлов Олівер Олексійович, народився 1931 р., 

доктор економічних наук, професор, академік Ака-
демії економічних наук України, академік Академії 
інженерних наук України, академік Міжнародної 
академії інформації. 

У 1965 р. він захистив кандидатську дисерта-
цію за темою «Планування і використання виробни-
чої потужності у машинобудуванні», а у 1980 р.  
докторську дисертацію «Ефективність і проблеми 
вдосконалення планування промислового вироб- 
ництва». Формування О. Орлова як вченого, а на-
далі і формування його наукової школи пов’язані з 
його роботою у Донецькому відділенні економіко-
промислових досліджень АН УРСР, зараз Інститут 
економіки промисловості НАН України. У 1966-
1969 рр. молодий вчений виконував госпдоговірні 
роботи з гігантом вітчизняного машинобудування 
Новокраматорським машинобудівним заводом. 
Його розробки щодо визначення ефективності про-
дукції, що випускалась підприємством, створили ос-
нову докторської дисертації. З 1969 р. О. Орлов пра-
цює у Донецькому державному університеті стар-
шим викладачем, доцентом, а з 1974 р. завідувачем 
кафедри. Він був відповідальним виконавцем, а по-
тім керівником великої теми «Розробка і впро- 

вадження АСУ на підприємствах Союзгазмашапа-
рат» з кількістю виконавців 118 чол. В автоматизо-
ваній системі управління техніко-економічне плану-
вання здійснювалось за розробками О. Орлова. Та-
кож під його керівництвом виконувались значні  
госпдоговірні роботи з підприємствами «Жданов- 
тяжмаш», Київським заводом «Маяк». 

У 1983 р. О. О. Орлов був запрошений на ро-
боту завідувача кафедри Хмельницького інституту 
побутового обслуговування (зараз Хмельницький 
національний університет). При кафедрі «Економіка 
підприємств» О. О. Орлов відкрив дві спеціальності 
«менеджмент» і «маркетинг», які згодом стали само-
стійними кафедрами. 

В наступні роки проф. О. Орлов працює над 
створення комплексної системи управління витра-
тами, прибутком та цінами. Ринкова економіка, як 
відомо, має високий рівень невизначеності. На укра-
їнському ринку ця ситуація поглиблюється безпе- 
рервними, досить часто, непередбачуваними змі-
нами в економічній, політичній і соціальній сферах. 
За цих умов, за думкою проф. О. О. Орлова, методи 
планування повинні постійно вдосконалюватись у 
відповідності зі змінами ринкового середовища, 
вони повинні забезпечувати безперервний процес 
пристосування і швидкої реакції на зміни ринкової 
кон’юнктури, тобто мова повинна йти про гнучке 
планування та його інструментарій. 

У центрі уваги постала проблема розподілу  
постійних витрат, яка була своєрідним «каменем 
спотикання» у процесі управління витратами, при-
бутком та цінами. Це підтверджувалось і публіка- 
ціями зарубіжних вчених, які зазначали, що тради-
ційні методи розподілу постійних витрат суттєво ви-
кривлюють собівартість продукції та її рентабель-
ність. 

У 2001 р. в журналі «Економіст» О. Орлов і  
Є. Рясних вперше запропонували Метод розподілу 
постійних витрат пропорційно до маржинального 
прибутку. Подальший досвід співробітництва з ма-
шинобудівними підприємствами спонукав О. Ор-
лова подивитись на цю проблему з іншого боку і пі-
дійти до ідеї широкого використання маржиналь-
ного підходу для проведення цілої низки економіч-
них розрахунків, а не зводити його тільки до визна-
чення собівартості певних видів продукції. 

Практично було сформовано концепцію мар-
жинального доходу. Суть її полягає в тому, що 
тільки прямі (змінні) витрати безпосередньо пов’я- 
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зані з виготовленням продукції, а постійні витрати – 
це умови ведення бізнесу, а функціональне призна-
чення маржинального прибутку не розподіл постій-
них витрат, а покриття їх і формування на цій основі 
прибутку як в цілому по підприємству, так і за окре-
мими видами продукції. 

В останні десятиріччя та й досі не сповільню-
ється дискусія щодо проблем ціноутворення на нову 
продукцію. Сучасні автори чітко розділилися на два 
табори – одні вважають, що ціна повинна формува-
тися на основі повних витрат, інші, що в основі ціни 
повинна лежати «цінність», частина якої повинна 
залишатися у виробника продукції. Таким чином, 
дискусія між прибічниками класичної політекономії 
і маржиналістами перейшла вже у практичну пло-
щину. 

На практиці витратне ціноутворення переважає 
навіть у великих західних компаніях, не кажучи вже 
про підприємства України. Прибічники активного 
ціноутворення вважають, що якщо при встановленні 
ціни виходять з повних витрат, як це має місце на 
практиці, то ціна визначається постійними витра-
тами, а це логічно невірно. Але вони не надають у 
формалізованому вигляді ціну, у формуванні якої не 
приймають участі постійні витрати. 

У результаті емпіричних досліджень на прик-
ладі машинобудівних підприємств проф. О. Орлову 
вдалося вивести формулу початкової ціни, в якій не 
приймають участі постійні витрати:   

Цп = Взм / (1 – Кмп), 

де Взм – змінні витрати на нову продукцію; 
Кмп – коефіцієнт маржинального прибутку, що 

приймається до розрахунку ціни. 
У цій формулі при розрахунку ціни не прийма-

ють участі ні постійні витрати, ні собівартість про-
дукції, але за допомогою маржинального прибутку 
до неї закладається певний рівень маржинального 
прибутку для покриття постійних витрат і форму-
вання заданого рівня рентабельності. 

Проф. О. Орловим опубліковано більше десяти 
навчальних посібників і монографій. Особливо слід 
зазначити, що у 2002 р. в Києві у видавництві  
«Скарби» вийшов перший в Україні підручник 
«Планування діяльності промислових підпри-
ємств», який використовується у багатьох вузах Ук-
раїни і був перевиданий у 2006 р. У цьому підруч-
нику знайшли відображення нові інструменти пла-
нування промислового виробництва. Розроблена 

 і перевірена практичним досвідом концепція мар-
жинального доходу знайшла відображення у мето-
дичних рекомендаціях, на які отримано 5 охоронних 
свідоцтв. 

Олівер Олексійович Орлов є науковим кері-
вником та засновником наукової школи «ІННО-
ВАЦІЇ У ПЛАНУВАННІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ НА ОСНОВІ КОНЦЕПЦІЇ МАР-
ЖИНАЛЬНОГО ДОХОДУ».  

Основні досягнення наукової школи. У 
1987 р. під керівництвом О. О. Орлова була створена 
лабораторія при Мінпобуті України з обсягом фі-
нансування 500 тис. крб терміном на 5 років. Під ке-
рівництвом О. О. Орлова було виконано 5 держ- 
бюджетних науково-дослідних робіт у тому числі 
одна спільна з вченими Словаччини, чотири госпдо-
говірних роботи з підприємствами м. Хмельниць-
кого і області. Опубліковано 8 монографій, в т.ч. у 
ФРН, три розділи у зарубіжних монографіях,  
350 статей, у т.ч. 4 у Scopus, зареєстровано 5 автор-
ських свідоцтв. За його керівництва захищено 38 
кандидатських і чотири докторських дисертації.  
Частина захищених науковців працюють на 5 ка- 
федрах Хмельницького національного університету, 
інші працюють в Києві, Тернополі, Краматорську, 
Вінниці, Мукачево та інших містах. 

У 2000 р. в Києві був виданий перший в Україні 
підручник «Планування діяльності промислових 
підприємств», який був перевиданий у 2006 р. 

З 2000 р. під керівництвом проф. О. О. Орлова 
щорічно відбувається науково-практична міжна- 
родна конференція «Проблеми планування в ринко-
вих умовах», яка перетворилася у школу підготовки 
наукових кадрів. 25 учасників конференції захис-
тили докторські дисертації, 5 з них працюють в  
Хмельницькому національному університеті. 

Наукова школа повинна мати своєрідну візит-
ку. Такою візиткою проф. О. Орлова є проведення 
міжнародних науково-практичних конференцій 
«Проблеми планування промислових підприємств 
за умов ринкових відносин», які стали своєрідною 
школою для наукових кадрів. Постійні учасники 
конференції захистили 27 докторських дисертацій,  
6 з яких працюють у Хмельницькому національному 
університеті. Ювілейна 20-та конференція відбу-
деться у жовтні 2021 р.  

Щиро вітаємо ювіляра, бажаємо йому здоров’я, 
творчої наснаги, втілення мрій та бажань! 
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