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УДК 332.12; 334.732.4; 631.115.8 

 

Куцик П. О., 

kutsykpetro@gmail.com, ORCID ID: 0000-0001-5795-9704,  

Researcher ID: G-9204-2019, 

к.е.н., проф., ректор, Львівський торговельно-економічний університет,  

м. Львів 

  

КООПЕРАТИВНО-ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРИНЦИПИ ТА ФОРМИ 

ОРГАНІЗАЦІЇ ГОСПОДАРСТВА СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ В УКРАЇНІ 

 
Анотація. Запропоновано кооперативно-інтеграційну модель організації господарства сільських 

територій в Україні як засобу для ефективного вирішення проблем їх самодостатності та забезпечення 

стійкого розвитку в умовах глобалізації, децентралізації та експансії крупних агрохолдингів. Аналіз, висновки і 

пропозиції щодо кооперативно-інтеграційного шляху розвитку здійснено для сільських територій в контексті 

аграрного сектора вітчизняної економіки, який визначає їх спеціалізацію в системі територіального поділу 

праці. В якості конкретних інструментів кооперативного (кооперативно-інтеграційного) механізму 

створення раціонального та ефективного господарства сільських територій, а відтак і їх сталого розвитку 

розглянуті місцеві агрокластери. Агрокластери визначені як інноваційні форми просторової організації 

продуктивних сил (в межах локальних територій великих або об’єднаних декількох невеликих сільських громад) 

на засадах ефективної галузевої (виробничої чи продуктової) спеціалізації та формування на цих територіях 

відповідних міжгалузевих мікрокомплексів, які, своєю чергою, здатні забезпечити вищі рівні створення доданої 

вартості, а відтак і подолання депресивності та сталий розвиток цих територій. Також агрокластери 

розглядаються як цивілізований та найбільш ефективний організаційно-економічний механізм залучення в обіг 

товарних ресурсів сільськогосподарської продукції домогосподарств сільських територій. Зроблено висновок, 

що місцеві агрокластери повинні розглядатися як одна зі стратегічних можливостей розвитку сільських 

територій, яку необхідно передбачити в стратегії регіонального розвитку України загалом і окремих сільських 

територій зокрема, і як дієвий та малозатратний інструмент реалізації цієї стратегії.  

 
Ключові слова: сільські території, кооперація, інтеграція, кластери, місцеві агрокластери. 

 

Kutsyk P. O., 

kutsykpetro@gmail.com,ORCID ID: 0000-0001-5795-9704,  

Researcher ID: G-9204-2019, 

Ph.D., Professor, Rector, Lviv University of Trade and Economics, Lviv 

 

COOPERATIVE-INTEGRATING PRINCIPLES AND FORMS OF 

ORGANIZATION OF RURAL AREAS ECONOMY IN UKRAINE 

 
Abstract. The cooperative-integration model of organization of rural areas economy in Ukraine as a mean for 

effective solution of problems of their self-sufficiency and ensuring sustainable development in the conditions of 

globalization, decentralization and expansion of large agroholdings is proposed. The analysis, conclusions and 

proposals on the cooperative-integration way of development were carried out for rural territories in the context of the 

agricultural sector of the domestic economy, which determines their specialization in the system of territorial division 

of labor force. Local agricultural agro-clusters are considered as specific instruments of the cooperative (cooperative-

integration) mechanism for creating a rational and efficient economy in rural areas and therefore their sustainable 

development. Agro-clusters are defined as innovative forms of spatial organization of productive forces (within the 

local territories of large or united several small rural communities) on the basis of effective sectoral (production or 

product) specialization and formation in these territories of appropriate inter-sectoral micro-complexes, which in turn 

are capable of providing higher levels of added value, and thus the overcoming of depression and achieving the 

sustainable development of these territories. Also, agro-clusters are considered as civilized and the most effective 

organizational and economic mechanism for involvement in the turnover of agrarian commodity resources produced by 

mailto:kutsykpetro@gmail.com
mailto:kutsykpetro@gmail.com


Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки. № 58, 2019 
 

6 

rural households. It is concluded that local agro-clusters should be considered as one of the strategic opportunities for 

rural territories development, which should be envisaged in the regional development strategy of Ukraine in general 

and of individual rural territories in particular, and as an effective and low-cost tool for implementation of this 

strategy. 

 

Key words: rural areas, cooperation, integration, clusters, local agro-clusters. 
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Постановка проблеми. Альтернативною 

формою ефективного та раціонального ведення 

господарства в сільських територіальних локаціях 

України в сучасних умовах (які проявляються в 

наслідках, не завжди позитивних, стрімкої 

глобалізації, ринкової лібералізації, загостренні 

конкуренції в галузях агросектора і на ринку 

продовольства, проведенні адміністративно-терито-

ріальної реформи та децентралізації, спробах ре-

формування ринку землі, монополізації агросфери 

крупними агрохолдингами тощо), на противагу 

крупним агрохолдингам, які не створюють робочих 

місць, не сприяють розвитку ні домашнім, ні 

фермерським господарствам (оскільки не залу-

чають в обіг товарних ресурсів сільсько-

господарської продукції цих господарств), не 

розвивають інфраструктуру (як виробничу, так і 

соціальну) на селі, а лише нещадно, поза 

принципами ідеї сталого розвитку (яка передбачає 

поєднання економічного, екологічного і 

соціального аспектів розвитку на основі НТП та 

інновацій), інтенсивно експлуатують природні 

ресурси (і насамперед землю, родючі ґрунти) таких 

територій в прагненні максимізувати свої прибутки 

за мінімальних інвестицій в сталий розвиток цих 

територій, є обслуговуючі і/або виробничі 

сільськогосподарські (аграрні) кооперативи та 

місцеві агрокластери, які за своєю природою також 

є проявом кооперативної (а точніше – інтеграційно-

кооперативної або кооперативно-інтеграційної) 

форми територіальної організації продуктивних 

сил.  

Отже, виробничі (аграрні) кооперативи та їх 

вищий (інтеграційний) рівень організації – місцеві 

агрокластери  мають можливість та здатність 

забезпечити раціональну організацію продуктивних 

сил та ефективне ведення господарства на 

відповідній території. Своєю чергою, раціональна 

організація господарства в межах певної території, 

у тому числі сільської, – це така система 

виробництва та його обслуговування (інституційно-

го, фінансового, наукового, технологічного, інфор-

маційного, цінового (ринкового), інфраструктур-

ного, кадрового тощо), за якої формується (або 

сформована) в масштабах відповідного терито-

ріального простору (місцевого, регіонального чи 

національного) необхідна кооперація виробництва 

кінцевої товарної продукції, в такій кількості і такої 

якості, яка має ринки збуту i на яку існує 

адекватний попит, а саме виробництво при цьому 

здатне вдосконалюватися та розвиватися [8]. Тобто 

раціональність господарювання на певній території, 

у тому числі сільській, передбачає, що суб’єкти 

господарювання (як одноосібні і домашні 

господарства, фермерські господарства, так і 

різноманітні підприємства різного профілю) на цій 

території повинні бути належним чином 

інтегровані у відповідну територіальну (місцеву, 

регіональну чи національну) систему продукування 

доданої вартості чи навіть ширше – соціально-

економічну систему. А для сільських територій, в 

контексті забезпечення раціонального господарю-

вання сьогодні, в умовах високого рівня безробіття 

в сільській місцевості, проблемами із логістикою та 

реалізацією своєї товарної продукції на ринку 

особливо актуальним є й питання створення дієвого 

організаційно-економічного механізму залучення в 

обіг товарних ресурсів сільськогосподарської 

продукції домашніх, одноосібних та фермерських 

господарств, розташованих на цих територіях. 

І, як показує практика, а також проведені 

аналітичні дослідження даної проблеми [24], до 

виконання цієї функції (раціонального господарю-

вання) в межах сільських територій сучасної 

України, крупні агрохолдинги мало придатні, 

оскільки вони замість того, щоб створювати 

постійні робочі місця на селі, розвивати там 

виробничу та соціальну інфраструктуру, сплачу-

вати податки до місцевого бюджету, підтримувати 

домашні і фермерські господарства за принципом 

суборенди та аутсорсингу, піклуватися про 

екологію та впровадження інновацій у всі сфери 

життя таких територій, здебільшого лише 

організують своє, зазвичай екстенсивно-інтенсивне 

виробництво монокультур (ріпаку, цукрового 

буряка, соняшника, сої) і, до того ж, без дотри-

мання принципу сівозміни тощо за “маятниковим” 

принципом: навесні прибути “десантом” з 

технікою, обробити і засіяти орендовану чи вже 

приватизовану за тіньовими схемами землю 

(оскільки ринку землі сільськогосподарського 

призначення поки юридично не узаконено і він 

поки що не запрацював в цивілізованому форматі в 

інтересах сільських громад), обробити її засобами 

хімії та підживити міндобривами, а в кінці 

літа/восени – знову прибути з технікою і зібрати 

врожай та відвезти його за призначенням (або на 

зберігання, для очікування сприятливої кон’юнкту-

ри, для переробки, для перепродажу чи реалізації 

на внутрішньому чи зовнішньому ринках, залишив-

ши цю сільську територію наодинці з її 

проблемами, не беручи ніякої участі в її розвитку, 
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не сплативши податків в місцевий бюджет (оскіль-

ки крупні агрохолдинги зазвичай зареєстровані як 

платники податків у великих містах, або в 

офшорних юрисдикціях), не інвестуючи в розвиток 

соціальної та виробничої інфраструктури, не 

створивши постійних робочих місць, не створивши 

виробництв готової кінцевої товарної продукції з 

високими частками доданої вартості та рівнями 

переробки сировинної та проміжної сільськогоспо-

дарської продукції, не залучаючи та не допома-

гаючи домашнім, одноосібним та фермерським 

господарствам, розташованим на цих територіях. 

В якості альтернативної форми організації 

господарства та й усієї соціально-економічної 

системи окремих сільських територій в Україні, як 

на наш погляд, можуть і повинні стати сільсько-

господарські кооперативи та місцеві агрокластери, 

як сучасні форми організації кооперативного руху 

на селі, в основі яких закладено принципи 

територіальної інтеграції праці та синергізму. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У 

світовій практиці територіальної організації 

ефективного господарства кластери стали однією із 

найпоширеніших моделей успішного розвитку 

територіальних господарських систем різного рівня 

і масштабу. І особливо у кризові та посткризові 

періоди їх розвитку, у тому числі і на місцевому 

рівні. 

Кластерна модель організації економіки в 

межах локальних територій передбачає об’єднання 

підприємств та інших суб’єктів господарювання, 

які розташовані в одному регіоні (сконцентровані в 

одній місцевості) і є технологічно пов’язаними 

один з одним або є взаємозалежними на певному 

ринку та мають на меті спільне виробництво і 

реалізацію продукції [19]. Кластери загалом і 

місцеві кластери зокрема створюють умови для 

стійкості та розвитку, підвищення продуктивності 

та рентабельності, у першу чергу сектора домаш-

ніх, індивідуальних (одноосібних) та фермерських 

господарств, а також малих і середніх підприємств 

(шляхом створення механізму залучення в обіг 

товарних ресурсів сільськогосподарської продукції 

цих господарств), сприяють економічній самодос-

татності територій, створюють основу для притоку 

інвестицій, для розвитку малого і середнього 

підприємництва, підвищення гнучкості та мобіль-

ності господарства, створення широкого спектра 

мережевих структур, навчання підприємців.  

Автором кластерного підходу організації 

територіальної економіки є М. Портер, який у своїй 

теорії конкурентоспроможності визначив, що 

кластер – це група територіально близьких 

взаємопов’язаних підприємств у певній галузі та 

асоційованих (допоміжних) із ними установ, які 

пов’язані на технологічних та маркетингових 

засадах. 

Питання забезпечення економічної самодостат-

ності сільських територій (як мікроекономічних 

районів) є актуальним не лише для України, але і 

для багатьох країн світу, у тому числі з розвинутою 

економікою, оскільки ці райони за своєю природою 

й інвестиційною привабливістю є депресивними. 

Відтак постає питання про пошук ефективних 

організаційно-економічних механізмів для вирі-

шення цієї проблеми і, отже, забезпечення і 

перманентного підтримування економічної само-

достатності таких територій. В якості такого меха-

нізму світовою наукою пропонуються та практи-

кою апробуються кооперативні форми організації 

господарства на локальних територіях – місцеві 

кластери, зокрема місцеві локальні агрокластери. 

Дослідженню таких, тобто кластерних, форм і 

моделей організації територіальних економічних 

систем та їх ролі у забезпеченні розвитку 

вітчизняної економіки, присвячені наукові праці 

українських учених: О. Богми [1;16], М. Бєсєдіна 

[2], О. Бородіної [3], В. Борщевського [4; 22],                 

М. Войнаренка [5], І. Гришової [6], О. Ковтуна [7; 

8], М. Кропивко [10; 14], О. Кузьміна [11], Н. Міценко 

[12], О. Несторенко [13], В. Тимофєєва [13],                    

П. Саблука [14], С. Соколенко [15], Г. Семенова 

[16], А. Павлюка [17], А. Присяжнюка [6],                    

А. Пісоцького [18], Я. Рибака [20], О. Рикун [21],  

В. Осокольського [22], І. Черевка [24; 25],                    

Т. Цихана [26], Я. Шкопа [27] та ін. 

Однак дослідженню власне можливостей клас-

терів для забезпечення розвитку та вирішення 

проблеми самодостатності локальних сільських те-

риторій (сільських мікроекономічних районів) уче-

ними приділено недостатньо уваги. В основному 

акцент зроблено на дослідженні їх ролі та 

можливостей для вітчизняної промисловості та 

регіональних мезосистем. 

Постановка завдання. У цій статті розгля-

даються потенційні можливості певних, а саме 

кластерного інтеграційного типу, кооперативних 

форм територіальної організації продуктивних сил 

(господарства) для уникнення ризиків для сільсь-

ких територій, пов’язаних із впливом на них 

глобалізації (глобальної конкуренції), кон’юнктур-

них коливань на ринках продуктів та ресурсів, 

експансіоністської діяльності крупних агрохолдин-

гів, а також їх (цих форм) можливості та механізми 

для забезпечення конкурентних переваг і форму-

вання та реалізації потенціалу сталого розвитку як 

окремих господарств (суб’єктів господарювання), 

так і територій (насамперед сільських, де існують 

проблеми забезпечення зайнятості, товарного ви-

робництва конкурентоспроможної продукції з 

виходом на ринки реалізації, тобто проблеми 

логістики та збуту цієї товарної продукції тощо) їх 

локалізації. Відтак метою статті є дослідження 

здатності кооперативних форм кластерного (інтег-

раційного) типу організації господарства вирішити 

низку соціально-економічних проблем життєдіяль-

ності та розвитку локальних сільських територій в 

Україні на сучасному історичному етапі. А саме: 

проблем належної (тіснішої) інтеграції господа-

рюючих суб’єктів (у тому числі і домашніх, одно-

осібних та фермерських господарств), які розташо-

вані на певній локальній, насамперед сільській, 

території, в її господарський комплекс у питаннях 

формування раціональної, конкурентної та ефек-

тивної економічної системи та процесу щодо 

створення доданої вартості, забезпечення високого 
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рівня зайнятості місцевого населення, належного 

наповнення місцевого бюджету, забезпечення 

розвитку виробничої, логістичної та соціальної 

інфраструктури сільських територій, і у підсумку 

вирішення завдань сталого розвитку цих територій 

тощо. 

Ця здатність ґрунтується на використанні 

ефекту синергії від впровадження принципу 

інтеграційного кооперування (вертикального та 

горизонтального, функціонального та галузевого 

тощо) суб’єктів господарювання та їх діяльності в 

форматі різного типу локальних (місцевих) коопе-

ративних формувань типу кластерів в межах пев-

них територіальних соціально-економічних систем, 

і насамперед сільських територій. При цьому 

власне кластери нами позиціонуються як дієвий, 

малозатратний і оптимальний (завдяки синерге-

тичному ефекту через співпадання ланок ланцюж-

ків створення вартості) організаційно-економічний 

інструмент забезпечення координації зусиль, 

взаємодії та спільної роботи різних господарств 

(господарюючих суб’єктів) в функціональному, 

галузевому та територіальному аспектах їх діяль-

ності на певних локальних, насамперед сільських, 

територіях, зокрема і щодо залучення в обіг товар-

них ресурсів сільськогосподарської продукції домо-

господарств місцевого населення цих територій. 

Досліджуються методологічні та практичні ас-

пекти створення та функціонування місцевих аг-

рокластерів, їх можливості у формуванні конкурен-

тоспроможної та самодостатньої економіки сільсь-

ких територій тощо. Доцільність дослідження цих 

аспектів пояснюємо тим фактом, що локальні 

кластери в межах сільських територій в Україні 

мають шанс отримати швидкий розвиток лише тоді, 

коли теоретичні напрацювання та позитивний 

практичний досвід буде систематизовано й перене-

сено в сферу організації економіки сільських 

територій та в практику її управління.  

Виклад основного матеріалу дослідження. На 

сучасному етапі розвитку національної економіки 

України і особливо це стосується її локальних 

сільських територій, так званих інтегральних 

мікроекономічних районів (сільських мікрорайонів, 

мікрорегіонів), спостерігається низький рівень 

ефективності використання її природного та 

людського потенціалів [14; 22; 24]. І як наслідок – 

гостро постає проблема забезпечення самодостат-

ності таких (сільських) територіальних соціально-

економічних систем – ТСЕС (як відтворювальної, 

так і фінансової). В основу існуючої проблеми із 

забезпечення економічної самодостатності сільсь-

ких територій та їх соціально-економічних систем в 

Україні покладено низький рівень інтегрованості 

господарств, які розташовані на відповідній тери-

торії (від домашніх, індивідуальних, одноосібних та 

фермерських господарств до середніх і великих 

підприємств), у місцеві господарські системи. Від-

так відсутність там відповідно налагодженої сис-

теми виробництва та його обслуговування (інсти-

туційного, грошово-фiнансового, науково-техноло-

гічного, інформаційного, цінового (ринкового), 

інфраструктурного, логістичного, кадрового тощо), 

за якої формується, існує та функціонує на 

місцевих рівнях (у нашому випадку – на рівнях 

мікрорегіонів, які відповідають масштабам місце-

вих сільських територій) необхідна кооперація 

виробництва певної кінцевої продукції (яка відпо-

відає спеціалізації цих мікроекономічних, сільсь-

ких, районів, обумовленій ключовими факторами 

розміщення продуктивних сил та організації вироб-

ництва), яка має ринки збуту i на яку існує відпо-

відний попит, і це виробництво здатне вдоскона-

люватися та розвиватися. Тобто проблема само-

достатності полягає у тому, що господарства на 

відповідних територіях є не належним чином 

інтегровані в місцеву господарську систему проду-

кування доданої вартості. 

В цьому контексті державна економічна, а 

саме: структурна політика щодо розвитку сільських 

територій (сільських мікроекономічних районів), – 

повинна в першу чергу бути спрямована на підго-

товку i створення конкурентоспроможних фінан-

сово самодостатніх місцевих (сільських) госпо-

дарських комплексів, якi викликали б інтерес у 

потенційних інвесторів, кооперували та інтегру-

вали господарюючих суб’єктів на цих територіях 

(від домашніх, одноосібних та фермерських госпо-

дарств до малих, середніх та великих підприємств) 

в процес виготовлення кінцевої готової продукції, 

на яку існують адекватний попит і ринки збуту, 

забезпечували розвиток і вдосконалення вироб-

ництва, тобто створювали робочі місця і можли-

вість адекватно ринковим умовам заробляти кошти, 

необхідні для забезпечення розширеного відтво-

рення і розвитку цих (сільських) територій, а не 

лише нещадно, по-варварськи експлуатували місце-

ві природні ресурси, тим самим тільки створюючи 

там додаткові екологічні проблеми, не вирішуючи 

ніяких ні економічних, ні соціальних, ні інфра-

структурних проблем даних територій, як це, на 

жаль, роблять сьогодні крупні агрохолдинги-

орендарі з офшорною юрисдикцією. 

На нашу думку, потужним механізмом, який 

здатен забезпечити формування самодостатніх 

місцевих господарських систем із продукування 

доданої вартості і, таким чином, сприяти сталому 

розвитку сільських територій, є ініціювання 

становлення і створення на коопераційних засадах 

організаційно-економічних інтегрованих бізнес-

структур – місцевих агрокластерів, у яких би 

об’єднувався (кооперувався) різного масштабу (від 

домашніх, одноосібних та фермерських госпо-

дарств до малих, середніх та великих підприємств, 

які залучають найманих працівників і мають 

можливості до здійснення крупних інвестицій у 

різноманітні виробничі, інфраструктурні та со-

ціальні проекти) виробничий бізнес, виробничий і 

фінансовий капітал, а також наукова, логістична і 

торговельна інфраструктура тощо і на які б 

орієнтувався в своїй виробничій діяльності неза-

лежний індивідуальний, особистий, малий та 

середній бізнес (основа місцевих сільських госпо-

дарських систем в Україні з точки зору забезпе-

чення зайнятості та джерела надходження фінан-

сових ресурсів). 



Herald of Lviv University of Trade and Economics. Economic Sciences. № 58, 2019 
 

9 

В основі кластерів як дієвих інструментів, що 

покликані забезпечити становлення ефективних та 

самодостатніх територіальних соціально-економіч-

них систем (ТСЕС), зокрема в межах сільських 

територій, покладено принципи кооперації та інтег-

рації, через які формується (генерується) ефект 

господарського синергізму, сутність якого полягає 

в тому, що ефективність спільного використання 

ресурсів інтегрованим господарством завжди біль-

ша, ніж ефективність використання цих самих 

ресурсів окремим господарством (в межах належ-

них їм ресурсів).  

Найбільш виразно, як показує світова практика 

територіальної організації ефективного госпо-

дарства, зокрема в США, Шотландії, Італії, 

Німеччині, Франції, Фінляндії, Австрії, Канаді, 

Японії та інших країн з розвинутою ринковою 

економікою, економічний синергізм проявляється в 

інтегрованих бізнес-системах різних форм органі-

зації та способів інтеграції на коопераційних заса-

дах [15].  

Зазначимо, що на сьогодні коопераційно-інтег-

раційний шлях організації господарської діяльності 

на локальному рівні сільських територій найбільш 

повно відповідає вирішенню проблем як про-

вадження ефективної господарської діяльності, так 

і управління нею. Організація місцевого госпо-

дарства на засадах інтеграції та галузево-функціо-

нальної кооперації та диверсифікації є тим механіз-

мом, який без додаткових затрат інвестиційних та 

фінансових ресурсів (сторонніх інвестицій) може 

забезпечити фактичне зрушення інвестиційного та 

інноваційного процесів, стабілізувати та оптимі-

зувати місцеве виробництво, залучити фінансовий 

капітал, організувати нові виробництва (а відтак і 

робочі місця), реструктурувати і модернізувати 

діючі, але неефективні виробництва і відтак забез-

печити економічне зростання, вирішити проблему 

зайнятості (безробіття), сприяти зростанню 

реальних доходів населення сільських територій. 

Окрім цього, інтегровані бізнес-системи, якими і є 

місцеві кластери, правомірно розглядати як форму, 

чи то умову, за якої (в якій) проявляє свою дію 

принцип ефективності. Цей принцип проявляється 

за певних умов, діє за певних умов, в межах певних 

форм, в тому числі і організаційно-економічних. І 

такими найсприятливішими умовами та формами 

для реалізації цього принципу і є інтегровані біз-

нес-системи різних типів організації, структури-

зації та способів формування на засадах кооперації. 

При цьому кластери можуть набувати різних форм: 

а) об’єднання малих і середніх підприємств 

(італійська модель); б) із ядром із великих компаній 

(шотландська модель); в) засновані на взаємодії 

великої кількості замовників та виконавців, що 

передбачає наявність розвиненого ринку суб-

контрактації (американська модель); г) галузеві та 

міжгалузеві кластери; д) неформальні та органі-

зовані; е) рівня міста, місцевості, мікрорайону, 

мезорегіону, великого економічного інтегрального 

району, країни, декількох країн; є) регіональні та 

локальні, місцеві (регіонально або локально 

обмежені об’єднання навколо промислового або 

наукового центру); ж) вертикальні (об’єднання 

всередині одного виробничого процесу, наприклад 

ланцюжок “постачальник-виробник-збутовик-клієнт”); 

з) горизонтальні (об’єднання споріднених вироб-

ництв (підприємств, галузей) в один кластер (у т. ч. 

місцевий), наприклад агропромисловий) тощо.  

Кластери можуть диференціюватися за різними 

ознаками, зокрема за розмірами, широтою і 

спектром охоплення об’єктів, рівнями розвитку та 

галузями діяльності. Типологізацію кластерів мож-

на здійснити за прикладом морфологічної матриці 

Фріца Цвіккі, розглянувши комбінації таких 

основних їх параметрів-характеристик: 1) геогра-

фічної (міжнародні, національні, регіональні, міс-

цеві (локальні); 2) галузевої (міжгалузеві, галузеві, 

вузькогалузеві); 3) структурної (створені на базі 

малих та середніх підприємств, створені навколо 

великих компаній та концернів); 4) сфери взаємодії 

(виробничі, науково-технічні, технологічні, 

інноваційні, змішані); 5) напрямів формування 

(фокусні, латеральні, мережеві, горизонтальні, 

вертикальні); 6) цільового призначення (наприклад, 

забезпечення самодостатності та сталого розвитку 

локальних сільських територій (сільських мікроеко-

номічних районів); підвищення конкурентоспро-

можності малого і середнього підприємництва, 

фермерських та одноосібних господарств тощо; 

раціоналізація промисловості, агросектора, прове-

дення колективних досліджень, впровадження 

управління навколишнім середовищем) та ін. 

Кожен тип кластерів має свою специфіку функ-

ціонування та способи взаємодії структурних 

елементів-учасників. Зокрема, місцеві аграрні клас-

тери є групою географічно локалізованих взаємо-

пов’язаних господарств, об’єднаних у виробничий 

ланцюжок, в межах якого створюється кінцевий 

продукт і додана вартість. Вони формуються 

навколо аграрних господарств (підприємств) або 

підприємств із сфери послуг, які виготовляють 

традиційну або диференційовану продукцію, що 

користується адекватним попитом як на місцевому 

(локальному) та регіональному, так і на міжрегіо-

нальному і зовнішньому ринках. Архітектоніку 

(композиційна будова складної структури, що 

зумовлює співвідношення її головних і другоряд-

них елементів) певного різновиду місцевого агро-

кластера, створення якого, як на нашу думку (вра-

ховуючи значний ресурсний потенціал сільських 

територій України, а також його вкрай неефективне 

використання), може забезпечити вирішення проб-

леми економічної самодостатності та сталого роз-

витку території його розташування, нами наведено 

на рис. 1 (7; 27). 

Зазначимо, що якоїсь єдиної типової структури 

такий кластер не має, він створюється у 

відповідності до умов і факторів РПС певної 

територіальної локації та її спеціалізації в системі 

територіального розподілу праці. Відтак місцевий 

агрокластер може бути як спеціалізованим, так і 

комбінованим і охоплювати у своїй структурі різні 

як субкластери, так і обслуговуючі та виробничі 

кооперативи. Наприклад, такий комбінований 

місцевий агрокластер може охоплювати:                         
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1) зернопродуктовий субкластер: виробники зерна, 

заготівля і зберігання зерна, переробка зерна 

(млини і комбікормові заводи), виробництво 

хлібопродуктів (хлібопекарні); 2) овочепродук-

товий субкластер: господарства з вирощування 

овочів, гуртова заготівля і реалізація на оптових 

ринках, заготівля і переробка (консервні заводи); 3) 

молокопродуктовий субкластер: виробники молока, 

заготівля молока (обслуговуючий кооператив), 

переробка молока (молокопереробні підприємства); 

4) м’ясопродуктовий субкластер: виробники м’яса 

(господарств, що займаються вирощуванням і 

відгодівлею ВРХ, свиней, птиці тощо), заготівля 

м’яса (обслуговуючі кооперативи), переробка м’яса 

(м’ясопереробні підприємства); 5) багатофункціо-

нальний кооператив, який займається матеріально-

технічним забезпеченням, заготівлею, переробкою 

та збутом продукції (агроторговий дім). В межах 

такого кластера виділяється обслуговуючий 

кооператив із виробництва та/або заготівлі 

сільськогосподарської продукції, який пов’язаний з 

усіма вищенаведеними субкластерами. 

Отже, така коопераційно-інтеграційна формо-

структура організації територіального господарсь-

кого комплексу в локальних сільських місцевостях, 

окрім поєднання різних господарств в межах 

локальної території в певному ланцюжку створення 

доданої вартості, пов’язує і конкуруючі геогра-

фічно концентровані господарства (фермерські, 

одноосібні і домашні господарства, підприємства 

малого і середнього спеціалізованого бізнесу 

(однієї і/або тісно пов’язаних галузей) у напрямі та 

шляхом організації координування їх зусиль щодо 

колективного просування своєї продукції (товарів 

та послуг) на існуючі та нові ринки як в межах, так 

і за межами локальної території їх розташування. 

Такі кластери можуть формуватися в межах 

одного мікроекономічного (сільського) району. Во-

ни зорієнтовані на певну географічну концентрацію 

як взаємопов’язаних (в єдиному ланцюжку ство-

рення певної доданої вартості), так і конкуруючих, 

до певної міри на певних ланках ланцюжка 

створення вартості, різного типу господарств.  

В чому ж полягають можливості таких форм 

реалізації інтеграційної кооперації щодо змен-

шення ризиків потенційних загроз та вирішення 

проблем функціонування та розвитку господарства 

в динамічному ринковому середовищі? 

Насамперед зазначимо, що “кластер” є об’єд-

нанням на коопераційних засадах окремих 

економічних елементів (наприклад, господарств, 

підприємств чи галузей) в єдине ціле для реалізації 

певної спільної для них мети, для вирішення 

спільних питань. За логікою синергетичного ефекту 

кооперування та інтегрування суб’єктів господа-

рювання локальних територій у кластери різнома-

нітного виду чи конфігурації надає цим 

господарствам, а також сформованим ними 

інтегрованим бізнес-системам і у підсумку терито-

ріальним економічним системам їх локалізації, 

додаткові можливості для уникнення чи зменшення 

ризиків потенційних загроз та використання 

потенційних можливостей динамічного ринкового 

середовища, для розвитку та реалізації їх конку-

рентних переваг у певних сферах та галузях еконо-

міки, для досягнення якісно нових конкурентних 

переваг і можливостей сталого розвитку та для 

вирішення багатьох як стратегічних (наприклад, 

забезпечення економічної самодостатності сільсь-

ких територій), так і тактичних (наприклад, збут 

продукції чи отримання фінансових ресурсів для 

вирішення поточних проблем) питань їх функціо-

нування та розвитку. Нижче наведемо перелік 

конкретних загроз та проблем для ефективного 

розвитку територіальних господарських систем 

сільської локалізації в Україні сьогодні [2; 18].  

У світлі потенційних загроз із боку ринкового 

середовища – це, насамперед, проблеми: зниження 

ринкового попиту та зменшення ємкості внутріш-

нього ринку; монополізації ринку; агресивна 

експансія крупних агрохолдингів; нестабільність 

фінансового ринку тощо. 

У межах ринкового аспекту діяльності – це, 

насамперед, питання: забезпечення належного 

рівня конкурентоспроможності та посилення 

ринкових позицій; уникнення залежності від 

обмеженого кола постачальників та покупців; 

налагодження ефективного маркетингу. 

У межах аспекту організації ефективної 

системи виробництва (щодо підвищення ефектив-

ності виробничих бізнес-процесів) – це питання, 

пов’язані із: оновленням та ефективністю викорис-

тання основних виробничих фондів; підвищенням 

продуктивності праці; диверсифікацією продукції; 

ефективністю виробничого менеджменту; 

мінімізацією енерговитрат (енергоощадністю). 

У межах аспекту організації інвестиційного 

процесу (щодо підвищення ефективності інвести-

ційних бізнес-процесів) – це можуть бути питання, 

пов’язані з підвищенням ефективності інвес-

тиційного менеджменту, що знаходитиме своє 

втілення у: недопущенні перевитрат інвестиційних 

ресурсів; забезпеченні запланованих обсягів 

прибутку від реалізованих проектів; мінімізації 

тривалості будівельно-монтажних робіт тощо. 

У межах фінансового аспекту (щодо організації 

ефективних фінансової діяльності та менеджменту) 

– це питання, пов’язані із: ефективною фінансовою 

стратегією; структурою активів (щодо ліквідності 

активів); часткою позичкового капіталу; часткою 

короткострокових джерел залучення позикового 

капіталу; дебіторською заборгованістю; вартістю 

позичкового капіталу; рівнем фінансових ризиків. 
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Сервісні підприємства або обслуговуючі 

кооперативи, які надають послуги із оренди, 
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Місцева міні-енергетика  

Базові господарства кластера: 

підприємства, фермерські, 

одноосібні і домашні господарства 

Обслуговуючі кооперативи та 

підприємства із сфери малого і 

середнього бізнесу 

Підприємства та організації, які  

співпрацюють із базовими 

господарствами кластера та їх 

підтримують 

Наукові організації, 
підприємства, які надають 
послуги із сертифікації та 

ліцензування та інші бізнес-
послуги в режимі 

аутсорсингу 

Місцеві органи влади, 

банки, 

фонди 

Підприємства, що належать 

до галузей підтримки: 

хімічної, будівельної, 

енергетики, автомобіле- та 

машинобудування 

Рис. 1. Архітектоніка місцевого локального сільського агрокластера 

 

Відходи 

Добрива 

Підприємства 

місцевої 

промисловості 

Біотехнологічні 

підприємства 

біоактивних 

препаратів 
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У межах аспекту організації ефективної 

системи управління бізнесом – це питання, 

пов’язані із: орієнтацією в кон’юнктурі ринку; 

ефективністю фінансового менеджменту; високими 

рівнями комерційного ризику; покращенням 

управління витратами виробництва; забезпеченням 

гнучкості в управлінні; недопущенням інерційності 

розвитку; організацією якісної системи бухгал-

терського обліку та звітності. 

Основними аргументами, які дають підстави 

вважати власне кооперативні інтеграційні структу-

ри дієвим організаційно-економічним інструмен-

том, що забезпечує можливості для вирішення 

вказаних проблем та забезпечення сталого розвитку 

території їх локації, є те, що: 

 закладений в кластерах принцип кон-

центрації на локальних територіях, з одного боку, 

до певної міри конкуруючих господарств, а з 

іншого, технологічно пов’язаних з ними під-

приємств, а також покупців їх продукції та поста-

чальників сприяє зростанню ефективної спеціа-

лізації території; 

 окремі господарства найбільш динаміч-

но розвиваються саме в межах такого коопера-

тивно-інтеграційного формування; 

 розвиток в межах кластера взаємо-

пов’язаних господарств окремих його бізнес-

суб’єктів є поштовхом для активізації розвитку 

підприємств-постачальників, підприємства-спожи-

вачів та галузей сфери послуг у складі місцевого 

кластера: необхідність задоволення потреб, що 

постійно зростають, стимулюватиме формування у 

територіальному місцевому кластері нових бізнес-

структур і господарств, що займатимуться вироб-

ництвом, розповсюдженням та реалізацією про-

фільної продукції основних кластероутворюючих 

господарств; 

 кластерно-кооперативно-інтеграційна 

форма взаємодії стимулює інновації, інноваційний 

процес. Участь в діяльності кластерного об’єднання 

наукового сектора та синтез науково-технічної і 

підприємницької діяльності сприяє прискоренню 

генерації та практичному застосуванню продукто-

вих, технологічних та управлінських інновацій; 

 перетин діяльності різних видів 

діяльності в межах кластера стимулює виникнення 

нових видів бізнесу; 

 кластерний формат організації бізнесу в 

межах локальних і у т. ч. сільських територій 

дозволяє вести конструктивний діалог між 

представниками підприємницького середовища та 

державної і місцевої влади; 

 кластери надають можливість різнома-

нітним суб’єктам господарювання і особливо одно-

осібним, індивідуальним і фермерським госпо-

дарствам, підприємствам малого і середнього 

бізнесу долучатися до них для надання учасникам 

різноманітних спеціалізованих фінансових, бухгал-

терських, аудиторських, маркетингових та інших 

послуг. 

Як бачимо, кластеризація бізнес-середовища 

певної, у тому числі і насамперед сільської тери-

торії, слугує підтримці різноманітних господарств, 

розташованих на цій території, а кластер при цьому 

виступає як чітко налагоджена інфраструктура 

господарств певного виду діяльності або суміжних 

видів діяльності, розташованих (тобто є фактично 

постійними резидентами, що сплачують податки в 

місцеві бюджети) на цій території. Таким чином 

кластери є інфраструктурою, яка полегшує залу-

чення інвестицій, логістику, доступ до ринків 

продукції та ресурсів, до клієнтів (покупців), 

кваліфікованих трудових ресурсів, надає можли-

вість отримання знань і ноу-хау, сприяє зайнятості 

тощо. 

Загалом метою місцевих кластерів, розташо-

ваних в межах локальних сільських територій, є 

цільове спрямування господарської діяльності 

таких територій. Зокрема, метою їх створення може 

бути: 

 колективне просування товарів і послуг 

на існуючі та нові ринки; формування з декількох 

незалежних самостійних суб’єктів господарювання 

ефективно функціонуючих технологічних ланцюж-

ків створення певної споживчої вартості, на яку 

існують адекватні попит і ринки збуту; 

 ефективне використання ресурсів і 

специфічних конкурентних переваг для спільного 

ведення та здійснення бізнес-проектів на засадах 

спеціалізації та кооперації (підприємницької, 

виробничої, міжгалузевої, функціональної та 

просторової); 

 підвищення продуктивності, інновацій-

ності, конкурентоспроможності, прибутковості та 

зайнятості в господарствах і на підприємствах, які 

розташовані (локалізовані) і ведуть своє 

господарство та бізнес на постійній основі в певній 

сільській місцевості (де реалізується кластерно-

кооперативно-інтеграційна модель розвитку) тощо. 

При цьому призначенням місцевих агрокласте-

рів є об’єднання у певний тип мережі географічно 

локалізованих у певній сільській місцевості госпо-

дарств, що спеціалізуються в певному або суміж-

них видах сільськогосподарського виробництва. 

Відтак кластерні формування здійснюють 

безпосередній потужний вплив і на соціально-

економічний розвиток територій їх локалізації. І в 

цьому контексті кластеризація бізнес-середовища 

сільських територій України може виступити як 

інноваційна технологія організації комплексного та 

ефективного використання ресурсного потенціалу 

таких територій і забезпечення на цій основі 

сталого (позитивно-збалансований економічний, 

соціальний та екологічний) розвитку таких 

територій.  

Очевидно, що формування ефективних вироб-

ничих систем на основі запровадження коопера-

тивно-інтеграційних принципів організації вироб-

ничої взаємодії на місцевому рівні надає значні 

можливості як для підвищення конкуренто-

спроможності місцевого бізнесу (на основі ство-

рення механізму більш ефективного використання 

ресурсів), так і для підвищення конкуренто-

спроможності економіки території та її фінансової 

самодостатності. Так, зокрема, діяльність місцевих 

агрокластерів сприятиме не тільки збереженню, але 
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і створенню додаткових робочих місць на теренах 

їх локалізації, що, своєю чергою, завдяки виплаті 

зарплати позитивно впливає на зростання рівня 

доходів місцевого населення та надходжень (через 

податки та внески) до місцевого бюджету, а це 

забезпечує можливість повноцінного виконання 

місцевим самоуправлінням в умовах децентра-

лізації своїх соціальних функцій (критерій фінан-

сової самодостатності) без зовнішніх (сторонніх) 

запозичень чи дотацій (субсидій та субвенцій). 

Завдяки ліквідації неефективних ланок ланцюжка 

вартості, об’єднанню зусиль, заміні застарілих ОФ, 

впровадженню технологічних нововведень, вироб-

ництва якісної продукції, яка користується попи-

том, в місцевих агрокластерах відбувається оптимі-

зація структури та обсягів продукту та доходу 

сільських територій у місцях їх дислокації. Слід 

також звернути увагу, що інтеграційна кооперація 

сприяє покращенню платіжного обороту в 

господарській системі, оскільки фінансові розра-

хунки в межах кластера як єдиного виробничого 

комплексу, що охоплює замкнутий ланцюжок ви-

робництва “від постачальника необхідних ресурсів 

до кінцевих споживачів продукції”, значно спро-

щуються та пришвидшуються за рахунок змен-

шення зайвих пересувань грошових коштів, лікві-

дації проміжних фінансових операцій, підвищення 

якості управління грошовими коштами тощо. 

Отже, оскільки завдання відродження та 

підтримки економіки сільських територій, забез-

печення їх фінансової самодостатності полягає в 

тому, щоб сформувати на цих територіях госпо-

дарський комплекс із випуску готової конкуренто-

здатної продукції, то цьому повинно сприяти 

створення місцевої економічної системи, більшість 

виробництв якої технологічно замкнуті. На рівні (в 

межах) локальних сільських територій України 

найкраще замикаються технологічні цикли агро-

промислового сектора (а також до певної міри – 

легкої, харчової, будівельної (у т. ч. виробництво 

будматеріалів), деревообробної промисловості. 

Суть замкнутого на території технологічного 

виробничого циклу полягає в тому, що для випуску 

певної готової продукції має бути організована 

взаємодія потрібної (критичної) кількості вироб-

ництв, які забезпечують повний технологічний 

процес її виготовлення. Це відбувається на основі 

поглиблення поділу праці і вузької спеціалізації 

окремих виробництв, з одного боку, та їх цільового 

кооперування (як технологічної та маркетингової 

взаємодії) щодо виготовлення та реалізації на 

ринку кінцевої продукції (із високою доданою 

вартістю), на яку існують адекватний попит і ринки 

збуту, – з іншого боку, що у підсумку забезпечує на 

даній території створення додаткових робочих 

місць, ефективне використання ресурсів, зростання 

продуктивності виробництва тощо. Власне, в цьому 

контексті і є доцільною кластеризація господарств 

у межах сільських територій в Україні як модель 

забезпечення соціально-економічного розвитку 

сільських територій. 

У цьому контексті зазначимо також, що в ЄС 

кластерна модель розвитку визнана одним із 

найефективніших механізмів розвитку місцевих 

малих і середніх підприємств та місцевих (сільсь-

ких) економік на засадах місцевої галузевої спеціа-

лізації та технологічно-маркетингової кооперації. 

Це відбувається завдяки можливостям, що 

отримують підприємства такої кооперативної групи 

у питаннях акумулювання ресурсів, пошуку бізнес-

партнерів, доступу до більшої кількості поста-

чальників та послуг підтримки, стимулювання, 

запровадження та доступу до інновацій і “ноу-хау”, 

доступу до маркетингової інформації та досвід-

ченої та висококваліфікованої робочої сили тощо. 

Слід також звернути увагу, що, як показує світова 

практика, найбільш успішними є кластери, які 

створювалися шляхом зміцнення існуючої структу-

ри місцевої економіки та переорієнтації її 

занепадаючих секторів. 

Для сільських територій України корисним має 

бути досвід 168 місцевих американських регіональ-

них харчових хабів, які працюють у 7 регіонах 

США – структур кластерного типу, які об’єднують 

в єдину систему підприємства, що працюють в 

аграрному секторі: фермерів, виробників продуктів 

дистриб’юторів, харчові продукти (торгові мережі, 

ринки, магазини) та організації, які представляють 

інтереси споживачів. Вони надають допомогу 

фермерам та місцевим виробникам продуктів у 

плануванні виробництва, логістиці, сертифікації 

продукції, пошуків ринків збуту, укладанні угод 

між фермерами та гуртовими клієнтами (бюджет-

ними організаціями, магазинами, ресторанами, про-

довольчими кооперативами, школами, універси-

тетами тощо). 

На жаль, в Україні поки що, з одного боку, є 

низькою ефективність вже створених кластерних 

структур, а з іншого, – відсутні для їх створення та 

функціонування сприятливі умови й адекватне 

інституційне середовище та нормативно-правове 

забезпечення. 

До основних причин-чинників неналежного 

розвитку кластерної моделі територіальної органі-

зації продуктивних сил сільських територій в 

Україні належать:  

 недовіра до можливості ефективного 

застосування кластерів для розвитку сільських 

територій в сучасних умовах вітчизняної 

економіки;  

 відсутність нормативного визначення 

“місцевого агрокластера” та комплексу заходів 

щодо його створення в Україні, системних законо-

давчих і нормативно-правових документів, які 

стимулювали б та регулювали становлення, діяль-

ність та розвиток агрокластерів на сільських 

територіях, відсутність формалізованих (докумен-

тально оформлених) пропозицій щодо підтримки 

кластерних ініціатив та адекватної політики, які 

сприяли б реалізації кластерної концепції розвитку 

сільських територіально-економічних мікросистем. 

У цьому контексті зауважимо, що в українському 

законодавстві не існує терміна “кластер”, а були 

лише розроблені проекти нормативно-правових 

актів, які покликані формувати загальні засади 

кластеризації економіки, але вони так і не були 
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прийняті вже понад 10 років. Серед них “Концепція 

створення кластерів в Україні” (Міністерство 

економіки України 2008 р.) [28] та “Національна 

стратегія формування та розвитку транскордонних 

кластерів” (Міністерство регіонального розвитку та 

будівництва України, 2009 р.). Однак у Державній 

стратегії регіонального розвитку України до 2020 

року, хоча і без визначення терміна “кластер”, 

зазначено, що він є ефективним інструментом 

подолання депресивності та точкою зростання 

територій [29]. У більшості регіональних стратегій 

регіонального розвитку до 2020 року кластери та їх 

розвиток визначені як одна з операційних цілей. 

Зокрема, в цьому контексті слід зауважити, що 

сьогодні на сайті Державного фонду регіонального 

розвитку (ДФРР) зареєстровано лише 3 проекти 

кластерів, у т. ч. в сільській місцевості [30]. У той 

же час, враховуючи цільові установки “Стратегії 

сталого розвитку України до 2030 року” [31], усі 

стратегії регіонального розвитку повинні містити 

кластерний підхід до розвитку як окремих галузей 

(у т. ч. сільського господарства), так і окремих 

локальних, особливо сільських, територій; 

 відокремленість (ізольованість) та слаб-

кий рівень взаємодії між різними господарствами 

(домашніми, індивідуальними, одноосібними та 

фермерськими господарствами та різними під-

приємствами, дислокованими на певній сільській 

території);  

 не схильність суб’єктів господарювання 

щодо кроків у напрямку кооперування та інтегру-

вання в процесі провадження бізнесу для 

отримання синергетичного ефекту;  

 непереконаність суб’єктів господарю-

вання у дієвості або необхідності інноваційних 

методів організації господарювання; 

 небажання власників і менеджменту 

змінювати ставлення до інноваційних способів 

організації діяльності власних господарств; 

 відсутність реальної дієвої державної 

підтримки процесів інтеграції господарств і 

підприємств у кластери, особливо на початкових 

етапах їх створення (тут слід зауважити, що 

закріплення інструменту кластерів в регіональних 

стратегіях може надати поштовх кластеризації 

місцевої економіки, оскільки проекти, внесені в 

план дій стратегій, можуть отримати фінансування 

Державного фонду регіонального розвитку. Фінан-

сування таких проектів також можуть отримати 

громади, які об’єднуються та співпрацюють 

відповідно до Закону України “Про співробіт-

ництво територіальних громад”); 

 низький рівень, а то й загалом відсутність 

довіри між господарствами, між підприємцями, між 

господарствами, підприємцями й місцевими 

органами влади; 

 відсутність налагодженого партнерства 

між органами влади та підприємницьким сектором 

(хоча основи співпраці влади та бізнесу закладено в 

Законі України “Про державно-приватне 

партнерство”); 

 відсутність у господарств та підприємств 

необхідних коштів для реалізації кластерних 

проектів; 

 небажання підприємців ризикувати через 

майже невизначені умови діяльності кластерів; 

 слабка мотивація, а то й загалом 

відсутність мотивації у господарств і підприємств, 

які мають різну мету діяльності до створення 

кластерів; 

 несприйняття з боку великих експорто-

орієнтованих агрохолдингів ідеї посилення спрямо-

ваності на створення місцевих агрокластерів; 

 недостатня зацікавленість домогоспо-

дарств, одноосібних та фермерських господарств, 

малих та середніх підприємств об’єднуватись у 

великі виробничі системи; 

 відсутність формалізованих (докумен-

тально оформлених) пропозицій щодо підтримки 

кластерних ініціатив та адекватної політики, які 

сприяли б реалізації кластерної концепції розвитку 

сільських територіально-економічних мікросистем; 

 відсутність достатнього інформаційного 

забезпечення для створення та функціонування 

агрокластерів у сільській місцевості в Україні, 

зокрема відсутність методичної й організаційної 

баз, які допомагали б різним господарствам 

інтегруватися у кластери;  

 відсутність інвесторів у зв’язку з інвести-

ційною непривабливістю сільських територій;  

 відсутність (або неналежний рівень) 

гарантій підтримки мікрокластерних проектів у 

сільських територіях з боку інституційних інвесто-

рів – фінансово-кредитних інститутів, інноваційних 

та венчурних фондів, лізингових компаній тощо;  

 невеликий досвід функціонування 

кластерів в Україні. 

У підсумку зазначимо, що найбільш 

перспективними напрямами формування місцевих 

сільських агрокластерів в різних регіонах України 

сьогодні, враховуючи специфіку та рівень розвитку 

їх продуктивних сил, є: агропромислові та харчові 

кластери: молоко та м’ясопереробного спряму-

вання, виробництва консервної (овочево-фрук-

тової), олійної та зернової продукції, цукрові та 

кондитерські, виноробні тощо. Для ідентифікації 

кластерів можна застосовувати результати як 

кількісного (за коефіцієнтом просторової локалі-

зації, тобто фактором зайнятості чи, точніше, 

фактором концентрації виробництв (господарств чи 

продукції) певної галузі, і шляхом вимірювання 

сили взаємодії між господарствами чи під-

приємствами різних галузей чи їх сегментів в 

кластері за моделлю “витрати – випуск” та мере-

жуванням, і за показником економічної значущості 

галузі відповідної території), так і якісного (шля-

хом визначення основних компетенцій кластерів та 

важливих якісних зв’язків та стратегічних 

партнерів у різних мережах) аналізу. 

Натомість для стимулювання розвитку місце-

вих кластерів на рівні локальних сільських 

територій (які відповідають території великих або 

декількох невеликих об’єднаних територіальних 

громад) необхідне об’єднання зусиль усіх рівнів 

територіального управління. При цьому Мініс-

терству регіонального розвитку і будівництва слід 
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надавати за рахунок ДФРР підтримку проектів від 

місцевих територіальних громад, які спрямовані на 

розвиток кластерів, надавати методичну та 

інформаційну допомогу сільським територіальним 

громадам щодо виявлення умов та потенційних 

учасників для створення та розвитку кластерів; 

Міністерству економічного розвитку і торгівлі 

слід забезпечити нормативно-правове визначення 

“кластера” загалом і місцевого локального агро-

кластера зокрема, розробити та затвердити відпо-

відною постановою нову “Концепцію створення та 

розвитку кластерів в Україні”; обласним 

державним адміністраціям слід організовувати 

семінари та тренінги з питань розвитку локальних 

місцевих кластерів; територіальним громадам 

необхідно: створити при органі місцевого 

самоврядування консультативно-дорадчий орган, 

який допоможе виявити потенційні для створення 

та розвитку місцеві кластери, у тому числі 

агрокластери, на території місцевої громади (до 

складу такого органу варто долучати місцевих 

підприємців, фермерів, науковців, представників 

громадськості); доручити створеному консульта-

ційно-дорадчому органу здійснити виявлення умов 

та потенційних учасників для створення кластеру і 

виявити потенційні кластери; подати проекти зі 

створення кластерів до ДФРР. 

Висновки і перспективи подальших дос-

ліджень у даному напрямі. Сьогодні в Україні, в 

контексті реформи децентралізації, яка, зокрема, 

передбачає об’єднання місцевих громад з метою 

створення передумов для забезпечення самодостат-

ності сільських територій, нагально затребувані 

відповідні організаційно-економічні моделі, 

механізми та заходи, спрямовані на забезпечення 

розвитку та самодостатності таких (сільських) 

територій. Розглянута нами ідея полягає в 

застосуванні кооперативно-інтеграційного підходу 

(принципу) до організації господарства сільських 

територій. Цей підхід за своєю суттю є інтегра-

ційною формою реалізації кооперативного прин-

ципу взаємодії окремих господарств (та під-

приємств) в межах локальних сільських територій. 

Він спрямований на створення інтегрованих госпо-

дарських комплексів у формі місцевих агроклас-

терів в межах певної сільської території і є 

організаційно-економічною інновацією, яка має 

забезпечити раціоналізацію та самодостатність 

економіки такої території. Агрокластер може і має 

стати ключовим фактором у забезпеченні 

самодостатності та розвитку сільської території на 

основі синергетичного ефекту. І, таким чином, 

місцеві агрокластери повинні розглядатися як одна 

зі стратегічних можливостей розвитку сільських 

територій, яку необхідно передбачити в стратегії 

регіонального розвитку України загалом і окремих 

сільських територій зокрема, і як дієвий та 

малозатратний інструмент реалізації цієї стратегії.  

Наші висновки зумовлені досвідом світової 

практики розвитку та функціонування кластерної 

моделі територіальної організації продуктивних 

сил, тобто територіально-економічних систем 

різних рівнів. 

Подальші дослідження із вказаної тематики 

нами будуть зосереджені на: а) детальному аналізі 

логіки і механізмів того, як кластери можуть 

допомогти вирішенню перелічених проблем 

сільських територій та мінімізувати ризики від най-

більш ймовірних загроз для інтегрованих госпо-

дарств та територій їх локалізації; б) розгляді 

принципів і засобів формування та підвищення 

ефективності функціонування сільських агроклас-

терів; в) на критеріях (якісних і кількісних) та 

методиці, в основу якої покладено аналіз не 

конкретних підприємств і галузей, а продукції та 

послуг, за якими певна сільська територія має 

конкурентні переваги і які пропонуватиме на 

місцевому, регіональному та національному та 

навіть глобальному ринках. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

ВІТЧИЗНЯНОЇ МЕДИЦИНИ 
 

Анотація. У статті досліджуються питання розвитку наукової активності як основного драйвера 

креативних перетворень в системі охорони здоров’я України. Структурні соціально-економічні перетворення 

потребують перебудови взаємовідносин із міжнародними фінансовими організаціями. Пріоритетом при 

укладанні міждержавних угод є проекти спільних наукоємних досліджень, розробки креативних 

високотехнологічних медичних технологій. Метою статті є визначення місця та особливостей розвитку 

творчо-наукового потенціалу у сфері медичних креативних трансформацій, окреслення проблемних зон 

креативізації вітчизняної медицини та можливих перспектив вирішення означених проблем. У ході 

дослідження встановлено, що попри рівномірність секторального розподілу за роками спостерігається 

стабільна тенденція до скорочення кількості креативно-активних організацій. Національна академія медичних 

наук (НАМК) об’єднує 36 державних наукових установ, самостійно обирає напрямки проведення наукових 

досліджень, розробляє напрями наукових пошуків. Наявність високоосвічених людських ресурсів забезпечується 

відповідними напрямками у державних та приватних медичних університетах, закладах післядипломної 

освіти. Аналіз патентної активності засвідчив значне переважання товарних знаків, тоді як корисні моделі 

становлять 17%, винаходи - 7,6%, промислові зразки - 4,5%. Пріоритетним напрямом наукової діяльності 

НАМН України є розвиток інформаційних технологій, розробляються наукові проекти у галузі біотехнологій. 

Однак якість медичних послуг в Україні значно відстає від промислово високорозвинених держав, що вимагає 

переходу до світових стандартів в медичній освіті і науці. Інтелектуальний потенціал вітчизняної медичної 

науки відображається через динаміку наукових праць і захищених дисертацій, однак сприйняття наукової 

діяльності як формальної вимоги для кар’єрного просування призводить до її профанації. Глобалізаційна 

орієнтація досліджень відкриває перспективи інтеграції з Європейським дослідницьким простором, але 

вимагає наближення інституційного забезпечення науки до вимог ЄС. Засвідчено наявність проблем 

диспропорційності і загальну недостатність фінансування вітчизняної наукової галузі, що вимагає переходу до 

грантового фінансування наукової активності медиків, потреби у змінах в системі управління наукою, 

оптимізації менеджменту наукових установ. 

 

Ключові слова: система охорони здоров’я, конкуренція, високотехнологічні інновації, креативна 
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PECULIARITIES OF CREATIVE POTENTIAL DEVELOPMENT OF 

DOMESTIC MEDICINE 
 

Abstract. The article deals with the development of scientific activity as the main driver of creative transformations 

in the healthcare system of Ukraine. Structural socio-economic transformations require restructuring of relationships 

with international financial institutions. Priority in concluding interstate agreements is projects of joint science-

intensive research, development of creative high-tech medical technologies. The purpose of the article is to determine 

the place and peculiarities of development of creative and scientific potential in the field of medical creative 

transformations, delineation of problem areas of creativization of domestic medicine and possible prospects for solving 

these problems. The study found that despite the uniformity of sectoral distribution over the years, there is a stable 

tendency to reduce the number of creatively active organizations. The National Academy of Medical Sciences (NAMC) 

unites 36 state-owned scientific institutions, independently selects research areas and develops research directions. The 

availability of highly educated human resources is ensured by appropriate directions in public and private medical 

universities, postgraduate institutions. Analysis of patent activity showed a significant dominance of trademarks, while 

useful models accounted for 17%, inventions 7.6%, industrial designs 4.5%. Priority direction of scientific activity of 

NAMS of Ukraine is development of information technologies, in particular scientific projects in the field of 

biotechnologies are being developed. However, the quality of medical services in Ukraine is far behind industrialized 
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nations, which requires a transition to world standards in medical education and science. The intellectual potential of 

domestic medical science is reflected through the dynamics of scientific works and defended dissertations, but the 

perception of scientific activity as a formal requirement for career advancement leads to its profanity. The globalization 

of research orientation opens up the prospect of integration with the European Research Area, but requires the 

approximation of institutional support for science to EU requirements. The problems of disproportionality and the 

general insufficiency of financing of the national scientific branch, requiring the transition to grant financing of 

scientific activity of physicians, the need for changes in the system of management of science, optimization of 

management of scientific institutions, have been proved. 
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Постановка проблеми. Інтелектуалізація 

економіки визначає новітній, інформаційний тип 

економічного зростання, ключовим фактором якого 

є бурхливий розвиток науки у всіх сферах 

життєдіяльності. В медицині інформаційний уклад 

характеризується численними фундаментальними 

відкриттями, прискореним розвитком комунікацій-

них систем, повсюдним використанням комп’ютер-

них технологій. Попри доволі повільне реагування 

галузі охорони здоров’я на креативні збурення 

зовнішнього середовища, в умовах жорсткої конку-

ренції медичні установи різного рівня все частіше й 

активніше впроваджують передові технології та 

інновації. Високий рівень конкурентних відносин 

на світовому ринку новітніх медичних технологій 

зумовлює спрямування значних інвестиційних 

потоків в розробку нових і удосконалення існуючих 

процесів і технологій надання медичної допомоги, 

пошук шляхів зниження витрат для її більшої 

доступності та ефективності. Сучасні тренди 

охорони здоров’я акцентують увагу дослідників на 

двох основних чинниках – вартості та ефективності 

надання медичних послуг, що зумовлює появу 

принципово нових моделей їх надання. Структурні 

соціально-економічні перетворення, започатковані 

в Україні, потребують і певної перебудови взаємо-

відносин із міжнародними фінансовими організа-

ціями. Пріоритетом при укладанні міждержавних 

угод про залучення портфельних іноземних 

інвестицій в розвиток вітчизняної медицини 

сьогодні є проекти створення спільних наукоємних 

досліджень, розробки креативних високотехноло-

гічних медичних технологій. Отож, розвиток науко-

вої активності як основного системного драйвера 

креативних перетворень в індустрії охорони 

здоров’я має беззаперечно важливе значення для 

створення економічно ефективних інноваційних 

моделей медичного обслуговування в Україні.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Значні перетворення у сфері охорони здоров’я, 

інструменти та механізми управління розвитком 

персоналу дуже мало досліджені сучасними 

науковцями. Лише поодинокі праці висвітлюють 

окремі аспекти системи управління персоналом 

закладів охорони здоров’я [2, 4], описують 

сучасний інструментарій управління розвитком 

людських ресурсів в галузі [1], вивчають досвід 

зарубіжних країн з розвиненою системою охорони 

здоров’я [2, 6], а також аналізують інші реалії, 

потенціал та можливості галузі охорони здоров’я 

України [12]. З різним ступенем розкриття ієрархіч-

ності моделі рекомендації авторів зазначених нау-

кових праць зосереджені на питаннях формування 

кадрової політики і стратегії медичних організацій, 

перегляду систем мотивації персоналу, удоскона-

лення механізмів розвитку кадрів. Однак до сьогод-

ні поза увагою науковців залишаються питання 

побудови сучасної парадигми управління креатив-

ним розвитком науково вмотивованих спеціалістів 

системи охорони здоров’я, розробка стратегічних 

механізмів активізації їх креативного потенціалу, 

соціально-психологічні аспекти науково-творчої 

діяльності медиків, економічні та соціальні методи 

впливу на якість проведених і заявлених наукових 

досліджень на загальнонаціональному рівні. 

Постановка завдання. Метою написання стат-

ті є дослідити місце та особливості розвитку твор-

чо-наукового потенціалу у сфері медичних креатив-

них трансформацій, окреслити проблемні зони 

креативізації вітчизняної медицини та можливі 

перспективи вирішення означених проблем. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Акцентування національних стратегічних пріори-

тетів України на розвитку економіки знань гостро 

порушує питання підвищення ефективності фунда-

ментальної та прикладної вітчизняної науки, що 

вимагає детального розгляду та критеріальної 

оцінки всіх аспектів її функціонування. Зокрема, 

чинним Порядком оцінки розвитку діяльності 

наукової установи передбачено систему показників 

оцінювання наукового потенціалу, результатив-

ності і перспектив діяльності наукової установи: 

1. Рівень цільової орієнтації досліджень: 

відповідність тематики наукових робіт пріори-

тетним напрямам розвитку науки і техніки; 

відповідність тематики наукових робіт завданням 

за державним замовленням. 

2. Оцінка результатів науково-технічної 

діяльності: рівень використання потенціалу для 

виконання робіт; найбільш вагомі результати 

фундаментальних досліджень, отриманих за 

попередні п’ять років; найбільш вагомі результати 

прикладних досліджень і науково-технічних 

розробок, отриманих за попередні п’ять років.
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Таблиця 1 

Динаміка та секторальний розподіл організацій, що здійснювали наукові дослідження і розробки в 

Україні у 2014-2018 рр. [3] 

Показники 2014 2015 2016 2017 2018 
2018/ 

2017, % 

2018/ 

2014, % 

Кількість організацій, що 

виконували НДР, од. 
1143 999 984 972 963 99,1 84,3 

у т.ч.: – державний сектор 

економіки, % 
44,4 42,0 45,5 46,6 45,8 98,3 103,2 

- підприємницький сектор 

економіки, % 
39,9 42,2 38,8 37,7 39,0 103,4 97,7 

- заклади вищої освіти, % 15,7 15,8 15,7 15,7 15,2 96,8 96,8 

 

 

3. Оцінка перспектив розвитку науково-техніч-

ної діяльності: суспільна потреба в результатах 

досліджень і розробок; важливість профілю діяль-

ності установи (від ординарної до унікальної); 

забезпечення кадровими, фінансовими та мате-

ріально-технічними ресурсами, необхідними для 

утримання наукової установи та розвитку дос-

ліджень; інноваційні перспективи діяльності на 

наступні два роки; рівень найбільш значних дос-

ліджень і розробок, що передбачається завершити у 

наступні два роки [5].  

Динаміку провадження та секторальний 

розподіл наукової діяльності вітчизняними 

організаціями представлено в табл. 1. 

Як бачимо, попри рівномірність секторального 

розподілу за роками спостерігається стабільна 

тенденція до незначного скорочення кількості 

організацій, що проводили наукову та креативно-

дослідницьку діяльність. Щодо їх підпорядкування, 

то слід відзначити, що у 2018 р. у Національній 

академії наук України було задіяно 181 наукову 

організацію (у 2014 р. – 196 організацій), у т.ч. у 

Міністерстві охорони здоров’я України та у 

Національній академії медичних наук (НАМН) – по 

35 організацій (у 2014 р. – 16 наукових 

організацій). 

Згідно з чинним законодавством України [9] 

НАМН, яка об’єднує у своїй діяльності 36 держав-

них наукових установ, самостійно обирає напрямки 

проведення наукових досліджень, розробляє 

напрями наукових пошуків. Отож, її науковці є 

основним системоутворюючим ядром проведення 

наукових досліджень, постають рушійною силою 

креативних перетворень, що визначають статус 

вітчизняної медичної науки на світовому та 

європейському просторах. Аналіз розподілу 

патентної активності НАМН показує, що 70,8% 

поданих заявок припадає на знаки для товарів і 

послуг (20,2% з них подано за Мадридською 

системою), 17,1% становлять заявки на корисні 

моделі, 7,6% – на винаходи, 4,5 % – на промислові 

зразки (табл. 2).  

 

Таблиця 2 

Розподіл заявок на винаходи і корисні моделі в галузі охорони здоров’я [7] 

 

Вид економічної діяльності 2014 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 

Усього за всіма сферами суспільного життя України 7567 7336 6423 7531 7150 

За органами державного управління: 

Міністерство охорони здоров’я України 1101 1545 1192 2048 1648 

Національна академія медичних наук України 376 344 328 384 287 

За видами економічної діяльності 

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і 

фармацевтичних препаратів 
24 14 11 59 39 

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 159 158 185 186 144 

Наукові організації з найвищою винахідницькою активністю 

Усього за науковими організаціями 1632 1829 1399 2264 1823 

Український державний науково-дослідний інститут реабілітації 

інвалідів 
112 484 228 1038 640 

Інститут фармакології та токсикології НАМН України 6 3 4 7 22 

Інститут нейрохірургії НАМН України 18 25 19 28 20 

Національний інститут раку 46 30 11 25 19 

Фізико-хімічний інститут захисту навколишнього середовища і 

людини НАН України 
10 9 12 8 16 
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Продовжя табл. 2 

1 2 3 4 5 6 

Заклади освіти з найвищою винахідницькою активністю 

Усього за закладами освіти 5042 4664 4281 4458 4561 

Буковинський державний медичний університет 80 123 63 129 147 

Тернопільська державна медична академія  

ім. І.Я. Горбачевського 
37 48 65 95 128 

Харківський національний медичний університет 78 77 67 104 113 

Одеський національний медичний університет 104 101 71 60 86 

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця 225 181 205 56 84 

Львівський національний медичний університет  

імені Данила Галицького 
31 47 83 95 74 

ВДНЗ України “Українська медична стоматологічна академія” 3 50 57 78 69 

Національна медична академія післядипломної освіти  

імені П.Л. Шупика 
53 41 35 59 61 

 

 

Кількість поданих заявок на корисні моделі у 

2018 р. зменшилася на 4,7% порівняно з 2017 р., що 

спричинено зменшенням активності вітчизняних 

заявників. Найбільша кількість як вітчизняних, так 

і іноземних заявок стосувалися напрямів медичної 

техніки (відповідно 11,2% та 11,4%), аналізу біоло-

гічних матеріалів (10,3% та 10,4%), вимірювальних 

систем (6,7% та 6,8%), лікарських препаратів (6,5% 

та 6,6%), харчової хімії (6,2% та 6,3%) .  

Розвиток інформаційних технологій є пріори-

тетним напрямом наукової діяльності НАМН 

України, що цілком співвідноситься з проголо-

шеною на державному рівні політикою діджита-

лізації життєво необхідних для населення держав-

них послуг і підвищення технологічного рівня 

медичної галузі для здійснення технологічного 

прориву. Серед найбільш значущих креативних 

розробок у галузі медицини 2017-2019 рр. варто 

відзначити проект впровадження грід-технологій на 

базі інформаційно-обчислювальної мережі для 

потреб медицини, фармакології, генетичної 

інженерії [8], результати якого створюють реальні 

інструменти для подальших креативних розробок у 

галузі. Висока достовірність комп’ютеризованого 

розв’язку дискретних моделей дозволяє перейти у 

надточних розрахунках медичної галузі від тради-

ційних однопроцесорних до кластерних технологій 

і створення програмно-технічних комплексів із 

використанням віддаленого доступу. 

НАМН України активно розробляє доволі 

велику кількість наукових проектів у галузі 

біотехнологій, результати яких суттєво впливають 

на технологічне переоснащення та креативно-інно-

ваційний розвиток вітчизняних медичних установ. 

Основними напрямами наукових досліджень у 

2017-2019 рр. були: 1) клітинні та молекулярні 

технології для медицини та сільського госпо-

дарства; 2) генно-інженерні технології з викорис-

танням рекомбінантних білків для діагностики та 

лікування інфекційних та інших поширених 

захворювань; 3) методи молекулярної діагностики 

спадкових та злоякісних захворювань; 4) нове 

покоління лікарських препаратів для профілактики 

та лікування серцево-судинних, неврологічних й 

інфекційних захворювань; 5) створення системи 

виявлення та моніторингу генетично модифіко-

ваних організмів на ринку України; 6) створення 

ефективної системи протидії біозагрозам різнома-

нітного походження, а саме: біобезпека, пов’язана з 

ліками, епідеміями, проявами біотероризму [8]. 

Слід відзначити, що значна частина проектів 

здійснюється у взаємодії з іншими науковими 

організаціями НАН України. Так, науковий проект 

НАН України “Створення типового пілотного 

модуля виявлення та ідентифікації, контролю та 

попередження несанкціонованого розповсюдження 

ядерно-радіаційних матеріалів на об’єктах ядерної 

енергетики, магістральних шляхах, державному 

кордоні” відповідає державним пріоритетам 

раціонального використання природно-ресурсного 

потенціалу та створення новітніх біотехнологій для 

охорони здоров’я, фармакології, ВПК та АПК. 

Розробка системи технічних засобів з високою 

чутливістю є також актуальною задачею ядерно-

радіаційної безпеки. Розроблений експеримен-

тальний зразок модуля, який не має аналогів в 

Україні, дозволяє у режимі реального часу визна-

чати надслабкі рівні радіаційного випромінювання 

для попередження розповсюдження радіаційного 

забруднення в оточуючому середовищі. 

Важливою передумовою ефективного розвитку 

креативного потенціалу вітчизняної медицини є 

наявність високоосвічених людських ресурсів, який 

забезпечується в Україні відповідними напрямками 

у 14 державних та 5 приватних медичних універ-

ситетах, а також 3 закладах післядипломної освіти, 

де навчається більше 150 тис. громадян України 

(рис. 1) та понад 23 тис. іноземних студентів. 

Науково-навчальний процес у закладах освіти 

забезпечують 112 тис. викладачів, з яких 1,8 тис. – 

доктори наук, 7,1 тис. – кандидати наук. 
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Рис. 1. Розподіл студентів медичного профілю за закладами освіти у 2018-2019 н.р. [11] 

 

 

Щороку із закладів медичної та фарма-

цевтичної освіти МОЗ випускається більше 10 тис. 

осіб освітнього рівня спеціаліст (магістр). Водночас 

досі залишається нерозробленою система прогно-

зування потреби в медичних кадрах, а використо-

вувані в галузі реєстри медичних працівників 

побудовані за давно застарілими принципами 

радянської медицини. Так, в Україні на 1 млн 

населення у 2018 р. припадало 230 випускників 

медичних факультетів, тоді як у США цей показник 

сягав лише 58 осіб, а у Німеччині – 76, в Японії – 

61 особу. Попри це якість надання медичних 

послуг в Україні все ще значно відстає від якості в 

промислово високорозвинених державах. Отож, 

нагально постає проблема переходу до європейсь-

ких (світових) стандартів в медичній освіті і науці 

[13].  

У першу чергу це стосується критеріїв відбору 

майбутніх спеціалістів. Так, проведений МОЗ 

України кореляційний аналіз результатів ЗНО та 

успішності у подальшому складанні ліцензійного 

іспиту КРОК засвідчив пряму залежність цих 

навчальних результатів. Серед студентів-медиків з 

результатами ЗНО вище 150 балів з кожного 

предмета кількість таких, що не склали КРОК 1 з 

першого разу, коливалась у розмірах 7,7-9,7%, тоді 

як при результатах ЗНО менше 150 балів 

відповідна кількість неспроможних з першого разу 

скласти КРОК 1 сягала 20,1-42,3% [11]. Практика 

встановлення більш жорстких вимог при вступі на 

медицину поширена в різних країнах світу. Так, 

наприклад, у Великобританії у кандидатів до всту-

пу в медичні заклади за тестом UKCAT виявляють 

відповідні ментальні здібності, враховують акаде-

мічні результати, мотиваційні листи, рецензії 

вчителів. У Нідерландах на медичні спеціальності 

можуть вступати випускники лише шкіл системи 

HAVO і VWO, які спеціалізуються на вивченні в 

старших класах біології, хімії та математики. 

Інтелектуальний потенціал вітчизняної медич-

ної науки найповнішим чином відображається 

через динаміку кількості наукових праць і захи-

щених дисертацій. Водночас усталеність вітчизня-

ної медичної практики призводить до необхідності 

мати науковий ступінь для претендування на адмі-

ністративні посади в галузі. Викривлене сприйнят-

тя наукової діяльності як суто формальної вимоги 

для кар’єрного просування часто призводить до 

профанації та імітації наукового пошуку. Разом з 

тим, у загальній кількості медичних працівників 

частка виконавців наукових досліджень у 2018 р. 

становила менше 1%. Зважаючи на необхідність 

термінового здійснення наукового прориву для 

успішного конкурентного розвитку вітчизняної 

медицини, важливо порівняти ці дані з 

відповідними показниками країн – креативних 

лідерів і таких, що тільки починають розкривати 

власний науковий потенціал (рис. 2). 
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Рис. 2. Частки наукового персоналу в медичній галузі України та деяких інших країн  

у 2018 р. (за даними [13]) 

 

 

Орієнтація вітчизняних медичних досліджень у 

бік глобалізаційного науково-економічного просто-

ру відкриває перспективи інтеграції з Європейсь-

ким дослідницьким простором, але також вимагає 

наближення вітчизняного інституційного забезпе-

чення науки до політики ЄС у відповідній сфері. У 

той же час дуже малою є частка вітчизняних 

наукових публікацій з медицини у виданнях, що 

індексуються наукометричними базами даних 

Scopus та Web of Science. Так, в журналах, що 

індексуються Scopus, станом на кінець 2019 р. 

зафіксовано лише 171571 вітчизняну публікацію, з 

яких на медичну проблематику припадає лише 9942 

публікації (5,8%), на фармацевтичну – ще 2048 

(1,2%). Отож, нескладні підрахунки доводять, що 

більшість науковців за останні 5 років у виданнях, 

індексованих наукометричними базами, не публіку-

валися жодного разу, а отже, їх внесок у розвиток 

світової науки є мізерним. 

Зазначимо, що науково-дослідницька діяльність 

вітчизняних медичних установ залежить у першу 

чергу від дій НАН України як головного 

розпорядника бюджетних коштів, виділених для 

наукових цілей. На жаль, доводиться констатувати 

не лише про наявність проблем диспропорційності, 

але і про загальну недостатність фінансування 

вітчизняної наукової галузі. Так, частка загального 

обсягу витрат на наукові дослідження і креативні 

розробки у ВВП у 2018 р. становила лише 0,45%, у 

т. ч. за рахунок коштів державного бюджету 0,16% 

[3], що жодним чином не співвідноситься з 

аналогічними витратами в країнах-учасницях 

Європейського співтовариства (рис. 3). 

На ефективність бюджетного фінансування 

наукових розробок вітчизняної медицини негатив-

но впливає недосконалість (а подекуди і 

відсутність) практики цільових призначень фінан-

сових потоків, в яких не враховується пріоритет-

ність та якість науково-медичних розробок. Крім 

того, значною проблемою для інвестування 

наукової діяльності є неможливість повноцінної 

грантової підтримки наукових проектів [10]. 

Отож, сьогодні активно вивчаються інститу-

ційні питання доцільності переходу від базового до 

грантового фінансування наукової активності 

медиків, потреби у змінах в системі управління 

наукою, її наближення до власне системи надання 

медичних послуг (в т. ч використання спонсорської 

підтримки приватного сектору у виконанні 

наукових досліджень на замовлення), комерціалі-

зації з оптимізацією менеджменту діяльності 

наукових установ. На шляху до євроінтеграції 

української медичної науки є позитивний досвід 

активного розвитку медицини передових країн 

світу, ключову роль в якому відіграє зростання 

наукоємності і креативної активності, фінансове, 

ресурсне та кадрове забезпечення галузі.  

 

3,07

2
,0

9

2,95

2
,1

2

2,73

1
,9

2,18

1
,2

9

2,12

1
,2

3

0,77

0
,5

4 0,76

0
,6

5

0,69

0
,5 0,69

0
,3

9

0,48

0
,3

1

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5
%

Д
ан

ія

Ф
ін

л
ян

д
ія

Н
о

р
в
ег

ія
 

Н
ід

ер
л
ан

д
и

С
л
о
в
ен

ія

Б
о

л
га

р
ія

Т
у

р
еч

ч
и

н
а

К
іп

р

У
к
р

аї
н

а

Р
у

м
у

н
ія

Частка виконавців НДР, % Частка дослідників, %



Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки. № 58, 2019 
 

24 

 
Рис. 3. Порівняння частки обсягу витрат на науково-дослідницьку діяльність у ВВП України 

 та деяких інших країн у 2018 р. [3, 13] 

 

 

Висновки і перспективи подальших дос-

ліджень у даному напрямі. Перспективний дизайн 

розвитку медичної науки передбачає кардинальні 

трансформації, вектори яких знаходяться на 

перетині низки соціально-економічних протиріч. З 

одного боку, креативна трансформація української 

медицини є запорукою перспектив національної 

безпеки і поступального соціально-економічного 

розвитку. З іншого, реальний стан наукових дос-

ліджень у галузі свідчить про критичне зменшення 

якісних та кількісних показників наукового 

потенціалу медичної науки, а стійка тенденція до 

зменшення частки ВВП на витрати вітчизняної 

науки призвела як до зменшення кількості науко-

вих працівників, так і до втрачання престижності 

наукової діяльності. На нашу думку, існує 

доцільність збереження і підтримання позитивних 

ініціатив, які при впровадженні виявили свою 

ефективність (медичну, соціальну, економічну), 

зберегти інтелектуальні ресурси й оновити їх 

молодими науковцями, зацікавленими в роботі на 

сучасних наукових базах з привабливою оплатою 

праці. За таких умов припиниться “відтік” наукових 

кадрів за кордон, стане можливим зростання 

престижу української медичної науки, а її креативні 

досягнення будуть конкурентоздатними та визна-

ними світовою медичною науковою спільнотою. 

Подальші дослідження можливостей науково-

технологічного прориву у медичній галузі варто 

зосередити на питаннях розвитку людських 

ресурсів. 
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ІНОЗЕМНЕ ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ У КОНТЕКСТІ 

ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ТА ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 
 

Анотація. У статті доведено, що сучасні міжнародні економічні відносини формуються та 

розвиваються під впливом глобалізаційних процесів, що є наслідком економічної інтеграції, яка відбувається на 

двосторонньому, регіональному та світовому рівнях, а їх основним генератором є прямі іноземні інвестиції, 

які через інтернаціоналізацію інвестиційних потоків та формування міжнародного фінансового ринку 

сприяють подальшому пришвидшенню лібералізації, інтеграції та глобалізації світової економіки. Проведено 

комплексний аналіз сучасного стану іноземного інвестування в Україні за умов глобалізації. Виявлено основні 

тенденції руху інвестиційних потоків, а також співвідношення обсягів надходження прямих іноземних 

інвестицій в економіку України та вкладення прямих інвестицій з України за 2010-2018 рр. Визначено 

інвестиційно привабливі фактори, які сприяють розширенню інвестиційних зв’язків України з зарубіжними 

партнерами. За результатами проведеної оцінки інвестиційної діяльності України можна дійти висновку, що 

серед першочергових завдань інтеграційної політики слід виділити покращення її інвестиційного клімату. 

Доведено, що рух іноземного капіталу та розвиток інвестиційного ринку на рівні вітчизняної економіки 

потребує: 1) уніфікації законодавчої бази; 2) розвитку інвестиційних інституцій; 3) інтернаціоналізації та 

інтеграції інфраструктури; 4) транснаціоналізації комерційних зв’язків, товарних та фінансових ринків тощо. 

 

Ключові слова: інтеграція, економічна глобалізація, прямі іноземні інвестиції, міжнародний капітал. 
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FOREIGN INVESTMENT IN UKRAINE IN THE CONTEXT OF 

GLOBALIZATION AND INTEGRATION PROCESSES 
 

Abstract. The article proves that modern international economic relations are formed and developed under the 

influence of globalization processes, which is a consequent of economic integration taking place at bilateral, regional 

and global levels, and their main generator is foreign direct investment, which through the internationalization of 

investment flows and the formation of the international financial market contributes to further acceleration of 

liberalization, integration and globalization of the world economy. A comprehensive analysis of the current state of 

foreign investment in Ukraine in the context of globalization is conducted. The main trends of investment flows, as well 

as the ratio of foreign direct investment inflows into the Ukrainian economy and foreign direct investment from Ukraine 

for 2010-2018 are revealed. Investment attractive factors that contribute to the expansion of investment ties with 

foreign partners in Ukraine have been identified. According to the results of the investment activity evaluation in 

Ukraine, it can be concluded that the improvement of investment climate should be among the priority tasks of the 
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integration policy. It is proved that the movement of foreign capital and development of the investment market at the 

level of the domestic economy requires: 1) the unification of the legal framework; 2) development of investment 

institutions; 3) internationalization and integration of infrastructure; 4) transnationalization of commercial 

communications, commodity and financial markets, etc. 
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Актуальність теми. Сучасний етап економіч-

ного розвитку характеризується якісними глобаль-

ними трансформаціями внаслідок зростання відкри-

тості національних економік, усунення техноло-

гічних і політичних бар’єрів на шляху переміщення 

товарів, послуг та капіталів. Визначальними особ-

ливостями економічної глобалізації є безпре-

цедентна мобільність капіталу і динамічні процеси 

інтеграції національних фінансово-інвестиційних 

ринків. Збільшується кількість та урізнома-

нітнюються суб’єкти та об’єкти, диверсифікуються 

та ускладнюються види і форми міжнародного 

інвестування. Багатоаспектними стають міжкраїно-

вий перелив капіталу, його транснаціональна 

консолідація, що формує мотивацію і логіку 

глобального інвестиційного процесу. Прямі 

іноземні інвестиції (ПІІ) за умов інтеграції країн до 

світового фінансового ринку стають одним із 

основних чинників поглиблення глобалізації 

світової економіки, що передбачає встановлення 

між національними економіками таких тісних та 

глибинних зв’язків, які не можуть повною мірою 

забезпечуватись іншими формами міжнародних 

економічних відносин.  

Глобальні процеси здійснюють вплив на рух 

ресурсів, в тому числі інвестиційних, у різних 

країнах світу, у тому числі в Україні. Тому 

актуальним є дослідження інвестиційних процесів в 

Україні як одного з основних важелів інтеграції 

країни у світове господарство. 

Постановка проблеми. Глобалізація відкрила 

можливості до акумуляції та концентрації 

надвеликих обсягів інвестиційного капіталу, який 

здатний діяти у світових масштабах. Не викликає 

сумніву, що зв’язок між ПІІ та глобалізацією 

економіки має дуалістичний та змінний характер і 

повинен розглядатися комплексно. ПІІ стимулюють 

глобалізм окремих економічних процесів (міжна-

родну торгівлю, рух факторів виробництва, 

міжнародну міграцію тощо) за умов загострення 

міжнародної конкуренції, ресурсних обмежень та 

кризових явищ. Відтак, з одного боку, відбуваються 

процеси, пов’язані з об’єднанням ресурсів і бороть-

бою за лідерство, а з іншого, – з добровільним 

самообмеженням свободи дій суб’єкта відносин 

(держави, міста тощо) за допомогою зв’язків 

преференціальної співпраці для досягнення 

спільних цілей. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Теоретичним і практичним питанням розвитку 

міжнародної інвестиційної діяльності присвячені 

праці зарубіжних i вітчизняних дослідників:                     

Х. Антоні, В. Білошапки, I. Бланка, Ф. Блека,                    

Р. Вернона, Р. Гранта, Р. Граффіна, М. Грехема, 

Дж. Даннінга, Д. Девiса, Д. Кейнса, Ч. Кiндле-

бергера, К. Кодзіми, П. Кругмана, Дж. Лiнтнера,            

В. Македона, Г. Марковіца, Р. Мертона, Г. Мінц-

берга, О. Мозгового, Я. Моссiна, М. Обстфельда,  

Т. Орєхової, Є. Панченка, С. Пивоварова, М. Пор-

тера, О. Рогача, Л. Руденко-Сударєвої, Ф. Рута,               

П. Самуельсона, Дж. Стрікленда, М. Тейлора,                

Д. Тобiна, А. Томпсона, А. Торбена, Т. Фролової,  

С. Хаймера, У. Шарпа, М. Шоулза, С. Якубовсь-

кого та інших. 

Суперечливі й складні проблеми економічного 

та інвестиційного глобалізму знайшли від обра-

ження в дослідженнях зарубіжних i вітчизняних 

учених, зокрема: З. Адаманової, Л. Антонюк,                  

У. Бека, О. Білоруса, I. Валлерстайна, А. Галь-

чинського, Дж. Гелбрейта, Б. Губського, В. Інозем-

цева, Т. Кальченка, М. Кастельса, Ю. Козака,                    

Д. Лук’яненка, З. Луцишин, Ю. Макогона, Ю. Па-

хомова, О. Плотнікова, А. Поручника, Р. Робертсо-

на, С. Савельєва, С. Сiденко, Дж. Сороса,                     

О. Сохацької, Дж. Стiглiца, Н. Стукало, А. Фiлiпен-

ка, С. Хантiнггона, Т. Циганкової, В. Чужикова,              

О. Швиданенка, Ю. Шишкова, I. Школи, Ю. Яков-

ця та багатьох інших. 

У працях цих авторів досліджено передумови і 

фактори формування та розвитку світового ринку 

капіталу, виявлено закономірності й тенденції 

розвитку національних та міжнародних інвести-

ційних процесів, особливості інвестиційної діяль-

ності ТНК тощо. Разом з тим, виникає потреба при-

ділити більшу увагу ролі іноземного інвестування в 

Україні у контексті інтеграційних та глобаліза-

ційних процесів. 

Постановка завдання. Метою статті є 

проведення комплексного аналізу поточного стану 

процесів інвестування в економіці України та 

визначення ролі ПІІ в реалізації інтеграційної 

стратегії та участі в глобалізаційних процесах. 

Викладення основного матеріалу досліджен-

ня. Основними рисами розвитку міжнародних 

економічних відносин другої половини ХХ – почат-

ку ХХІ століття є посилення ролі глобалізації 

світової економіки, що проявляється в уніфікації 

економічних, регулятивних, торговельних стандар-

тів, посилення ролі міжнародного капіталу та ніве-

лювання економічних і політичних бар’єрів між 

країнами. Збільшення обсягів та розширення 

географічних масштабів спрямування прямих 



Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки. № 58, 2019 
 

28 

іноземних інвестицій набувають все більшої ваги у 

міжнародних економічних відносинах, приско-

рюючи та стимулюючи глобалізаційні, інтеграційні 

та лібералізаційні процеси у світі. Отже, на 

сучасному етапі розвитку світове господарство є 

більш цілісним, інтегрованим та динамічним, 

знаходить своє втілення в якісно новій системі 

світового порядку, що ґрунтується на поширенні та 

поглибленні інтеграційних процесів, які розви-

ваються на глобальному та регіональному рівнях, 

свідченням чого є збільшення обсягів торгівлі та 

інвестицій між країнами (глобальна інтеграція), 

зростання обсягів саме внутрішньорегіональних 

потоків товарів, послуг та інвестицій (регіональна 

інтеграція). 

На шляху до глобалізації варто оцінювати 

включеність країни в єдиний світогосподарський 

простір. Одним із ключових процесів, який 

характеризує ступінь відкритості економіки, є 

процес інтернаціоналізації капіталу, який варто 

характеризувати з точки зору мобільності капіталу, 

а також інтенсивності інвестиційної діяльності. Для 

оцінки сучасного стану іноземного інвестування 

України проведемо комплексний порівняльний 

аналіз руху прямих іноземних інвестицій в Україну 

та прямих інвестицій з України. Даний аналіз 

даватиме змогу оцінити позицію країни в процесах 

транскордонного руху капіталу. 

Стан залучення ПІІ в Україні значно ускладнює 

інвестиційну діяльність, оскільки наявний обсяг 

вкладень не забезпечує передумов економічного 

зростання і навіть повноцінного відтворення їх 

наявного стану. На інвестиційну привабливість 

значно впливають не лише загальний стан 

економіки країни, а й умови ведення бізнесу, 

зокрема ступінь втручання держави. За останні 10 

років обсяг інвестицій із країн ЄС значно збіль-

шився, щодо країн СНД, спостерігається значне 

скорочення обсягу прямих іноземних інвестицій. 

При цьому перспективи іноземної інвестиційної 

діяльності в Україні здебільшого визначаються 

обсягами та структурою вже накопиченого в країні 

іноземного капіталу [1, с. 1082]. 

Зміну інвестиційного клімату найбільш наочно 

демонструє динаміка інвестицій, особливо ПІІ, яка 

вважається індикатором зміни рівня довіри та 

рейтингу країни. Економічна активність іноземних 

інвесторів в Україні незначна.  

Обсяг залучених у 2018 році ПІІ в економіку 

України становить 2863,9 млн дол. США (без 

урахування тимчасово окупованої території 

Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та 

частини зони проведення антитерористичних опе-

рацій). Проаналізувавши динаміку обсягів інозем-

них інвестицій в економіку України з 2010 р. по 

2018 р., слід відмітити, що обсяг надходження ПІІ у 

2018 р. порівняно з 2010 р. зменшився на 51,0%, що 

становитиме 2981,3 млн дол. США (табл. 1). 

Найбільший обсяг надходжень прямих інвестицій в 

економіку України був у 2011 р. (6033,7 млн дол. 

США).  

Аналіз ланцюгових темпів зростання свідчить 

про досить нестабільні зміни обсягів надходжень 

інвестицій в Україну (рис. 1). Відтак протягом 

аналізованого періоду не сформувалося певної 

тенденції з боку іноземних інвесторів щодо вкла-

дання капіталу в економіку України, адже спосте-

рігаються нестабільні коливання досліджуваного 

показника. 

 

Таблиця 1  

Надходження ПІІ в економіку України у 2010-2018 рр.  

(складено за матеріалами [2]) 

Роки 
Обсяг надходження, 

млн дол. США 
Динаміка зміни, % Відхилення (+, -) 

2010 5851,2 - - 

2011 6033,7 103,1 182,5 

2012 5290,7 87,7 -743 

2013 5462,1 103,2 171,4 

2014 2451,7 44,9 -3010,4 

2015 4321,8 176,3 1870,1 

2016 4405,9 101,9 84,1 

2017 2511,1 57,0 -1894,8 

2018 2869,9 114,3 358,80 
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Рис. 1. Надходження ПІІ в економіку України за 2010-2018 рр. 

(складено за матеріалами [2]) 

 

 

Для комплексної оцінки стану інвестиційного 

клімату країни необхідно провести аналіз динаміч-

них змін вкладення прямих інвестицій з України за 

2010-2018 рр. (табл. 2). 

За даними Держкомстату, у 2018 році інвес-

тиційна діяльність в Україні наразі припинилася, 

адже українські інвестори розмістили найменший 

обсяг своїх активів за кордоном у розмірі 1,0 млн 

дол. США, що на 678,9 млн дол. США менше, ніж у 

2011 році. 

Аналіз ланцюгових темпів зростання свідчить 

про досить неоднозначну тенденцію темпів зни-

ження досліджуваного показника (рис. 2). 

Якщо у 2010 р. обсяг прямих інвестицій з Ук-

раїни становив 679,5 9 млн дол. США, то на нас-

тупний рік він різко скоротився на 588,6 9 млн дол. 

США, тобто на 86,6%, тоді як у 2012 р. Україна 

інвестувала за кордон суму в 7,3 рази більше від 

попереднього року (662,3 9 млн дол. США), хоча 

вона все ж таки не досягла рівня 2010 р. В 

наступному 2013 р. відбувся знову різкий спад 

вкладень на 80,7%, а розмір становив 127,5 9 млн 

дол. США, і з цього періоду проявилася чітко 

виражена тенденція до скорочення інвестицій з 

України.  

Світова фінансово-економічна криза у 2008-

2009 рр. та військова агресія Російської Федерації 

проти України кількома роками потому суттєво 

погіршили очікування інвесторів стосовно подаль-

ших перспектив інвестування та фізичної безпеки 

активів у країні і внесли свої корективи, спричи-

нивши скорочення надходжень коштів та навіть 

вибуття капіталів у певні періоди. Тому постало 

завдання, що полягає не лише в активному 

залученні нових, а також у втриманні на території 

України наявних іноземних інвесторів. 

Порівняльний аналіз двох показників свідчить 

про переважання ПІІ в економіку України над 

прямими інвестиціями з України (рис. 3). 

  

Таблиця 2  

Вкладення прямих інвестицій з України у 2010-2018 рр.  

(складено за матеріалами [2]) 

Роки 
Обсяг інвестицій, 

млн дол. США 
Динаміка зміни, % Відхилення (+, -) 

2010 679,5 - - 

2011 90,9 13,4 -588,6 

2012 662,3 в 7,3 р. 571,4 

2013 127,5 19,3 -534,8 

2014 68,0 53,3 -59,5 

2015 27,9 41,0 -40,1 

2016 20,7 74,2 -7,2 

2017 10,4 50,2 -10,3 

2018 1,0 9,6 -9,40 

0 

1000 

2000 

3000 

4000 

5000 

6000 

7000 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

0 

50 

100 

150 

200 

% 

Надходження прямих інвестицій в Україну, млн.дол.США  

Динаміка зміни, % 



Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки. № 58, 2019 
 

30 

 
Рис. 2. Вкладення прямих інвестицій з України у 2010-2018 рр.  

(складено за матеріалами [2]) 

 

 
Рис. 3. Співвідношення обсягів надходження ПІІ в економіку України та вкладення прямих 

інвестицій з України у 2010-2018 рр.  

(складено за матеріалами [2]) 

 

 

Тобто чистий приплив капіталу має позитивне 

значення: у 2018 році чисте інвестування склало 

2868,9 млн дол. США. Проте значна різниця між 

прямими іноземними інвестиціями в Україну та 

прямими інвестиціями з України свідчить про 

недостатній інвестиційний потенціал і низький 

рівень інвестиційної активності, а також це слугує 

причиною відсутності активної міжнародної 

інвестиційної позиції України на світовій арені. 

Натомість тенденції скорочення прямих іноземних 

інвестицій в економіку України дають підстави 

стверджувати наразі про низьку інвестиційну 

привабливість та відсутність перспектив України та 

виявляють низку перешкод та проблем зміцнення 

інвестиційного простору держави. Разом з тим, 

беззаперечним є той факт, що в Україні існує низка 

інвестиційно привабливих факторів, які сприяють 

розширенню її інвестиційних зв’язків:  
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- великий ємний та фактично конкуренто 

необмежений внутрішній ринок з більшості 

товарних позицій;  

- географічне розташування на перетині 

основних транспортних шляхів між Європою та 

Азією;  

- порівняно дешева та водночас кваліфікована 

робоча сила;  

- науковий потенціал;  

- розвинена інфраструктура (наявність портів, 

мостів, летовищ, складів, систем зв’язку, 

водопостачання) та ін. 

Висновки і перспективи подальших дос-

ліджень у даному напрямі. Економічна глобалі-

зація створила умови для переростання міжнарод-

ної інвестиційної діяльності в глобальний інвести-

ційний процес, у межах якого відбувається безпе-

рервний цикл формування, обміну, розподілу і 

практичного використання глобальних інвести-

ційних ресурсів, що забезпечує відтворення, 

формується мотиваційна динаміка нагромадження 

та використання інвестиційного капіталу, визна-

чаючи його міжкраїновий рух. За результатами 

проведеної оцінки інвестиційної діяльності України 

можна дійти висновку, що серед першочергових 

завдань інтеграційної політики слід виділити 

покращення її інвестиційного клімату. З огляду на 

вищезазначене є очевидним, що рух іноземного 

капіталу та розвиток інвестиційного ринку на рівні 

національної економіки потребує: 1) уніфікації 

законодавчої бази; 2) розвитку інвестиційних інсти-

туцій; 3) інтернаціоналізації та інтеграції інфра-

структури; 4) транснаціоналізації комерційних 

зв’язків, товарних та фінансових ринків тощо. 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 
 

Анотація. В статті обґрунтовано теоретичні аспекти необхідності формування сучасної моделі 

соціальної відповідальності. Визначено та систематизовано складові таких видів соціальної відповідальності: 

соціальна відповідальність держави, соціальна відповідальність бізнесу, соціальна відповідальність людини. 

Структуровано складові кожного виду соціальної відповідальності. Розглянуто особливості внутрішньої та 

зовнішньої соціальної відповідальності, приведені показники соціального розвитку України. Наведено чинники 

та показники, які впливають на рівень соціальної відповідальності через інтегральний регіональний індекс 

людського розвитку. Систематизовано основні проблеми та бар’єри щодо формування ефективної системи 

соціальної відповідальності, основними з них є недовіра населення країни до влади, корупційні схеми, розвиток 

сектора тіньової економіки, відсутність інформації про необхідність для соціуму такого явища, як соціальна 

відповідальність, перевага власних, приватних інтересів представників бізнес-структур в загальній 

економічній та політичній системі, відсутність стандартів та нормативно-законодавчого регулювання 

соціальних взаємовідносин, проблеми щодо визначення участі суб’єктів підприємницької діяльності для 

збалансованого розвитку територій, неусвідомлене ставлення до проблем екосистеми, відсутність 

екокультури виробництва, доведено необхідність формування дієвого механізму соціального контролю та 

визначення мотиваційних факторів дотримання соціальних норм. 

 

Ключові слова: соціальна відповідальність, етика бізнесу, суспільство, соціальна взаємодія, соціальний 

розвиток, соціальний діалог. 
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ACTUAL PROBLEMS OF FORMATION OF SOCIAL RESPONSIBILITY 
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Abstract. The article substantiates theoretical aspects of the necessity of forming a modern model of social 

responsibility. The components of the following types of social responsibility are defined and systematized: social 

responsibility of  state, social responsibility of business, social responsibility of  person. The components of each type of 

social responsibility are structured. Features of internal and external social responsibility are considered, indicators of 

social development of Ukraine are given. Factors and indicators that influence the level of social responsibility through 

the integrated regional index of human development are presented. The main problems and barriers to the formation of 

an effective system of social responsibility are systematized, the main ones are the distrust of the population of the 

country to the government, corruption schemes, the development of the shadow economy, the lack of information about 

the need for the society of such a phenomenon as social responsibility, the advantage of own, private interests of 

business representatives. - structures in the general economic and political system, lack of standards and legal 

regulation of social relationships, problems in determining the share of business entities for balanced development of 
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Постановка проблеми. Соціальна відповідаль-

ність як явище, що отримало статус важливості, 

визнане у нашому суспільстві порівняно не так 

давно. Адекватність та гнучкість взаємодії під-

приємств, організацій та зовнішнього середовища 

регулюється як з боку держави нормативно-законо-

давчими актами, так і зі сторони самих суб’єктів 

підприємницької діяльності через визначені регуля-

тори і принципи. Однак чітко сформульованої 

концепції впровадження та застосування принципів 

соціальної відповідальності не існує, хоч деякі 

намагання мали місце. На жаль, багато суб’єктів, 

які мали би використовувати модель соціальної 

відповідальності, в реаліях цього не роблять, 

більше того, не задумуються над важливістю їх 

участі для суспільства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Проблемам управління соціальною відповідаль-

ністю присвячена велика кількість статей та 

публікацій як зарубіжних, так і вітчизняних вчених. 

Однак у більшості авторів дослідження даної 

проблематики (А. М. Гриненко, А. М. Колот,             

Г. В. Назарова, В. А. Скуратівський, О. Ф. Новіко-

ва, П. І. Шевчук) соціальна відповідальність розгля-

дається через призму корпоративної соціальної 

відповідальності, поняття соціального партнерства 

та соціальної гендерної рівності. Такі вчені, як            

О. А. Грішнова, О. О. Герасименко, П. Д. Поре-

бортнюк, Г. А. Конищенко, переважно розглядають 

питання соціального партнерства та соціального 

планування. Однак існує велике коло питань, які 

потребують вирішення, а саме: відсутня чітка 

модель взаємодії чинників зовнішнього та внут-

рішнього середовища та їх впливу на рівень 

соціальної відповідальності, не досліджено питання 

мотиваційних факторів щодо дотримання соціаль-

них норм, а також показників ефективності 

соціальної відповідальності.    

Постановка завдання. У зв’язку з цим метою 

даної статті є систематизація теоретичних доробок 

щодо видів та складових соціальної відповідаль-

ності, окреслення основних бар’єрів та перешкод 

для формування адекватної системи соціальної 

відповідальності. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Соціальна відповідальність як явище соціальне не 

може існувати без норм, правил та принципів, які 

регулюють відносини всіх суб’єктів господарю-

вання. Відтак необхідно розмежовувати поняття 

соціальної відповідальності держави, соціальної 

відповідальності бізнесу та соціальної відповідаль-

ності громадянина, людини. Зрозуміло, що 

соціальна відповідальність бізнесу не є засобом 

примусу та регламентується соціальними нормами. 

За що відповідає бізнес перед суспільством, 

декларує Мамонова В. Соціальна відповідальність 

бізнесу – це принцип роботи, при якому під-

приємство вважає важливим і необхідним брати 

участь у розвитку українського суспільства й дер-

жави в цілому. Це визначений рівень добровільної 

безкорисної підтримки вирішення соціальних 

проблем з боку підприємця, що має місце поза 

вимогами державних органів і над ними [6, с. 120]. 

Необхідно розмежовувати поняття внутрішньої 

та зовнішньої соціальної відповідальності бізнесу. 

Відповідно, до внутрішньої соціальної відпові-

дальності можна віднести наступне:  

- гарантія працевлаштування; 

- забезпечення ергономічних та інших вимог до 

робочого місця працівника відповідно до потреб 

посади та виконуваних обов’язків; 

- забезпечення фінансової стабільності праців-

ників та гарантії всіх виплат, як одноразових, так і 

постійних; 

- формування програм соціального захисту з 

урахуванням потреб різних категорій працівників 

(перепрофілізація, підвищення кваліфікації, надан-

ня допомоги в самореалізації через залучення до 

участі у різного роду проектах, забезпечення умов 

отримання додаткових медичних послуг та вико-

нання додаткових зобов’язань, задекларованих у 

трудовому договорі). 

Зовнішня соціальна відповідальність є 

поняттям більш ширшим і включає наступні 

складові: 

- добросовісне виконання функцій та 

обов’язків; 

-  відповідальність за товари та послуги, які 

виробляє чи реалізує підприємство; 

- доброчесна співпраця з органами влади, 

конкурентами, партнерами, громадськими 

організаціями, яка націлена на двобічні комунікації 

з метою досягнення місії підприємства; 

- посильна участь у заходах соціального 

сприяння розвитку громади та екологізації й 

охорони довкілля. 

Соціальна відповідальність держави – це 

складний механізм формування соціально-орієнто-

ваної ринкової економіки, що в багатьох аспектах 

підтверджує значення показника рівня соціальної 

відповідальності. Основними складовими можна 

визначити наступні:  

- виконання соціально-економічних гарантій 

перед суспільством; 
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Таблиця 1 

Структура показників соціального розвитку [1] 

 

 

- дотримання норм та прав людини, задекла-

рованих у конституції та інших нормативно-

правових актах; 

- підтримка благодійних проектів у 

контексті реалізації соціальної політики держави; 

- чітка взаємодія державних інституціональ-

них органів, бізнес-структур, недержавних 

організацій й суспільства у вирішенні проблемних 

питань соціальної сфери; 

- реалізація моделі децентралізації на всіх 

рівнях управління; 

- оптимізація політики витрат на соціальний 

захист населення з метою вирішення проблеми 

зубожіння населення та процесу соціальної 

кластеризації; 

- формування програми, яка передбачає 

вкладання грошей у розвиток якості людського 

капіталу, що пропорційно впливає на рівень життя 

суспільства. 

Соціальна відповідальність людини переплі-

тається з суб’єктивними факторами, які визначають 

місце і роль індивідуума в суспільстві. Досить 

часто популяризується думка про те, що соціальна 

відповідальність людини закладена в семантику 

слова “ментальність”. Безумовно, що система цін-

ностей, традицій формує певний вид відпові-

дальності, однак такі чинники, як суспільне буття, 

поглиблений поділ праці, взаємовідносини в 

суспільстві між його членами, також визначають 

рівень готовності до соціальної відповідальності. 

У вересні 2018 року було озвучено показники 

рівня людського розвитку, у списки увійшло 189 

країн. Україна серед інших країн посіла 88 місце, 

однак аналіз цих показників за минулі роки показує 

позитивну динаміку. Дослідження традиційно про-

водиться за групою показників-індексів (табл.1). 

Втішним є факт, що індекси характеризуються 

позитивною динамікою і Україна змогла увійти до 

середнього рангу країн. Якщо керуватися статис-

тичним збірником “Регіональний людський розви-

ток” Державної служби статистики України, можна 

прослідкувати цю динаміку за декілька років. Дані 

розраховано фахівцями Інституту демографії та 

соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН 

України. Розрахунки здійснено в розрізі 6 блоків та 

загального інтегрального регіонального індексу 

людського розвитку, а саме (табл. 2):  

Блок 1 “Відтворення населення” (5 показників);  

Блок 2 “Соціальне середовище” (6 показників);  

Блок 3 “Комфортне життя” (6 показників);  

Блок 4 “Добробут” (5 показників); 

Блок 5 “Гідна праця” (6 показників);  

Блок 6 “Освіта” (5 показників). 

Ранжування здійснювалося відповідно до сис-

тематизації показників у блоках та їх ваги (впливу) 

на регіональний людський розвиток. Максималь-

ний показник рангу – 22 (загальна кількість дос-

ліджуваних областей України). Інтегральний показ-

ник розраховується в діапазоні від 0 до 1,0, відпо-

відно, чим вище значення, тим кращий показник. 

Як видно з таблиці, загальний індекс людського 

розвитку Львівської області видозмінився за три 

роки в діапазоні до 1. Однак негативною дина-

мікою характеризуються показники таких блоків 

як: “Відтворення населення”, “Добробут”, “Освіта”. 

 

Таблиця 2 

Інтегральний регіональний індекс людського розвитку Львівської області [7] 

Показник (max ранг 22) 

2015 рік 2016 рік 2017 рік 

значення 

показника 
ранг 

значення 

показника 
ранг 

значення 

показника 
ранг 

Інтегральний регіональний індекс 

людського розвитку  

4,0810 3 4,1922 

 

4 4,1307 

 

3 

Блок 1 “Відтворення населення”  0,7144 6 0,7347 2 0,6906 9 

Блок 2 “Соціальне середовище” 0,7395 1 0,7325 3 0,7732 1 

Блок 3 “Комфортне життя” 0,6504 4 0,6801 4 0,6724 2 

Блок 4 “Добробут” 0,5544 15 0,6227 12 0,6454 14 

Блок 5 “Гідна праця” 0,5858 8 0,5865 9 0,5137 7 

Блок 6 “Освіта” 0,8366 11 0,8358 7 0,8355 8 

Країна Індекс Показник 

Україна 

Індекс людського розвитку (ІЛР) 0,751 

ІЛР з урахуванням соціально-

економічної нерівності 
0,701 

Індекс гендерного розвитку 0,993 

Індекс гендерної нерівності 0,285 
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Для формування високого рівня соціальної 

відповідальності в розрізі трьох видів, показники 

цих груп є в зоні ризику та впливають на процес 

усвідомлення вибору пріоритетів у соціальних 

взаємозв’язках. 

У межах формування адаптивної системи 

соціальної відповідальності в Україні необхідно 

подолати ряд бар’єрів та перешкод, які, на жаль, 

спотворюють думку та уяву громадян щодо 

актуальності цього явища в сучасному суспільстві. 

Процеси глобалізації та інтеграції у вітчизняних 

секторах економіки дають змогу перенести 

(дублювати) позитивний досвід зарубіжних країн 

щодо вирішення цієї проблеми. В процесі 

дослідження даної проблематики, на нашу думку, 

можна сформувати ряд негативних факторів 

(перешкод), які впливають на ефективну систему 

соціальної відповідальності, а саме: 

- недовіра населення країни до влади, зміни 

політичних амбіцій; 

-  ретельно сформовані корупційні схеми, 

розвиток сектора тіньової економіки; 

- відсутність інформаційного поля та інфор-

маційного продукту з популяризації соціальної 

відповідальності в суспільстві; 

- домінування особистих інтересів і лобію-

вання інтересів бізнес- структур у системі 

державного та регіонального управління; 

- відсутність стандартів системи соціальної 

відповідальності; 

- не залучення до участі суб’єктів підприєм-

ницької діяльності у соціально-економічному 

розвитку територій та регіонів; 

-  неусвідомлене ставлення до проблем 

екосистеми, відсутність моделі збалансованого 

розвитку регіонів.  

Висновки і перспективи подальших дос-

ліджень у даному напрямі. Для вирішення першо-

чергових проблем у системі формування соціальної 

відповідальності Т. В. Кузнєцова пропонує “впро-

вадити організацію навчань із залученням провід-

них фахівців та відомих філантропів, які б дали 

поштовх, мотиви та інструменти для впровадження 

соціальної відповідальності у національний 

бізнес” [2, с. 207].  

У стратегії розвитку соціальної відповідаль-

ності бізнесу в Україні особливу увагу приділено 

визначенню мети та переліку цілей, які, на думку 

розробників Стратегії, є первинною ланкою в її 

реалізації. Метою Стратегії є створення підґрунтя 

(як комплексу норм, правил, окремих організа-

ційних механізмів) та сприятливих умов для 

інтеграції СВБ у діяльність компаній задля сталого 

розвитку України, зростання суспільного добро-

буту та вирішення питань, визначених у національ-

них програмних документах [3, с. 3]. 

Однак, незважаючи на терміни реалізації Стра-

тегії (2015 рік), Форум донорів для фінансування та 

координації програм не створений, так само, як і не 

створена платформа соціального діалогу між 

різними суб’єктами суспільного процесу для 

спроби вирішення проблем наявності соціальної 

відповідальності в Україні. На думку авторів, 

усуненню перешкод для формування результа-

тивної системи соціальної відповідальності повинні 

передувати: 

- роз’яснення та інформування про сучасні 

напрацювання у цьому напрямку (вітчизняні та 

закордонні) та їх вплив на загальний добробут 

населення; 

- визначення норм соціальної відповідаль-

ності та їх безперечне виконання (особливо бізнес-

структурами); 

- робота по знищенню стереотипів у мен-

тальності працівників та застосування мотиваторів 

для демонстрації переваг системи соціальної 

відповідальності; 

- викоренення байдужості до тих, хто нас 

оточує, та до того, що нас оточує. 
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Анотація. У ході дослідження автором виявлено основні чинники, що стали передумовою реформи 

децентралізації. Виокремлено головні напрями реформи децентралізації: перерозподіл доходів на місцевому 

рівні, створення об’єднаних територіальних громад (ОТГ), перерозподіл функціональних навантажень на 

місцях. Виявлено головні відмінності у процесі наповнення та витрачання місцевих бюджетів новостворених 

ОТГ після реформи. Ідентифіковано розподіл контролюючих функцій за бюджетним процесом ОТГ. Наведено 

позитивні сторони реформи: забезпечення макроекономічної стабільності на місцевому рівні; забезпечення 

фінансової самостійності місцевих органів влади щодо фінансування покладених на них функцій і завдань; 

посилення відповідальності ОТГ перед населенням; створення конкуруючих умов між адміністративними 

рівнями тощо. Доведено, що децентралізація сприяє ефективнішому задоволенню суспільних потреб населення, 

зростанню його добробуту, підвищує відповідальність розпорядників коштів ОТГ щодо раціонального і 

обґрунтованого фінансування економічних програм на місцевому рівні, сприяє посиленню громадського 

контролю над цільовим використанням бюджетних ресурсів. 
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Abstract. During the study, the author identified the main factors that became a prerequisite for decentralization 

reform. The main directions of the decentralization reform are outlined: redistribution of revenues at the local level, 

creation of united territorial communities (UTCs), on-site redistribution of functional responsibilities. The main 

differences in the process of filling and spending of local budgets of newly created UTCs after the reform were 

identified. The distribution of controlling functions over the budgetary process of the UTCs has been identified. The 

positive aspects of the reform are outlined: ensuring macroeconomic stability at the local level; ensuring the financial 

autonomy of local authorities regarding the financing of their functions and tasks; strengthening the responsibility of 

the UTCs to the public; creating competitive conditions among administrative levels etc. It has been proved that 

decentralization contributes to a more efficient satisfaction of the public needs as well as the growth of welfare, 

increases the responsibility of the UTCs spendings on rational and reasonable financing of economic programs at the 

local level, promotes greater public control over the targeted use of budgetary resources. 
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Постановка проблеми. Україна активно 

здійснювала реформаторські кроки у напрямку 

децентралізації місцевих органів влади, починаючи 

з 1997 року, коли була ратифікована Європейська 

хартія місцевого самоврядування. Протягом 

останніх 10 років приймалися численні нормативні 

акти, які регулювали питання перерозподілу 

повноважень між органами влади на місцях, в тому 

числі і питання фінансування місцевих громад. 

Однак складна політична ситуація в країні, а також 

впровадження з 2015 року нової адміністративно-

фінансової реформи сформували проблеми та 

колізії, що виникають під час проведення фінансо-

вого контролю на місцях. Потреба виявлення 

основних тенденцій змін функцій контролю і 

визначає актуальність даного дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Дослідженням фінансового контролю місцевих 
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бюджетів присвячені праці таких вчених, як Біла Л. 

М., Васильєва М. В., Гройсман В. Б., Луніна В. І., 

Опарін В. М., Шульц С. Л. та інші. 

Постановка завдання. Головною метою статті 

є виявлення закономірностей фінансового контро-

лю на місцевому рівні, що виникли під час реформи 

децентралізації. Для досягнення поставленої мети 

необхідно виконати такі завдання: 

- дослідити  головні засади реформи 

децентралізації; 

- проаналізувати основні зміни, що принесла 

реформа у галузі фінансового контролю на місцях; 

- виявити позитивні та негативні сторони 

реформи децентралізації. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Після Революції гідності було зроблено суттєві 

кроки в напрямку децентралізації, що розпочалися 

з ухвалення Концепції реформування місцевого 

самоврядування і територіальної організації влади в 

Україні [1]. Головним чинником, що спонукав до 

здійснення реальних кроків у напрямі фінансової 

децентралізації, на думку автора, стала централі-

зованість повноважень та фінансів (до початку 

реформи), оскільки, незважаючи на ряд заходів, які 

були здійснені до 2014 року, централізованість 

провокувала економію на кадровому потенціалі на 

місцях.  

Відсутність якісного персоналу призводить до 

зосередження повноважень в руках однієї чи 

кількох осіб, що породжує ризик корупційних дій. 

А вже корупція підриває довіру інвесторів, жителів 

громад до органів влади. Крім того, корупційні 

схеми значно ускладнюють впровадження 

інфраструктурних проектів та збільшують витрати 

на їхнє проведення. 

Однак, незважаючи на якісно підготовлену 

Концепцію та здійснення численних уточнень в 

законодавстві, виникли ряд факторів, які уповіль-

нюють проведення реформи. До об’єктивних 

факторів варто віднести військові дії на сході 

України, нестабільну політичну ситуацію в країні, 

проблеми в економічному зростанні. В той же час 

до суб’єктивних обставин віднесемо: небажання 

обласних рад погоджувати плани реформування, 

відсутність бажання у міст, що мають значний 

фінансовий потік, “ділитися” з іншими громадами, 

наприклад Моршин чи Трускавець.  

В той же час уповільнення реформи 

децентралізації суттєво не вплинуло на фінансову 

децентралізацію вже створених об’єднаних 

територіальних громад (далі – ОТГ) [2]. По суті 

своїй, реформа спрямована на створення ОТГ та 

перерозподіл функцій, що виконуються місцевими 

органами влади на користь новостворених ОТГ. 

Для виконання покладених функцій перерозпо-

діляються також і вхідні фінансові потоки.  

Після об’єднання громад в ОТГ створюється 

новий адміністративний центр (як правило — 

найбільший населений пункт з об’єднаних), а у 

ньому — нова загальна для всіх об’єднаних 

населених пунктів рада та інші органи 

самоврядування (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Структура органів ОТГ та елементи фінансового контролю [3]
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Безпосереднє керівництво ОТГ (зокрема, й 

управління фінансами) здійснює створений радою 

виконавчий комітет. До його складу входять голова 

ради, його заступник з питань діяльності виконав-

чих органів ради, секретар виконкому, керівники 

відділів та управлінь, секретар ради, старости, інші 

особи (підприємці, громадські активісти та ін., крім 

депутатів місцевої ради). Рада та виконком 

перебувають на одному ієрархічному щаблі, але, до 

того ж, виконком підзвітний і підконтрольний раді. 

Тобто в разі прийняття виконкомом рішення, яке 

суперечить законодавству, рада має право його 

скасувати. 

Створення інституту ОТГ є одним із кроків для 

досягнення цілі фінансової децентралізації – 

забезпечення необхідних фінансових потоків для 

підвищення доступності та якості освітніх, медич-

них, культурних, адміністративних, комунальних і 

соціальних послуг, які отримують мешканці 

громад. 

В умовах бюджетної децентралізації органам 

місцевої влади надані повноваження щодо встанов-

лення бази оподаткування, визначення ставок по 

окремих місцевих податках і зборах, запро-

вадження податкових пільг з метою стимулювання 

окремих галузей економіки на місцевому рівні, 

визначення структури витрат. 

Ці повноваження чітко виокремленні в 

Податковому та Бюджетному кодексах, а з 1 січня 

2015 року місцевим самоврядуванням отримано 

більше фінансових надходжень для підвищення 

економічної спроможності. Так, в ОТГ повністю 

залишаються надходження від податків: єдиного 

податку, податку на прибуток підприємств і 

фінансових установ комунальної власності та 

податку на майно (нерухомість, земля, транспорт). 

Розглянемо більш детально зміни у податковому 

навантаженні (табл. 1). 

Крім зазначених у таблиці доходів і зборів, 

ОТГ мають доступ і до ряду інших податкових 

надходжень, однак їхня частка у структурі 

надходжень є незначною. Відмітимо, що податкова 

реформа, яка здійснювалася симетрично з 

реформою децентралізації, значно посилила позиції 

ОТГ в частині наповнення бюджету не лише за 

рахунок збільшення частки відрахувань загально-

державних податків та зборів, а й за рахунок 

скорочення платних ліцензій та штучних обмежень 

розвитку бізнесу.  

Перерозподіл податкових надходжень коштів 

дав змогу ОТГ виконувати повноваження, що були 

покладені на ОТГ державою, а саме: забезпечення 

соціально-економічного та культурного розвитку 

території; управління комунальним майном, утри-

мання об’єктів житлово-комунального госпо-

дарства, розвитку місцевої інфраструктури, місце-

вого пасажирського транспорту, медицини, освіти 

тощо [4, с. 33]. 

До того ж, ОТГ мають прямі міжбюджетні 

відносини з державним бюджетом (до реформи 

прямі відносини мали лише обласні та районні 

бюджети, бюджети міст обласного значення), для 

виконання делегованих державою повноважень їм 

надаються відповідні трансферти (дотації, освітня 

та медична субвенції, субвенція на розвиток 

інфраструктури громад тощо). 

 

Таблиця 1 

Податки та збори, що спрямовуються до місцевих бюджетів [11] 

Назва податку/збору %, що отримував бюджет 

населеного пункту до реформи 

децентралізації 

%, що отримує 

бюджет ОТГ 

Загальнодержавні податки та збори 

Податок та збір на доходи фізичних осіб 25% 60% 

Податок на прибуток підприємств та фінансових 

установ комунальної власності  
0% 100% 

Рентна плата за спеціальне використання лісових 

ресурсів 
50% 100% 

Рентна плата за спеціальне використання води водних 

об’єктів місцевого значення 
50% 100% 

Рентна плата за користування надрами для 

видобування корисних копалин місцевого значення 
50% 100% 

Рентна плата за користування надрами для 

видобування нафти, природного газу та газового 

конденсату 

3% 5% 

Акцизний податок з реалізації суб’єктами 

господарювання роздрібної торгівлі підакцизних 

товарів 

0% 100% 

Частина акцизного податку з виробленого в Україні та 

ввезеного на митну територію України пального 
- 13,4% 

Місцеві податки та збори 

Податок на майно  100% 100% 

Єдиний податок 100% 100% 

Збір за місця для паркування транспортних засобів 100% 100% 

Туристичний збір 100% 100% 
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ОТГ після реформи можуть здійснювати зов-

нішні запозичення, самостійно обирати установи з 

обслуговування коштів місцевих бюджетів у 

частині бюджету розвитку та власних надходжень 

бюджетних установ. З прийняттям закону щодо 

децентралізації повноважень у сфері архітектурно-

будівельного контролю та удосконалення містобу-

дівного законодавства органам місцевого самовря-

дування надано право самостійно визначати 

містобудівну політику. 

Крім того, бюджети ОТГ беруть участь у 

горизонтальному вирівнюванні [5, с. 19]. 

Вирівнювання здійснюється за одним податком − 

ПДФО. Для підвищення їх фіскальної спромож-

ності бюджетам ОТГ, які мають рівень надходжень 

нижче 0,9 середнього показника по Україні, 

надається базова дотація. Із бюджетів ОТГ, які 

мають рівень надходжень вище 1,1 середнього 

показника по Україні, передається реверсна 

дотація.  

Виконання даних обов’язків здійснюється в 

тому числі за рахунок коштів Державного 

бюджету, а враховуючи, що ці повноваження в 

більшості своїй передані з функціоналу місцевих 

органів виконавчої влади, всі ці нові повноваження 

потребують ретельного та уважного контролю зі 

сторони органів державної влади, що здійснюють 

нагляд за фінансами в країні, оскільки будь-які 

зловживання приведуть до проблем з наповненням 

місцевих бюджетів та виконанням бюджетного 

процесу в цілому. 

Таким чином, ключовим документом, що 

регулює питання функціонування фінансів ОТГ та 

здійснення контролю за цим процесом, є 

Бюджетний та Податковий  кодекс України; крім 

цих кодексів, існує ще ряд нормативних 

документів, що регулюють питання фінансів та 

фінансового контролю на місцях [6; 7; 8]. 

Законами та іншими нормативними 

документами формалізовано максимально можливі 

обсяги міжсуб’єктних відносин, однак у зв’язку з 

тим, що законодавчі документи формувалися у 

різний історичний та фінансові періоди, існує 

ймовірність виникнення юридичних колізій та 

суперечностей, що можуть стати стимулом для 

шахрайства та вимагають ретельної уваги при 

здійсненні фінансового контролю ОТГ. 

Серед колізій варто відмітити, що староста 

помилково вважається підлеглим (підпорядко-

ваним) голові ОТГ. Однією з причин виникнення 

цього стереотипу, на нашу думку, є буквальне 

тлумачення одного з повноважень сільського, 

селищного, міського голови, відповідно до якого 

він “організує в межах, визначених законом, роботу 

відповідної ради та її виконавчого комітету. 

Здійснює керівництво апаратом ради та її 

виконавчого комітету” [9]. Однак повноваження 

щодо здійснення керівництва виконавчим коміте-

том деякі голови можуть тлумачити на свою 

користь [10]. Їхня логіка виявляється досить 

простою: якщо голова здійснює керівництво 

виконавчим комітетом, то голова є керівником, а 

усі, хто входять до складу виконкому, є його 

підлеглими, а оскільки староста за посадою є 

членом виконкому, то і він теж є підлеглим голови.  

Враховуючи вищенаведене, розкриємо основні 

складності фінансових відносин, що виникають при 

функціонуванні ОТГ у фінансовій сфері:  

- достатньо великий обсяг нормативних 

документів, що формалізують процедури місцевих 

фінансів; 

- численні зміни до нормативних актів, які 

можуть доповнювати, повторювати чи суперечити 

іншим нормам законодавчих актів, що виникли в 

ході реформи фінансово-адміністративної де-

централізації; 

- для функціонування ОТГ з максимальною 

віддачею необхідна наявність фахівців високого 

рівня у галузі фінансового законодавства, а 

оскільки місцеві фінанси є вкрай обмеженими, 

особливо в ОТГ, що об’єднали кілька сіл, достатніх 

обсягів на оплату праці таких фахівців може не 

бути. 

Крім того, при аналізі розподілу статей доходів 

бюджетів існує незначна відмінність у доходах, що 

виникла після фінансової децентралізації, а саме: 

розширення переліку потенційних доходів, в тому 

числі розширена база оподаткування. Щодо 

видатків, то вони розподіляються за двома 

напрямами: функціональним та економічним [11]. 

Така розмежованість дозволяє вчасно та в повному 

обсязі ідентифікувати напрями використання 

коштів. 

Відмітимо, що історично більшість бюджетів 

формуються на основі даних попередніх років з 

визначеним коефіцієнтом, який повинен 

враховувати інфляційні процеси, розширення ОТГ 

та інвестиційні проекти, і головне завдання 

бюджетної політики – забезпечити врахування 

конструктивних побажань громади до проекту 

бюджету, що був заздалегідь виставлений на веб-

сайті громади. Реформа децентралізації способу 

визначення обсягів бюджету не змінила, таким 

чином він визначається на дореформених засадах.  

Після формування та погодження місцевий бюджет 

ОТГ затверджується у встановленому законом 

порядку, після чого він згідно з принципом 

відкритості оприлюднюється на веб-сайті, що 

дозволить посилити громадський контроль.  

Накопичення та адміністрування доходів ОТГ 

здійснюється у тісній співпраці з Казначейською 

службою України та фіскальними органами. 

Накопичені ресурси ОТГ розподіляє по власним та 

делегованим державою повноваженням згідно із 

затвердженим планом розвитку. Відмітимо, що 

функціонування системи Prozorro дозволяє в 

онлайн-режимі контролювати закупівлі громади. 

Використання ж власних активів здійснюється 

знову ж із застосуванням аукціонного підходу та 

відкритості інформації з орієнтиром на фінансову 

ефективність. 

Також слід відмітити чинники, які реалізо-

вуються в процесі реформи децентралізації і 

позитивно впливають на формування фінансового 

контролю в ОТГ, а саме: 
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1) створення центрів надання адміністра-

тивних послуг (ЦНАП), що перебрали на себе 

левову частину оформлення адміністративних 

послуг в регіонах, а отже і можливостей з 

неправомірного розподілу коштів стало менше; 

2) наповнення Державного фонду регіональ-

ного розвитку (ДФРР) до 1,5% від Державного 

бюджету України та спрямування накопичених 

коштів на реалізацію загальнодержавних пріори-

тетів, що дозволить додатково посилити контроль 

за реалізацією інфраструктурних та соціальних 

проектів, де хабарництво та відмивання коштів є чи 

не найвищим; 

3) значне обмеження влади адміністрації 

області та району над функціонуванням та прий-

няттям рішень в ОТГ, що підвищить самостійність 

та дозволить розвивати проекти в інтересах ОТГ, а 

не області чи району; 

4) розширення повноважень у земельному 

питанні, в тому числі і надання контрольних функ-

цій за використанням земельних ресурсів відпо-

відно до затвердженої містобудівної документації, 

а не відповідно до рішень районних адміністрацій. 

Найбільш важливим, на думку автора, є 

розподіл контролюючих функцій державних орга-

нів за бюджетом та контроль учасників процесу за 

бюджетуванням ( 

 

Рис. 2). Існує деяке дублювання функцій і 

повноважень, що стосуються контролю за 

бюджетним процесом ОТГ, наприклад повнова-

ження місцевих рад та державних адміністрацій, 

Державної аудиторської служби та Державної 

казначейської служби України (наприклад, 

контроль за цільовим/програмним використанням 

бюджетних коштів тощо).  

 

 

 
 

 

Державна аудиторська служба 

Місцеві ради 

Рахункова палата 

Контроль за: 

- трансфертами з Державного бюджету; 
- надходженням закріплених за ОТГ податків та зборів; 

- використанням коштів місцевих делегованих ОТГ 

державою функцій. 

Верховна Рада України 

Кабінет Міністрів України 

Державна казначейська служба 

України 

 
Контроль за: 

- веденням бухгалтерського обліку надходжень і витрат; 

- бюджетними повноваженнями; 
- відповідністю кошторисів розпису бюджету; 

- відповідністю взятих бюджетних зобов’язань 

відповідним бюджетним асигнуванням; 

- відповідністю платежів взятим бюджетним 

зобов’язанням та відповідним бюджетним асигнуванням. 

Контроль за: 
- цільовим використанням коштів бюджетів; 

- відповідністю зобов’язань можливостям бюджету; 

- правильністю ведення бухгалтерського обліку. 

Контроль за: 

- за виконанням рішення про місцевий бюджет; 

- за іншими повноваженнями, передбачені рішенням про 

бюджет.  

Місцеві державні адміністрації 

 
Контроль за: 

- за відповідністю бюджетному законодавству показників 

затверджених бюджетів, розпису бюджету, кошторисів 
бюджетних установ та інших документів, які 

використовуються у бюджетному процесі. 

Вертикалі інших міністерств та 

відомств 

Контроль за: 

- виконанням фінансового законодавства в межах повноважень, наприклад, міністерств внутрішніх справ, охорони 

здоров’я тощо. 

Міністерство фінансів України та 

його вертикаль 
Контроль за: 

- дотриманням бюджетного законодавства на кожній 

стадії бюджетного процесу як щодо державного бюджету, 

так і місцевих бюджетів 
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Рис. 2. Розподіл контролюючих функцій за бюджетним процесом ОТГ 

Однак перш за все контроль за дотриманням 

місцевих фінансів спрямований на забезпечення 

ефективного і результативного управління бюджет-

ними коштами та здійснюється на всіх стадіях 

бюджетного процесу його учасниками відповідно 

до Бюджетного кодексу та інших нормативно-

правових актів, а також забезпечує:  

- правильність ведення бухгалтерського 

обліку та достовірність фінансової і бюджетної 

звітності;  

- оцінку управління бюджетними коштами 

(включаючи проведення державного фінансового 

аудиту);  

- досягнення економії бюджетних коштів, їх 

цільового використання, ефективності і результа-

тивності в діяльності розпорядників бюджетних 

коштів шляхом прийняття обґрунтованих управ-

лінських рішень тощо. 

Наголосимо, що децентралізація сприяє ефек-

тивнішому задоволенню суспільних потреб насе-

лення, зростанню його добробуту, підвищує відпо-

відальність розпорядників коштів ОТГ щодо 

раціонального і обґрунтованого фінансування еко-

номічних програм на місцевому рівні, сприяє 

посиленню громадського контролю над цільовим 

використанням бюджетних ресурсів. 

Висновки і перспективи подальших дос-

ліджень у даному напрямі. Підсумовуючи, відмі-

тимо позитивні прояви забезпечення фінансового 

контролю на місцевому рівні: забезпечення 

макроекономічної стабільності на місцевому рівні; 

забезпечення фінансової самостійності місцевих 

органів влади щодо фінансування покладених на 

них функцій і завдань; створення умов щодо 

якісного та ефективного надання громадських 

послуг населенню; посилення відповідальності 

місцевих органів влади перед населенням певних 

адміністративно-територіальних утворень; створен-

ня конкуруючих умов між рівнями місцевої влади 

за фактори виробництва, робочу силу тощо.  

Однак реформа децентралізації принесла не 

лише позитивні зміни, а й ряд негативних, що 

потребують додаткового дослідження: зниження 

рівня централізованого бюджетного контролю над 

формуванням та ефективністю розподілу бюджет-

них коштів місцевими громадами, що уповільнює 

розвиток ОТГ, які є невеликими та мають низьку 

ефективність фінансового управління; зниження 

пріоритетів державних органів влади у наданні 

інфраструктурних інвестицій, зниження ефектив-

ності реалізації фінансової політики на місцевому 

рівні; обмеження центральних органів влади у 

вирівнюванні дохідних і видаткових частин 

бюджетів ОТГ. 
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РОЗВИТОК КЕЙТЕРИНГУ ЯК ПЕРСПЕКТИВНОГО ВИДУ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

 
Анотація. У статті проаналізовано ситуацію на ринку кейтерингових послуг України. Зокрема, 

висвітлено сучасні особливості та актуальні проблеми розвитку кейтерингу як перспективної форми 

ресторанного бізнесу. Узагальнено основні тенденції розвитку кейтерингової діяльності, зазначено 

особливості результатів функціонування вітчизняних підприємств у різних сферах (видах) кейтерингу. 

Охарактеризовано основних гравців кейтерингового ринку з різних сфер (видів) діяльності. У ході дослідження 

встановлено, що розвиток індустрії кейтерингових послуг не завжди підпорядковується загальним тенденціям 

розвитку ресторанного господарства, демонструючи зростання обсягу реалізованої продукції 

підприємствами, що здійснюють постачання готових страв навіть у кризовий період (2015-2018 р.р.) попри 

зниження їх чисельності на ринку. Встановлено, що, незважаючи на вищу популярність підприємств, що 

надають послуги подієвого кейтерингу, кількість та позитивні фінансові результати діяльності вищі у 

компаній, що функціонують у сфері корпоративного кейтерингу. Аналізуючи основні тенденції розвитку сфери 

кейтерингового обслуговування, було виявлено важливі проблеми галузі: перевищення кількості закладів, які 

йдуть з ринку, порівняно з тими, які на нього виходять через їх неконкурентоспроможність; значна 

сконцентрованість кейтерингового ринку у великих містах; використання цінових інструментів впливу, 

намагання працювати у кількох сферах (видах) кейтерингового бізнесу, що в результаті позначається на 

якості надання послуг; неправильна структурна організація, недостатня мотивація персоналу, відсутність 

формалізації і стандартизації бізнес-процесів. Подальші дослідження повинні бути спрямовані на 

встановлення шляхів запобігання та вирішення існуючих проблем для підвищення ефективності 

функціонування кейтерингового бізнесу в Україні. 
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DEVELOPMENT OF CATERING AS A PERSPECTIVE  TYPE OF 

ACTIVITY 
 

Abstract. The article analyzes the situation on the catering services market in Ukraine. In particular, modern 

features and actual problems of catering development as a perspective form of restaurant business are highlighted. The 

basic tendencies of catering activity development are summarized, peculiarities of results of domestic enterprises 

functioning in different spheres (types) of catering are specified. The main players of the catering market in different 

fields (activities) are characterized. The study found that the development of the catering services is not always 

subordinate to the general trends of the restaurant industry, showing an increase in the volume of products sold by 
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enterprises supplying ready meals even during the crisis period (2015-2018), despite reducing their quantity in the 

market.  It is determined, that despite the increasing popularity of event catering companies, the number and positive 

financial results of operations are higher, for companies operating in the field of corporate catering. When analyzing 

the main trends in the catering industry development the important problems of the industry were identified: exceeding 

of the number of establishments leaving the market, compared with those entering it because of non-competitiveness; 

significant concentration of the catering market in large cities; the use of price instruments of influence, the attempt to 

work in several areas (types) of the catering business, which as a result affects the quality of service rendering; wrong 

structural organization, insufficient motivation of staff, lack of formalization and standardization of business processes. 

Further research should focus on identifying ways aimed at prevention and resolution of existing problems to improve 

the efficiency of the catering business in Ukraine. 

 

Key words: catering, market, development, catering companies, services, trends. 
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Постановка проблеми. Формування та 

розвиток ринку кейтерингових послуг можна 

розглядати як одне із стратегічних рішень 

численних підприємств/компаній ресторанного 

господарства, що в умовах загострення конкуренції 

шукають нові шляхи для реалізації стратегії 

диференціації, основною метою якої є підвищення 

конкурентоспроможності на ринку послуг. Однак 

ефективне втілення цього рішення пов’язане з 

численними особливостями функціонування цієї 

сфери ресторанних послуг. Зокрема, важливо вра-

ховувати видові особливості кейтерингу (подієвий, 

контрактний, соціальний та ін.), що зумовлюють 

принципові відмінності організації конкуренто-

спроможної бізнес-стратегії діючого підприємства. 

Відповідно, вивчення та аналіз тенденцій розвитку 

кейтерингу, розуміння його особливостей важливі 

для ефективного функціонування підприємств цієї 

сфери на ринку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Різноманітні аспекти розвитку кейтерингової діяль-

ності висвітлені в працях зарубіжних та вітчиз-

няних учених, серед яких особливої уваги заслуго-

вують наукові праці: Г. П’ятницької, О. Григоренко 

[1], Л. Івашиної [8], Н. Прилепи, О. Миколюк [10], 

А. Пінчук, А. Бойко [9] та ін. Поряд із накопи-

ченими науковими напрацюваннями із цієї пробле-

матики питання дослідження сучасних тенденцій 

розвитку підприємств, що надають послуги кейте-

рингового обслуговування, потребують подаль-

шого аналізу та наукового доопрацювання. 

Постановка завдання. Основні завдання 

дослідження полягають в аналізі стану розвитку 

кейтерингу як перспективного виду діяльності на 

ринку України, визначенні особливостей та перс-

пектив, основних сучасних тенденцій розвитку, а 

також виявленні проблем, що негативно 

позначаються на ефективності ведення бізнесу в 

цій сфері. Для вирішення поставлених завдань 

необхідно: провести аналіз розвитку кейтерингової 

діяльності в Україні; визначити чинники, що 

зумовлюють зміни в розвитку ринку на різних 

етапах, а також узагальнити перспективні тенденції 

розвитку сфери в подальшому.  

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Кейтеринг як вид економічної діяльності є одним із 

форматів індустрії харчування України, що 

найбільш динамічно розвиваються. На сьогодні 

запровадження кейтерингового обслуговування або 

ж організація на базі стаціонарного закладу 

ресторанного господарства кейтерингового відділу 

є одним із найпоширеніших способів диверси-

фікації, розширення переліку послуг з метою 

підвищення конкурентоспроможності закладу на 

ринку. 

Однак слід зазначити, що якщо ще років 15-20 

тому такі підприємства більш-менш задовольняли 

існуючий попит на організацію харчування поза 

закладом, то на сьогодні ситуація змінилась. Орга-

нізація виїзних заходів на сучасному рівні потребує 

наявності спеціального обладнання, меблів, постій-

ного кваліфікованого персоналу, тобто вимагає 

залучення додаткового капіталу і копіткої роботи 

над кожним окремим замовленням. На такі витрати 

спроможні не всі заклади, а тому ринок відчував 

гострий дефіцит в спеціалізованих компаніях, що 

працюватимуть у сфері значно компетентніше. В 

результаті розвиток кейтерингу як окремого бізнесу 

відбувся в 2000-х і започаткували його під-

приємства, що надавали послуги з подієвого 

обслуговування [2]. Нові гравці, що вийшли на 

ринок, сконцентрувалися на організації виїзних 

банкетів (як корпоративних, так і приватних), 

організації харчування на конференціях та інших 

масових заходах. 

Відповідно до даних Державної служби статис-

тики на сьогодні в Україні функціонує більше п’яти 

тисяч закладів, що надають кейтерингові послуги, 

тобто займаються постачанням готових страв. Ця 

група за видом діяльності включає надання послуг 

із кейтерингу, пов’язане з постачанням готових 

страв для подій або протягом визначеного періоду 

часу, а також діяльність із доставки продуктів 

харчування спортивним або іншим установам на 

основі концесії [3]. 

Слід зазначити, що кількість таких підприємств 

у 2018 р. (5094) була меншою від їх кількості у 

докризовий період (5607 у 2014 р.), однак уперше 

за попередні чотири роки намітилася тенденція до 

зростання (на 2,35% у 2018 р. порівняно з 2017 р.) 

(рис. 1).  
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За інформацією порталу Delo.UA, в Україні 

послуги кейтерингу надають більше 300 

спеціалізованих компаній [2]. За офіційними 

даними, загалом послуги виїзного харчування у 

2015 р. надавали 5366 підприємств, більшість з 

яких розвиває кейтерингову діяльність на базі 

стаціонарних закладів (готелю чи ресторану). На 

2018 р. кількість таких підприємств зменшилася до 

5094, що узгоджується із загальною тенденцією 

згортання бізнесу у ресторанній сфері у кризовий 

та післякризовий періоди [3]. Кількість спеціа-

лізованих кейтерингових компаній залишилася 

майже такою ж. 

У сфері подієвого кейтерингу функціонує 

близько 260 спеціалізованих компаній. Їх сумарний 

оборот, за даними Всеукраїнської рекламної 

коаліції, в 2014 році становив 85 млн грн. У 2015-

му ринок просів на 15,3% і вийшов на показник в 

72 млн грн [4]. В цілому ж обсяг усього ринку, 

включаючи постачальників їжі для армії, бортове 

обслуговування, держустанови і т.д., у докризовому 

2014 р. сягав майже 3,3 млрд грн і в подальшому до 

2018 р. постійно зростав, не підпадаючи під 

загальну тенденцію розвитку ресторанного бізнесу 

до спадання. Відповідно, у 2018 р. обсяг реалі-

зованої продукції (товарів, послуг) підприємствами, 

що працюють у сфері кейтерингу, тобто 

займаються постачанням готових страв, становив 

уже більше 7 млрд грн (рис. 2). 

 

 
Рис. 1. Динаміка зміни кількості суб’єктів господарювання, що надають кейтерингові послуги за 2010-

2018 р.р. [3] 

 

 
Рис. 2. Динаміка змін обсягу реалізованої продукції підприємствами, що здійснюють  

постачання готових страв у 2010-2018 р.р. [3] 
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Рис. 3. Динаміка зміни чисельності закладів, що працюють у сфері подієвого та корпоративного 

кейтерингу у 2010-2018 р.р. [3] 

 

 

Попри позитивну динаміку зростання обсягів 

реалізації кейтерингових послуг ринок кейтерингу 

України сьогодні можна охарактеризувати як нез-

начно освоєний. Основними споживачами кейте-

рингових послуг в Україні є корпоративні клієнти: 

їх частка становить близько 70% [1, с. 63]. 

Слід зазначити, що, враховуючи спеціалізацію 

надання кейтерингових послуг з орієнтацією на 

споживача, пріоритетними напрямками розвитку 

для українського бізнесу є подієвий (івентивний від 

англ. event – подія) та контрактний (або 

корпоративний) чи роз’їзний види кейтерингу. 

Хоча подієвий кейтеринг є більш розрекла-

мованим, відомим для пересічного споживача 

ресторанних послуг, чисельність підприємств, що 

функціонує у даній сфері кейтерингового бізнесу, 

значно поступається чисельності закладів, що 

працюють у сфері промислового та контрактного 

кейтерингу, – у 2018 р. таких закладів було майже у 

шість разів менше, порівняно із закладами, що 

надають послуги контрактного кейтерингу [3]. 

Загалом кількість закладів в обидвох сферах на 

початок 2019 р. була нижчою, ніж у докризовий 

період. Крім того, достатньо важким з економічної 

точки зору видався 2017 р., що також супроводжу-

валося закриттям закладів, які забезпечують поста-

чання готових страв. Загальна тенденція заощад-

ливості, економічності споживання та ситуація 

фінансової нестабільності не сприяла зростанню 

чисельності закладів, що працюють у сфері 

подієвого кейтерингу; відповідно, їх кількість на 

початок 2019 р. залишилася майже такою ж             

(734 од. у 2017 р., 733 - у 2018 р. (рис. 3). 

Більшість кейтерингових компаній працюють у 

Києві, Харкові, Дніпрі, Одесі та Львові, адже саме в 

цих містах розташовуються штаб-квартири великих 

холдингів і корпорацій, із якими співпрацюють 

кейтерингові фірми. 

Основними гравцями на ринку подієвого 

кейтерингу сьогодні є компанії “Фігаро”, VIP 

catering, “Сіль і Перець” та інші. При цьому, крім 

внутрішньої конкуренції, між кейтеринговими 

компаніями ведеться більш жорстка конкурентна 

боротьба за клієнта зі стаціонарними закладами 

(ресторанами та готелями), що розглядають кейте   

рингову послугу як додаткову для свого бізнесу. За 

даними інформаційного порталу Checkpoint 

Business Media, лідируючі позиції у сфері 

кейтерингу зайняли наступні компанії: “Живіт-

кейтеринг” (м. Київ), серед постійних клієнтів 

“Київський ювелірний завод”, L’oreal, Multiplex 

Cinema, Samsung і канал “Україна”; студія 

кейтерингу Chef (м. Львів) – 6 років на ринку, 

втілила більше 1500 проектів. Серед постійних 

приватних і корпоративних клієнтів студії - 

SoftServe, Bader Ukraine, Кредобанк, TicketsUA, й 

EPAM; “Фігаро-кейтеринг” (м. Одеса) – 15 років на 

ринку, понад 10 000 заходів для мільйона гостей, 

послугами скористалися більше 3000 компаній, 

постійними клієнтами стали Danone, Unicef, 

“Космо”, Mary Kay, “Київстар” й “Одеський 

міжнародний кінофестиваль”; “Ессен” (м. Харків) – 

на ринку 15 років, має власну виробничу базу 

площею понад 450 кв. м, оснащена необхідним 

технологічним та холодильним обладнанням, 
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автопарком; Rich catering (м. Дніпро) – на ринку 8 

років [5]. 

Паралельно з компаніями, які обслуговують 

виїзні заходи, на ринку України успішно функціо-

нують ті, що спеціалізуються на контрактному 

“корпоративному” кейтерингу, бізнес-модель якого 

докорінно відрізняється від подієвого. Компаній, 

що поставляють їжу в “особливо великих 

розмірах”, на ринку всього близько 40, однак їх 

прибутки значно вищі від тих, що працюють у 

подієвому кейтерингу. До послуг останніх вдають-

ся великі промислові підприємства, в’язниці, дитячі 

садки, лікарні та аеропорти і, звичайно, військові. 

Характеризуючи основних гравців цього ринку, 

варто відзначити його жорстку сегментацію. 

Зокрема, компанії “Авіка”, “Адмет-груп”, “Укрпро-

дакорд ОР” і “Артек-Союз” протягом багатьох 

років займалися фактично виключно поставками 

харчування військовослужбовцям. Для розуміння 

масштабів ринку слід врахувати, що один день 

харчування для солдата, службовця на базі у 2015 

р. коштував 57,24 грн, на кораблі - 59 грн. Всього в 

Україні на службі у 2015 р. перебували понад 189 

тис. осіб. Відповідно, загальний дохід компаній у 

2015 році склав 902 млн грн [2]. У 2016 році з 

армійського ринку четвірку потіснила міжнародна 

компанія METRO Cash & Carry Ukraine, яка 

виграла тендер на поставку харчування в армію 

через систему електронних державних закупівель 

ProZorro. Міжнародний ритейлер зміг знизити ціну 

вартості з 3,2 млн грн до 2,15 млн грн, що 

заощадило державі 34% бюджету і знизило вартість 

одного дня харчування до 43 грн [6] На 2018 р. 

чисельність збройних сил України перевищила      

255 тис. осіб, а компанія METRO Cash & Carry 

Ukraine закінчила фінансовий рік з прибутком         

467 млн грн [7]. 

У сфері корпоративного кейтерингу із 

забезпечення харчуванням працівників великих 

промислових підприємств домінують компанії 

“Управління громадського харчування і торгівлі”, 

клієнтами якої є такі промислові гіганти, як 

“Запоріжсталь”, “Азовсталь” та інші та компанія 

“Корпус Групп Комтек”, у промисловому портфелі 

якої ПАТ “АрселорМіттал”. 

Вагомою частиною цієї сфери кейтерингового 

ринку є забезпечення харчування на транспорті. У 

цьому сегменті однією з найкрупніших є 

міжнародна компанія Do&Co, яка у 2012 році 

викупила українську “Київ Кейтеринг”. Її частка на 

ринку в 2014 році склала 70%, а основний клієнт – 

авіакомпанія МАУ. Дохід компанії досяг 208 млн 

грн [2]. 

Серед основних тенденцій функціонування 

вітчизняного ринку кейтерингових послуг слід 

виділити наступні.  

Починаючи з 2014 р., кількість компаній, які 

щорічно виходили на вітчизняний ринок кейтерин-

гу, була меншою, ніж тих, які щорічно припиняли 

свою діяльність, і лише у 2018-2019 р.р. ситуація 

дещо стабілізувалася. Це пов’язано не лише з 

економічною кризою, але й з високою конкурен-

цією в галузі, зі зниженням рентабельності 

кейтерингового бізнесу (рівень операційної 

рентабельності у 2015 р. 1,9%, у 2016 р. – 1,1%, у 

2017 р. – 0,2%, лише у 2018 р. зростання до 2,1%) 

[3], з невідповідністю якості послуг потребам 

ринку і т.д. 

Значна сконцентрованість ринку у великих 

містах Києві, Одесі, Львові, Харкові, Дніпрі 

зумовлює регіональні обмеження його розвитку. 

Нестоличні регіони в сукупності складають 

близько 17% від обсягу вітчизняного ринку 

кейтерингових послуг. 

Існують певні труднощі, пов’язані із залу-

ченням і утриманням клієнтів. У багатьох вітчизня-

них кейтерингових компаній відсутня індивідуаль-

ність, і, відповідно, клієнтові не важливо, яка з 

компаній буде його обслуговувати [9]. Висока 

конкуренція на ринку призводить до того, що в 

конкурентній боротьбі починають використовувати 

цінові інструменти: наприклад, працюють за 

демпінговими цінами. Це часто призводить до 

падіння якості обслуговування і розорення. В 

умовах високої конкуренції вітчизняним компаніям 

необхідно розробляти і реалізовувати систему 

власних конкурентних переваг, індивідуалізувати 

свою діяльність, а не знижувати ціни. 

Для збереження обсягів продажів і доходів 

кейтерингові компанії намагаються працювати в 

різних сегментах ринку, які суттєво різняться 

організаційною структурою, матеріально-техноло-

гічним забезпеченням, особливістю надання пос-

луг. Відповідно, це позначається на якості кейте-

рингових послуг підприємства і негативно впливає 

на його доходи. Ця тенденція характерна не тільки 

для компаній середнього класу, але також і для 

преміум-класу. 

Незважаючи на те, що вартість послуг 

вітчизняних компаній не є низькою, значна їх 

кількість просто не в змозі запропонувати послуги 

належної якості. Основними причинами є: 

неправильна структурна організація, недостатня 

мотивація персоналу, відсутність формалізації і 

стандартизації бізнес-процесів, низький рівень 

професіоналізму персоналу, особливо тимчасового, 

який мало мотивований на підтримку іміджу 

компанії. Крім того, навіть штатний персонал не 

завжди має професійну освіту, необхідну для 

роботи в індустрії харчування. 

Висновки і перспективи подальших дос-

ліджень у даному напрямі. Таким чином, можна 

узагальнити, що найбільш гостро на ринку вітчиз-

няних кейтерингових послуг виражені проблеми 

пов’язані з: недостатньо високими темпами зрос-

тання бізнесу; якістю послуг, що надаються; не-

добросовісною конкуренцією; відсутністю квалі-

фікованого персоналу; неправильною структурною 

організацією компаній. 

Проте ринок кейтерингових послуг України 

продовжує розвиватися, з певних позицій він може 

бути розглянутий як ефективний. Кейтеринг є 

однією з перспективних і зростаючих галузей 

вітчизняного ресторанного бізнесу [8, 9, 10]. Серед 

основних тенденцій його подальшого розвитку 

виділяють: зростання кількості спеціалізованих 
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закладів; розвиток нових кейтерингових форматів 

організації харчування, як, наприклад, екокейте-

рингу; підвищення мобільності кейтерингових 

компаній у результаті вдосконалення їх мате-

ріально-технічної бази та забезпечення кваліфіко-

ваними кадрами; впровадження ефективних логіс-

тичних прийомів та вдосконалення маркетингової 

політики кейтерингових підприємств. 
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Abstract. The article investigates current state, the problems of development and ways of improvement of the 

tourism industry of Ukraine. The purpose of the article is to analyze the current state of the Ukrainian tourism industry, 

highlight the key problems of development and determine the ways of improvement of its functioning. The study found 

that the tourism industry in Ukraine is one of the perspective directions of socio-economic development of the country. 

It is established that there are all objective prerequisites as favorable geopolitical location, favorable climate, diverse 

terrain, transport network, historical identity and cultural values of the nation for the development of the tourism 

industry in Ukraine. Key problems of development of the tourist industry of Ukraine are highlighted and ways of 

improvement of its functioning are offered, in particular improvement of the state policy of support and regulation in 

terms of search of potential sources of financial support, optimization of tourist and recreational potential’s use of 

Ukraine's regions, activation of informational and analytical support at the regional, national and international level. 

All of this will help to increase the national and local budget revenues, number of potential jobs and investments in the 

domestic economy. Further research should be directed towards a more complete study of the organizational and 

economic aspects of the functioning of the tourism industry in Ukraine. 
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ТУРИСТИЧНА ГАЛУЗЬ УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ 

РОЗВИТКУ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ 
 

Анотація. У статті досліджуються проблеми розвитку та шляхи вдосконалення туристичної галузі 

України. Метою статті є аналіз сучасного стану туристичної галузі України, виділення ключових проблем 

розвитку та визначення шляхів вдосконалення її функціонування. У ході дослідження встановлено, що 

туристична галузь в Україні є одним із перспективних напрямків соціально-економічного розвитку держави. 

Встановлено, що для розвитку туристичної галузі в Україні існують усі об’єктивні передумови: вигідне 

геополітичне розташування, сприятливий клімат, різноманітний рельєф, мережа транспортних сполучень, 

історична самобутність та культурні цінності нації. Виокремлені ключові проблеми розвитку туристичної 

галузі України та запропоновані шляхи вдосконалення її функціонування, зокрема удосконалення державної 

політики підтримки та регулювання у частині пошуку потенційних джерел фінансового забезпечення, 

оптимізації використання туристично-рекреаційного потенціалу регіонів України, активізації інформаційно-

аналітичного забезпечення на регіональному, національному та міжнародному рівнях. Все це сприятиме 

зростанню грошових надходжень до загальнодержавного та місцевих бюджетів, збільшенню кількості 

потенційних робочих місць, активізації інвестицій у вітчизняну економіку. Подальші дослідження повинні 

бути спрямовані на більш повне вивчення організаційно-економічних аспектів функціонування туристичної 

галузі України.   
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country. In many European countries, tourism is the 

main source of income and revenue. So, worldwide 

tourism business revenues are totally more than $ 500 

billion annually [8].  

Since the Declaration of Ukraine's independence 

was proclaimed, the domestic tourism industry began 

to develop actively. Now, tourism is one of the most 

perspective sectors of the national economy, where 

approximately 10% of our country's population 

involved. However, according to investigations of 

analysts, the share of tourism in the GNP of Ukraine is 

still less than 2%, despite the fact that in developed 

countries this indicator ranges from 5 to 8% [1, p. 84]. 

In such circumstances, it is up to date the need to 

study more deeply the current state of the Ukrainian 

tourism industry in the national economy, its 

development in the conditions of globalization and 

internationalization (because of the problems related to 

the scale of tourist companies activity and expansion of 

territorial borders) and management (in the context of 

improving the efficiency and profitability of tourism 

organizations). 

Actual scientific researches and issues analysis. 
The issues of the development of the tourism industry 

as one of the most perspective directions of the 

country's economy were investigated by such domestic 

scientists as O. Bartoshchuk [1], O. Bespala [2],          

Z. Gerasymchuk [3], V. Kifyak [4; 5], T. Ryabova [8], 

I. Shamara [10], etc. At the same time, in the context of 

intensifying the population interests in obtaining 

cultural and historical tourism services, the complex 

theoretical questions which are devoted to the scientific 

rethinking of the features of formation the modern 

tourist industry of Ukraine require the further deeper 

development. 

Research objective. The purpose of the article is 

to analyze the current state of the Ukrainian tourism 

industry, highlight the key problems of development 

and determine the ways of improvement of its 

functioning. 

Statement of basic materials. Although the 

tourism industry is a key priority direction for the 

growth of the domestic economy, the unstable political 

and economic situation in Ukraine has a very negative 

impact on the further advance development of the 

tourism business. The current situation in the country 

discourages potential foreign investors who would like 

to invest in the development of tourist and recreation 

complex. That is why, in order to improve the 

situation, first of all it is necessary to conduct well-

considered economic, informational and state policies 

which aimed at creating a positive image of Ukraine as 

competitive country in the field of travel and tourism. 

It is necessary to note that there are all objective 

prerequisites for the development of the tourism 

industry in Ukraine. First of all, it is worth to mention 

about the favorable geopolitical location, considerable 

recreational potential, in particular favorable climate, 

diverse relief, the network of transport connections, 

historical identity and cultural values of the nation. In 

addition, for today the hotel and restaurant 

infrastructure is being actively developed, the quality 

of tourist services is being improved because of 

increasing the level of theoretical and practical training 

of the service staff, the attendance of tourist sites is 

increasing, and fundamentally new tourist routes are 

emerging. 

As a result, these prerequisites contribute to the 

dynamic development of the tourism industry in our 

country, which is confirmed by the analysis of tourist 

flows, graphically presented in Fig. 1. 

According to Fig. 1 for the period from 2013 to 

2014 years in Ukraine there was the decrease in the 

value of both indicators as the number of Ukrainian 

citizens who went abroad (in 2014 by 1323616 persons 

or by 5.57% compared to 2013) and the number of 

foreign citizens, who visited Ukraine (by 11959720 

people, or by 48.48% during the same period). It is 

primarily due to the impact of political events in the 

eastern Ukraine, which negatively affect the overall 

situation in the country, both inbound tourism and 

outbound tourism. 

 

 
Fig. 1. Dynamics of tourist flows in Ukraine for 2013-2017 years [9]* 

* without taking into account the temporarily occupied territories of the Autonomous Republic of Crimea, the city of 

Sevastopol, and part of the temporarily occupied territories in Donetsk and Luhansk regions.
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Since 2014, the value of the number of Ukrainian 

citizens who travelled abroad has shown an increasing 

trend (in 2017 by 3999742 persons, or 17.83% 

compared to 2014), which certainly has a positive 

effect on the overall situation of the tourist industry in 

Ukraine. 

On the other hand, since 2015 the number of 

foreign citizens who visited Ukraine is gradually 

increasing, but even in the last 2017 year this indicator 

was less by 10249986 persons, or by 41.55% compared 

to 2013 and only more by 1709734 persons, or by 

13.45% compared to 2014. We believe that the main 

reason for the decrease in the value of the number of 

foreign citizens who visited Ukraine is, first of all, the 

unwillingness of foreign tourists to visit a politically 

unstable country, which, therefore, significantly 

complicates the conduct of tourist activity in Ukraine 

and hinders the further development of the tourism 

industry in Ukraine. 

In 2013-2017, the distribution of tourists served by 

tourist operators in Ukraine indicates the decrease in 

the number of foreign citizens who visited Ukraine (by 

5.32% in 2017 compared to 2013) (Table 1). At the 

same time, it was reflected in the number of Ukrainian 

citizens who traveled on the Ukraine’s territory (this 

indicator decreased from 20.34% to 17.00 in 2017 

compared to 2013). Instead, during 2013-2017 the 

share of tourists and citizens of Ukraine who went 

abroad increased from 72.93% in 2013 to 81.59% in 

the last 2017. We believe that during this period the 

increase in outbound flows of Ukrainian tourists is due 

to the fact that Ukrainian citizens have stepped up trips 

to the neighboring countries (Russia, Poland, Moldova, 

Hungary, Belarus, Slovakia) because of labor 

migration. 

In general, the analysis of tourist flows of Ukraine 

for 2013-2017 years shows the importance of the 

development of inbound and outbound tourism, which 

is an important factor of the development of the natio-

nal economy by creating additional jobs, replenishing 

the country's foreign currency reserves and enhancing 

its positive image in the international arena. 

With the aim of intensifying the development of 

the tourism industry and increasing the efficiency of 

tourism organizations, today it is important to solve the 

problems that require balanced state support and 

regulation. 

The main problems which hindering the further 

development of the tourism industry in the country are 

[8]: 

- instability of the political situation in the 

country and the presence of military conflict in the East 

of Ukraine; 

- disadvantages of regional regulation of the 

tourism industry; 

- insufficiency of advertising information about 

tourist attractiveness of Ukraine abroad; 

- high tax burden, which is an obstacle for 

potential investors to invest in the tourism industry; 

- insufficient level of staff qualification of the 

tourism industry; 

-  a small number of hotels that meet the world 

standards. 

We believe that this list of obstacles is 

inexhaustible and requires some additions. Thus, we 

see a significant gap in the imperfect state policy of 

support and regulation of the tourism industry in terms 

of establishing partnerships with the private sector of 

the national economy. 

Apart from the above mentioned problems of 

tourism development in Ukraine, the weak tourism 

infrastructure remains especially acute. In particular, 

the modernization of railways and motorways 

throughout Ukraine, the expansion of existing flights 

and, accordingly, the construction of new innovatively 

equipped airports in regional centers are required. 

So, despite the considerable resource potential, the 

tourism industry of Ukraine has a number of significant 

gaps, which requires the identification of effective 

ways of improvement. Analyzing the prospects for the 

development of the tourism industry in Ukraine, it is 

worth to note that the modern tourism industry is a 

factor in the growth of the national economy and the 

well-being of its population, which integrates almost 

all industries. We believe that this should become 

decisive in the formation of a new state policy of 

support and regulation in the field of tourism, the 

priority of development of which should positively 

affect the socio-economic position of the country, 

contribute to strengthening its positive image in the 

world. 

For the advance development of the tourism 

industry of Ukraine let us to identify the following 

ways of improvement of its functioning: 

- to direct the development of the tourism 

industry of Ukraine in the way of rational use of 

resources and preventing their long-term depletion; 

- to take into account the requirements for 

environmental protection through cost-effective 

environmental regulation and active cooperation of 

countries at the global, national, regional and local 

levels [3, pp. 68-69]; 

- to improve the legal support, in particular to 

input the structural amendments to the Law of Ukraine 

“On Tourism” and “Resolution of the Cabinet of 

Ministers of Ukraine “On approval of the Tourism and 

Resort Development Strategy for the period up to 

2026” on issues of the public relations regulation in the 

field of tourism and ensuring the safety of foreign and 

domestic tourists, as well as domestic tourists, who 

travel abroad; 

- to expanse the financing sources for the 

development of the tourism industry, including through 

the activation of state financing, foreign direct 

investment, stock market instruments and bank 

lending; 

- to develop the national information and 

analytical system in the field of tourism and its 

integration into the world information tourist network; 

- to improve the business climate in the tourism 

industry and to promote the fair competition; 

- to develop the new tourist territories in 

Ukraine, etc. 
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Table 1 

Distribution of tourists served by tourist operators of Ukraine for 2013-2017 years [9] 

 

Years 

The number of 

tourists served by 

tourist operators of 

Ukraine, persons 

as
 a

 p
er

ce
n

ta
g

e 
o

f 

th
e 

to
ta

l 

Including 

Foreign 

tourists, 

persons 

as
 a

 

p
er

ce
n

ta
g

e 
o

f 

th
e 

to
ta

l 

Tourists and 

citizens of 

Ukraine who 

went abroad, 

persons 

as
 a

 

p
er

ce
n

ta
g

e 
o

f 

th
e 

to
ta

l 

Domestic 

tourists, 

persons 

as
 a

 

p
er

ce
n

ta
g

e 
o

f 

th
e 

to
ta

l 

2013 3454316 100 232311 6,73 2519390 72,93 702615 20,34 

2014 2425089 100 17070 0,70 2085273 85,99 322746 13,31 

2015 2019576 100 15159 0,75 1647390 81,57 357027 17,68 

2016 2549606 100 35071 1,38 2060974 80,83 453561 17,79 

2017 2806426 100 39605 1,41 2289854 81,59 476967 17,00 

 

 

 

 

Conclusions and prospects of further research 

in this direction. So, nowadays the tourism industry of 

Ukraine is one of the priority factors for the growth of 

the national economy. It should be emphasized that the 

tourism industry contributes to the growth of national 

and local budget revenues, the increase of the number 

of potential jobs, the activation of investments in the 

domestic economy. 

As a result of the analysis of the current state of the 

tourism industry in Ukraine and the identification of its 

key development problems, it can be concluded that for 

today it is expedient to improve the state policy of 

support and regulation in terms of finding potential 

sources of financial support, optimizing the use of 

tourist and recreational tourism potential of Ukraine’s 

regions, activation of informational and analytical 

support at regional, national and international levels. 

The prospect of further exploration in this direction is a 

deeper study of the organizational and economic 

aspects of the tourism industry functioning in Ukraine. 
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ФОРМУВАННЯ ЗБУТОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВІТЧИЗНЯНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ НА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ РИНКУ 

 
Анотація. В статті розглянуто актуальні проблеми формування збутового потенціалу вітчизняних 

підприємств, які в умовах дії поглибленої і всеосяжної зони вільної торгівлі з ЄС отримали можливість вийти за 

рамки внутрішнього ринку і стати частиною європейської бізнес-спільноти. Метою статті є висвітлення 

проблем формування збутового потенціалу вітчизняних підприємств на європейському ринку на основі 

визначення тенденцій розвитку експорту товарів в Україні, виявлення факторів, що гальмують вихід 

підприємств на зовнішні ринки, обґрунтування напрямів розширення європейського ринку збуту. Визначено 

сутність поняття “збутовий потенціал підприємства на зовнішньому ринку”. Враховуючи складність процесу 

виходу підприємства на зовнішній ринок, висвітлено роль інформаційних ресурсів у формуванні його збутового 

потенціалу. На основі вивчення статистичної інформації досліджено показник експорту продукції та послуг 

вітчизняних підприємств як результативний показник їх виходу на зовнішні ринки та реалізації їх збутового 

потенціалу, виявлено тенденції зміни товарної та географічної структури експорту, обґрунтовано 

необхідність їх врахування під час розробки експортної стратегії підприємства. У ході дослідження 

узагальнено основні стримуючі чинники та загрози виходу українських підприємств на європейські ринки в 

розрізі зовнішніх (політичних, економічних та соціальних) та внутрішніх чинників. Обґрунтовано необхідність 

інноваційно-активної моделі господарювання експортоорієнтованих українських підприємств з виробництва 

конкурентоспроможної продукції для європейського ринку та мобілізації з цією метою їх інноваційно-

інвестиційного потенціалу. Запропоновано використання послуг експортного консалтингу для удосконалення 

компетенцій підприємств щодо маркетингових досліджень нових ринків, ціноутворення та формування 

системи просування продукції на них, планування обсягів збуту продукції, побудови товаропровідної мережі. 

Виявлено товарні пріоритети експорту до 8 найбільш перспективних для розвитку українського експорту 

країн Євросоюзу. Подальші дослідження спрямовуються на розробку експортної стратегії вітчизняного 

підприємства на європейському ринку та організаційно-економічних механізмів її реалізації. 

 

Ключові слова: європейський ринок, вітчизняне підприємство, збутовий потенціал, експорт товарів, 

тенденції розвитку експорту, чинники впливу, експортний консалтинг. 
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FORMATION OF SALES POTENTIAL OF DOMESTIC ENTERPRISES IN 

THE EUROPEAN MARKET 
 

Abstract. The article deals with the actual problems of formation of sales potential of domestic enterprises, which 

in the conditions of the deep and comprehensive free trade area with the EU were given the opportunity to go beyond 

the internal market and become part of the European business community. The purpose of the article is to highlight the 

problems of formation of sales potential of domestic enterprises in the European market on the basis of determining 

trends in the development of goods export from Ukraine, to identify factors that hinder the entry of enterprises into 

foreign markets, to justify the directions of European market expansion. The essence of the concept of “sales potential 

of the enterprise in the foreign market” is defined. Given the complexity of the process of enterprise entry to the foreign 

market, the role of information resources in shaping its sales potential is highlighted. Based on the study of statistical 

information, the domestic enterprises products and services exports index as a resultant indicator of their entry into 

foreign markets and implementation of their sales potential, the tendencies of exports commodity and geographical 

structure change are identified, the necessity of their consideration during the development of enterprise export strategy 

is substantiated. The study summarized the main constraints and threats to Ukrainian enterprises entering European 

markets in terms of external (political, economic and social) and internal factors. The necessity of an innovative-active 

economic model of export-oriented Ukrainian enterprises for the production of competitive products for the European 

market and mobilization for this purpose of their innovation and investment potential is substantiated. The use of export 

consulting services to improve the competencies of enterprises in marketing research of new markets, pricing and 

formation of a product promotion system on them, planning of sales volumes, construction of the distribution network is 

proposed. The export commodity priorities of the 8 most promising for the development of Ukrainian exports to EU 

countries have been identified. Further studies should be directed at the development of domestic enterprises export 

strategy in the European market and organizational and economic mechanisms for its implementation. 

 

Key words: European market, domestic enterprise, sales potential, export of goods, trends of export development, 

factors of influence, export consulting. 
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Постановка проблеми. Лібералізація зов-

нішньоекономічної діяльності в Україні, скорочення 

тарифних і нетарифних обмежень, спрощення 

митних, експортно-імпортних процедур призвели 

до зниження економічних бар’єрів, появи нових 

напрямів розвитку економічної свободи та 

ініціативи господарюючих суб’єктів. В умовах 

посилення в Україні євроінтеграційних процесів і 

створення поглибленої та всеосяжної зони вільної 

торгівлі з ЄС вітчизняні підприємства прагнуть до 

виходу на європейські ринки задля розширення 

своєї ринкової ніші, залучення технологічних 

інновацій та передової техніки, пошуку нових 

джерел ресурсів (сировинних, техніко-технологіч-

них, інформаційно-інноваційних) та нових ринків 

збуту своєї продукції. При цьому перед ними 

виникає проблема економічного обґрунтування 

збутової політики (в т. ч. асортиментної, цінової, 

рекламної тощо) та визначення свого збутового по-

тенціалу. Під збутовим потенціалом підприємства в 

цьому контексті розуміємо сукупність його 

ресурсів (інформаційних, маркетингових, трудових, 

управлінських та ін.) та можливостей збуту, що 

забезпечують спроможність підприємства здійсню-

вати вихід продукції на зовнішній ринок, його 

закріплення та розвиток діяльності у міжнародному 

конкурентному середовищі.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Особливості виходу українських підприємств на 

європейський ринок розглядалися такими вченими, 

як: О. Амоша, С. Васильєва [1], Т. Васильців,                 

В. Геєць, Н. Горбаль [2], В. Гресько [2], Р. Гудима 

[2], С. Кваша, Т. Ковтун [3], Л. Кримчак [4],                     

Т. Мельник [5], Н. Міценко [6], А. Мокій,                    

Ю. Полякова [7], К. Пугачевська [5], Є. Рудніченко 

[4], Н. Ситник [8], Г. Соколюк [9], І. Федоренко 

[10], О. Шайда [7], Л. Яремко [7] та ін. Разом з тим, 

недостатньо дослідженими залишаються аспекти 

формування збутового потенціалу вітчизняних 

підприємств, що прагнуть виготовляти конкуренто-

спроможну продукцію та експортувати її на ринок 

Євросоюзу, який є одним з найпотужніших та 

найбільш захищених ринків світу. 
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Таблиця 1  

Географічна структура експорту товарів та послуг в Україні  

у 2013-2018 роках (розраховано за [11, с. 9-14]) 

(млн дол. США) 

Показники Роки 2018 р. до 2013 р. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 зміна 

суми 

темп 

зміни,% 

Обсяг експорту 

товарів  62305,9 53901,7 38127,1 36361,7 43264,7 47335,0 -14970,9 76,0 

в т. ч. 

країни ЄС 16573,5 17002,9 13015,2 13496,3 17533,4 20157,0 3583,5 121,6 

країни СНД 21672,1 14882,3 7806,1 6031,5 6916,4 7025,2 -14646,9 32,4 

інші країни 24060,3 22016,5 17305,8 16833,9 18814,9 20152,8 -3907,5 83,8 

Обсяг експорту 

послуг 14233,2 11520,8 9736,6 9868,0 10714,3 11537,9 -2695,3 81,1 

в т. ч.  

країни ЄС 4195,7 3991,6 2927,9 3004,9 3452,7 3979,9 -215,8 94,9 

країни СНД 5814,9 4034,3 3544,8 3727,9 3763,9 3701,3 -2113,6 63,7 

інші країни 4222,6 3494,9 3263,9 3135,2 3497,7 3856,7 -365,9 91,3 

Разом обсяг 

експорту  74832,3 64106,8 46804,2 45112,7 52579,5 57280,9 -17551,4 76,5 

в т. ч.  

країни ЄС 20159,0 20383,0 15339,5 15827,5 20157,6 23100,1 2941,1 114,6 

країни СНД 27362,2 18890,8 11335,9 9752,4 10674,2 10720,8 -16641,4 39,2 

інші країни 27311,1 24833,0 20128,8 19532,8 21747,7 23460,0 -3851,1 85,9 

 

 

Постановка завдання. Метою статті є висвіт-

лення проблем формування збутового потенціалу 

вітчизняних підприємств на європейському ринку 

на основі визначення тенденцій розвитку експорту 

товарів в Україні, виявлення факторів, що 

гальмують вихід підприємств на зовнішні ринки, 

обґрунтування напрямів розширення європейського 

ринку збуту. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Збутовий потенціал будь-якого підприємства 

визначається передусім його ресурсним потенціа-

лом: достатністю та якістю сировинних, техніко-

технологічних, фінансових та інших ресурсів. 

Звернемо увагу на роль інформаційних ресурсів у 

формуванні збутового потенціалу вітчизняних 

підприємств, адже орієнтація на довгострокове 

перебування на європейських ринках вимагає 

володіння необхідним та достатньо глибоким 

обсягом інформації, що характеризує тенденції та 

проблеми розвитку експортної діяльності. 

Н. Ситник та Г. Юркевич наголошують: 

“Аналіз тенденцій та закономірностей розвитку 

торговельно-економічного співробітництва між 

Україною та ЄС дає можливість визначити основні 

перспективи подальшого розвитку українського 

бізнесу, а саме доступ до найбільшого ринку у світі, 

у якому мешкають понад 500 млн споживачів” [8,     

с. 419]. Наголосимо, що обсяги експорту продукції 

та послуг вітчизняних підприємств є результа-

тивним показником їх виходу на зовнішні ринки та 

реалізації їх збутового потенціалу. Дослідження 

експортної діяльності українських виробників за 

2013-2018 роки (табл. 1) дозволяє виділити такі 

тенденції:  

1) значно скоротився експорт українських 

товарів та послуг за цей період (з 74,8 млрд до 57,8 

млрд дол. США); при цьому експорт товарів 

скоротився на 15,0 млрд дол. США, або на 24,0%, а 

експорт послуг – на 2,7 млрд дол. США, або на 

18,9%. Разом з тим, у 2017 році ця негативна 

тенденція була переломлена і обсяги експорту 

загалом, в т. ч. товарів та послуг, невпинно 

зростали, хоча й не досягли досі рівня 2013 р.; 

2) відбулася переорієнтація географічної 

структури експорту українських товарів на нові 

ринки як під впливом євроінтеграційних процесів, 

так і внаслідок військової агресії та зовнішньо-

торговельної політики Росії (ембарго на поставку 

українських продовольчих товарів, призупинення 

дії Угоди про вільну торгівлю СНД, заборона 

транзиту через територію РФ українських товарів 

до інших країн тощо) (рис. 1): частка країн ЄС 

зросла з 26,6% (16,6 млрд дол. США) до 42,6% 

(20,2 млрд дол. США); частка країн СНД 

скоротилася з 34,8% (21,7 млрд дол. США) до 

14,8% (7,0 млрд дол. США). У 4 рази (з 14,8 до    

3,7 млрд дол. США) скоротився експорт товарів до 

Росії, хоча Росія залишається досить вагомим 

ринком збуту вітчизняних товарів (7,8% загального 

обсягу експорту України); частка Індії в експорті 

товарів з України склала в 2018 р. 4,7%, що на 1,6% 

вище рівня 2013 р.; зросла роль ринку Китаю: 

країна в 2018 р. займала 4,7% в загальному обсязі 

експорту товарів з України;  
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Рис. 1. Географічна структура експорту товарів в Україні  

у 2013-2018 роках (побудовано за [11]) 

 

3) значна волатильність кон’юнктури світових 

ринків на переважну частину продукції українсь-

кого експорту формує різноспрямовані тенденції 

розвитку експорту за галузями економіки України: 

основну частку експорту складають сировинна 

продукція та напівфабрикати, внаслідок чого на 

світових ринках домінує низькотехнологічна віт-

чизняна продукція. У товарній структурі експорту у 

2018 р., як і у 2013 р., переважали чорні метали – 

21,0% від загального обсягу експорту (на 2% менше 

порівняно з 2013 р.), зернові культури – 15,3% (на 

4,5% менше порівняно з 2013 р.), жири та олії 

тваринного або рослинного походження – 9,5% (на 

3,9% більше порівняно з 2013 р.), руди, шлак і зола 

– 6,4% (на 0,3% більше порівняно з 2013 р.), 

електричні машини – 6,2% (на 1,2% більше 

порівняно з 2013 р.), насіння і плоди олійних рослин 

– 4,1% (на 0,8% більше порівняно з 2013 р.). 

Продукція металургії, сільського господарства, 

машинобудівної та хімічної промисловості (рис. 2) 

найчастіше представлена на ринках із переважно 

ціновою конкуренцією, тоді як продукція західних 

виробників утримує своїх покупців завдяки високій 

якості; 

 
Рис. 2. Товарна структура експорту товарів в Україні  

у 2013-2018 роках (побудовано за [11]) 
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4) сповільнені темпи переорієнтації з торгівлі 

сировиною і напівфабрикатами на торгівлю 

товарами з високою доданою вартістю в той час, як 

європейські виробники швидко переходять від 

цінової конкуренції до нецінової: за період 

дослідження з 27,4% до 39,7% зросла частка в 

загальному обсязі експорту продукції АПК та 

харчової промисловості (з 17,1 до 18,8 млрд дол. 

США); з 16,7% до 11,4% скоротилася частка 

продукції машинобудування у загальному експорті 

товарів (з 10,4 до 5,4 млрд дол. США); на 43,2% 

(0,6 млрд дол. США) у 2018 р. в порівнянні з           

2013 р. збільшився експорт послуг у сфері 

телекомунікації, комп’ютерних та інформаційних 

послуг (2,1 млрд дол. США). За цей період 

збільшився експорт таких товарів: чавуну перероб-

ного – на 70,2%, м’яса та їстівних субпродуктів 

свійської птиці – на 61,4%, феросплавів – на 51,7%, 

труб з ливарного чавуну та чорних металів – на 

46,6%, руд та концентратів залізних – на 39,7%, 

лісоматеріалів оброблених – на 31,7%, кукурудзи – 

на 24,6%, цукру білого – на 18,4%, готового прока-

ту чорних металів – на 16,2%, сигарет, цигарок з 

вмістом тютюну – на 14,2%, олії соняшникової – на 

12,6%; 

5) найбільші експортні поставки серед країн 

ЄС здійснювалися до Польщі – 6,9% від загального 

обсягу експорту (в ньому переважають чорні 

метали, електричні машини, руди, шлак і зола), 

Італії – 5,6% (чорні метали, зернові культури, жири 

та олії тваринного або рослинного походження, ін.) 

та Німеччини – 4,7% (електричні машини, насіння і 

плоди олійних рослин, текстильний одяг та 

додаткові речі до одягу, ін.); серед інших країн – до 

Російської Федерації – 7,7% (чорні метали, 

механічні машини, продукти неорганічної хімії, 

ін.), Туреччини – 5,0% (чорні метали, насіння і 

плоди олійних рослин, зернові культури, ін.), 

Китаю – 4,6% (зернові культури, жири та олії 

тваринного або рослинного походження, руди, 

шлаки і зола, ін.) та Індії – 4,6% (жири та олії 

тваринного або рослинного походження, зернові 

культури, механічні машини, ін.) [12].  

Г. Соколюк звертає увагу на те, що “аналіз 

структури експорту українських товарів дає підста-

ви стверджувати, що основна його частина припа-

дає на продукти з низьким ступенем переробки, а 

отже – з низькою доданою вартістю. …це свідчить 

про низький рівень конкурентоспроможності 

національної економіки, що зумовлено рядом 

проблем – як макро-, так і мікроекономічного 

характеру” [9, с. 89]. 

Формування збутового потенціалу під-

приємства потребує адекватної оцінки макро- та 

мікросередовища функціонування, особливостей та 

місткості потенційних для нього зовнішніх ринків, 

ідентифікації основних стримуючих чинників та 

загроз. Узагальнюючи дослідження [4; 6; 8; 9], 

серед зовнішніх чинників впливу зазначимо полі-

тичні (політична та соціально-економічна неста-

більність, поглиблення фінансової і соціально-

економічної кризи; зміна геополітичного та 

геоекономічного векторів держави; агресія Росії, 

ведення бойових дій на сході України, окупація 

важливого промислового регіону), економічні 

(інфляція, різке коливання курсу гривні; значна 

конкуренція з боку іноземних виробників; регуля-

торна політика країн-партнерів, квотування 

експортних поставок; відсутність дієвої системи 

державної підтримки експортерів; невигідні умови 

кредитування експорту, обмежений доступ до 

інвестиційних ресурсів фінансово-кредитних струк-

тур; падіння промислового виробництва та втрата 

значної частини зовнішніх ринків збуту; залежність 

вітчизняного експорту від кон’юнктури світових 

ринків; висока вартість міжнародної логістики, 

відмінності в каналах дистрибуції, методах транс-

портування та зберігання товарів; імпортна 

залежність від поставок високотехнологічної 

продукції та енергоносіїв та ін.) та соціальні 

(недовіра населення до економічних реформ; 

мовний бар’єр; особливості бізнес-культур країн; 

ризики через соціально-культурні, економічні, 

релігійно-політичні відмінності країн). Натомість 

внутрішніми чинниками-дестимуляторами є: низь-

ка товарна та географічна диверсифікованість, 

моноспеціалізація експорту; низький рівень 

конкурентоспроможності вітчизняної продукції, 

невідповідність її європейським стандартам якості, 

недостатня увага впровадженню систем сертифіка-

ції, управління і контролю якості; висока енерго- та 

матеріаломісткість виробництва; застарілість 

технологій, фізичний і моральний знос основних 

засобів; слабка інвестиційна та інноваційна 

політика вітчизняних підприємств; нестача 

фінансових коштів для дослідження експортних 

ринків і просування товарів та послуг, складність 

пошуку європейського партнера; нестача знань 

щодо діяльності на зовнішніх ринках, недостатній 

рівень ділової культури, неготовність працювати 

прозоро та швидко адаптуватися до нових методів 

роботи та ін. Серед зазначених, на нашу думку, 

першочергової уваги заслуговують проблеми 

пошуку європейського партнера, подальша співпра-

ця з яким сприятиме просуванню товару на євро-

пейський ринок, та забезпечення конкуренто-

спроможності продукції на інноваційних засадах. 

Наголосимо, що європейські ринки є найбільш 

цікавими для вітчизняних підприємств, передусім з 

огляду їх географічної близькості. Однак вони 

характеризуються високою насиченістю та значним 

рівнем конкуренції, тому для успішного виходу на 

європейські ринки вітчизняні підприємства мають 

забезпечити конкурентоспроможність своїх товарів 

принаймні на рівні товарів-аналогів зарубіжних 

виробників та їх якість відповідно до європейських 

стандартів. 

Дослідники звертають увагу на те, що “відсут-

ність появи нової експортної продукції, практично, 

за всі роки незалежності держави свідчить про 

“зацикленість” на традиційних поставках сировини 

на зовнішні ринки та відсутність інноваційного 

розвитку вітчизняного виробництва” [4, с. 43]. 

Разом з тим, С. Бреус та М. Сомов стверджують, 

що “…інноваційна активність як міра інтенсивності 

здійснення інновацій на підприємстві є сучасною 
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стратегічною характеристикою його ефективності, 

що сприятиме підвищенню рівня економічного 

розвитку підприємства, закріпленню позицій на 

наявних ринках та входу на нові ринки збуту 

продукції” [13, с. 127]. Тому експортоорієнтовані 

українські підприємства повинні перейти до 

інноваційно-активної моделі господарювання, вирі-

шити проблему мобілізації інноваційно-інвестицій-

ного потенціалу задля модернізації техніко-

технологічної бази, нарощування інтелектуального 

капіталу, оновлення асортименту за рахунок 

інноваційної продукції з високою споживчою 

вартістю.  

Формування збутового потенціалу вітчизняних 

підприємств на європейському ринку об’єктивно 

потребує удосконалення їх компетенцій щодо: 

маркетингових досліджень нових ринків; ціноутво-

рення та формування системи просування продук-

ції на них; планування обсягів збуту продукції; 

побудови товаропровідної мережі. Однак практика 

свідчить, що у багатьох випадках вітчизняні 

підприємства самостійно не в стані подолати 

бар’єри входу на зарубіжні ринки та знайти 

ефективного європейського партнера не стільки з 

огляду на якість товарів (послуг), а через невміння 

адаптуватися до вимог цих ринків, насамперед 

стандартів ЄС. Вважаємо, що вирішення цієї 

проблеми лежить в царині експортного консалтин-

гу, для чого вітчизняні підприємства можуть 

скористатися послугами таких інституцій, як: 

− Державна установа “Офіс з просування 

експорту України”, створена у 2018 р. з метою 

підтримки та просування експорту товарів, робіт та 

послуг українських виробників, а також участі у 

реалізації Експортної стратегії України на 2017-2021 

рр., надає послуги з інформування вітчизняних 

виробників та залучення їх до участі у міжнародних 

виставках, ярмарках, торгових місіях; вдосконалення 

компетенцій з підготовки бізнесу до експорту та 

практичні поради щодо виходу на зовнішні ринки; 

аналітики про потенційні ринки для експорту; 

сорсингову платформу, де іноземні імпортери 

шукають українських постачальників товарів та 

послуг; 

− “гаряча” телефонна лінія в Міністерстві 

розвитку економіки, торгівлі та сільського госпо-

дарства оперативно надає роз’яснення стосовно 

умов доступу товарів на ринки сторін у межах 

режиму вільної торгівлі Україна–ЄС; 

− при кожній регіональній торгово-

промисловій палаті існує центр (проект) з 

підтримки вітчизняних експортерів, що дає змогу 

отримати інформацію про експортний потенціал 

країни, систему ціноутворення та конкуренцію на 

певному товарному ринку; експортний план 

просування товару (послуги); допомогу в 

організації зустрічей з потенційними партнерами; 

консультування з митного оформлення товарів 

(послуг); 

− Центр підтримки експортерів при 

Представництві України при ЄС безоплатно надає 

як консультативну (питання митних тарифів та 

порядку їх застосування, вимог до якості продукції, 

процедури її сертифікації тощо), так і практичну 

підтримку підприємствам; 

− за ініціативи Європейської палати 

(EUROCHAMBERS) реалізується проект East Invest 

II, метою якого є розвиток сприятливого бізнес-

середовища, збільшення товарообігу та інвестицій 

між ЄС та країнами Східного партнерства; 

підтримка здійснюється у вигляді навчання, 

організації візитів до країн ЄС з метою 

інтернаціоналізації бізнесу; 

− за підтримки швейцарського Міністерства 

економіки діє програма SIPRO (Swiss Import 

Promotion Programme), що спрямована на підтрим-

ку українських товаровиробників у секторах 

металообробки, електроніки, деревообробки, на-

родного промислу, текстилю та програмного забез-

печення на ринку ЄС. Напрямки підтримки – розмі-

щення інформації про вітчизняних товаровироб-

ників на стенді SIPRO на міжнародних профільних 

виставках у Берліні (Fruitlogistica), Ганновері 

(Hannovermesse, CeBIT), Мюнхені (BAU) з метою 

забезпечення необхідного інформування європейсь-

ких партнерів, тощо; 

− міжнародна електронна бізнес-платформа 

Ukrainian Industry Marketplace – майданчик для 

українських виробників, створений на Львівщині, 

дозволяє представити продукцію вітчизняним та 

іноземним партнерам; знайти необхідні ресурси для 

виробництва; отримати юридичні, консалтингові 

послуги, результати аналітичних і маркетингових 

досліджень, актуальну інформацію про виставки, 

форуми, торгові місії; скористатися кадровою 

біржею; комунікувати з бізнес-партнерами.  

За оцінками Центру аналітики зовнішньої 

торгівлі Trade+ [14], найбільш перспективними для 

розвитку українського експорту до них є 8 країн 

Євросоюзу. Вивчення сучасного стану експорту до 

цих країн [12] дозволило виявити пріоритети його 

товарної структури в них: Великобританія (чорнi 

метали, зерновi культури, жири та олії тваринного 

або рослинного походження); Данія (зерновi 

культури, трикотажний одяг та додаткові речі до 

одягу, іншi готовi текстильні вироби, меблі, 

реактори ядерні, котли, машини); Ірландія (зерновi 

культури, палива мінеральні, нафта і продукти її 

перегонки); Німеччина (зерновi культури, насiння і 

плоди олійних рослин, деревина і вироби з 

деревини, електричнi машини, чорнi метали та 

вироби з них, реактори ядерні, котли, машини); 

Словенія (їстівнi плоди та горіхи, продукти 

неорганiчної хімії, деревина і вироби з деревини, 

свинець і вироби з нього, залізничні локомотиви, 

меблi); Фінляндія (зерновi культури, чорнi метали 

та вироби з них, реактори ядерні, котли, машини, 

меблi); Франція (насiння і плоди олійних рослин, 

жири та олії тваринного або рослинного 

походження, залишки і вiдходи харчової 

промисловості, текстильний одяг та додаткові речі 

до одягу); Швеція (пластмаси, полімерні матеріали, 

деревина і вироби з деревини, реактори ядерні, 

котли, машини, чорнi метали, меблі). 

Визначення країни (цільового ринку збуту) з 

урахуванням таких факторів, як потенційна 
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місткість, динаміка, конкурентне середовище, 

логістика, наявність торгових бар’єрів, а також 

готовності вітчизняного підприємства до експорту 

є початком формування його збутового потенціалу 

на цьому ринку та розробки експортної стратегії.  

Висновки і перспективи подальших дос-

ліджень у даному напрямі. Збутовий потенціал 

вітчизняного підприємства характеризується 

сукупністю його ресурсів та можливостей збуту, 

що забезпечують вихід продукції на європейський 

ринок, його закріплення та розвиток діяльності у 

міжнародному конкурентному середовищі. 

Формування збутового потенціалу є основою 

розробки експортної стратегії підприємства. 

Незважаючи на привабливість європейського ринку 

для українських виробників, під час формування їх 

експортної стратегії слід враховувати зовнішні 

(економічні, політичні та соціальні) та внутрішні 

дестимулятори, а також тенденції розвитку, геогра-

фічну та товарну структуру експорту української 

продукції до країн Євросоюзу. Вихід на євро-

пейські ринки доступний для конкуренто-

спроможної інноваційної продукції, яка відповідає 

європейським стандартам якості, тому формування 

збутового потенціалу експортоорієнтованого під-

приємства потребує мобілізації його інвестиційно-

інноваційного потенціалу та експортного консал-

тингу. Подальші дослідження спрямовуються на 

розробку експортної стратегії вітчизняного 

підприємства на європейському ринку та 

організаційно-економічних механізмів її реалізації. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СВІТОВОГО ДОСВІДУ 

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 
 

Анотація. У статті досліджуються передумови використання та адаптації світового досвіду управління 

персоналом на підприємствах України. Метою написання статті є обгрунтування необхідності застосування 

світового досвіду управління персоналом на вітчизняних підприємствах. Вибір країн для дослідження 

здійснювався на основі дослідження конкретних значень показника Глобальної конкурентоспроможності країн 

світового економічного простору. При написанні статті використано методи статистичного аналізу – при 

ідентифікації країн-еталонів для використання досвіду їх підприємств у стратегічному управлінні персоналом 

на основі індексу Глобальної конкурентоспроможності, метод порівняння – при виявленні рис, придатних для 

адаптації в сучасних економічних умовах, експертних оцінок – при виявленні особливостей менеджменту 

підприємств досліджуваних країн. Зазначено, що доцільно використовувати досвід американських підприємств 

в аспекті індивідуалізації та персоніфікації підходу до працівників, досвід Швейцарії, Німеччини у формуванні 

централізованих державних програм навчання персоналу та систем самоосвіти, колективізму та відданості 

компанії, які характерні для Сінгапуру та Японії. Окреслено, що прогнозування впровадження набутих в 

результаті дослідження знань та досвіду варто здійснювати у площинах особистісної орієнтації системи 

управління персоналом, формування мікро- та макроплатформ постійного навчання працівників підприємств 

та побудови постійного паритету між здобутими знаннями та досвідом і результатами діяльності 

індивідуума, створенні та реалізації практичних засад формування корпоративної культури зі всіма її явними 

та неявними проявами з метою забезпечення сприятливого ставлення до бізнесу як основи добробуту громадян 

держави. 

 

Ключові слова: персонал, управління персоналом, кадри, трудові ресурси, світовий досвід управління 

персоналом. 
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PECULIARITIES OF USING WORLD EXPERIENCE OF PERSONNEL 

MANAGEMENT AT DOMESTIC ENTERPRISES 

 
Abstract. The article explores the prerequisites for using and adapting the world experience of personnel 

management at Ukrainian enterprises. The purpose of the article is substantiation of the need for application the world 

experience of personnel management in domestic enterprises. Selection of countries for the investigation was based on 

the study of specific values of the Global Competitiveness Index of the countries in the world economic space. Methods 

of statistical analysis were used in the process of research - in identifying benchmark countries for using the experience 

of their enterprises in strategic personnel management on the basis of the Global Competitiveness Index, the method of 

comparison - in identifying features suitable for adaptation in modern economic conditions, expert assessments - in 

identifying management features of enterprises in the studied countries. It is noted that it is appropriate to use the 

experience of American enterprises in the aspect of individualization and personalization of the approach to employees, 

the experience of Switzerland, Germany in the development of centralized state training programs for personnel as well 

as self-education systems, collectivism and dedication to the company which are typical for Singapore and Japan. It is 

emphasized that forecasting the implementation of the knowledge and experience acquired as a result of research 

should be carried out in the areas of personal orientation of the personnel management system, the formation of micro- 

and macro-platforms of continuous training of enterprises employees and building constant parity between knowledge, 

experience and the results of the individual's activity, forming a corporate culture with all its explicit and implicit 

manifestations in order to ensure a favorable attitude towards business as a basis for the well-being of citizens of the 

state.  

 

Key words: personnel, personnel management, cadre, labor resources, world experience of personnel management. 
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Постановка проблеми. Кожен період розвитку 

господарства розставляє свої важливі акценти, 

кожен з яких проявляється у своїй сфері. В процесі 

становлення ринкової економіки особлива увага 

приділялася розробці товару, процесу виробництва 

тощо. На сьогодні велике значення надається кад-

рам підприємства. Їх розвиток, адаптація, продук-

тивність праці, психологічні та фізичні особливості 

становлять основу стратегічного управління під-

приємством. Втрата інтересу до запропонованої ро-

боти, відсутність мотивації, тривожність, робочого 

режиму – це чинники, які становлять загрозу для 

розвитку підприємства, підтримання його фінансо-

вої та економічної стабільності. Отже, ефективне 

управління персоналом в середовищі світової 

глобалізації є завжди актуальною темою для 

дослідження. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Проблемами ефективності процесу управління 

персоналу займались М. Амстронг, Е. Лібанова,         

С. Пирожков, С. Сессен та інші. Питання управ-

ління і розвитку персоналу та кадрів підприємства 

розглядались у працях Т. Білорус, І. Вовк, О. Гетьман, 

Р. Дарміць, Г. Писаревської, І. Саух, Р. Якубів та ін. 

Крім того, питанням закордонного досвіду уп-

равління персоналом були присвячені праці            

Т. Ю. Базарова, Дж. Бенсона, П. Діксена, Дж. Гамбії, 

В. А. Корженевської, Н. М. Кулапова, П. Толберта та ін. 

Постановка завдання. Основними завданнями 

статті є проведення дослідження категорії “персо-

нал підприємства”, вивчення особливостей вітчиз-

няного процесу управління персоналом, виявлення 

рис передового світового досвіду у цій галузі і 

можливостей їх адаптації в сучасних умовах 

розвитку підприємств України. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Для детального вивчення питання варто дати харак-

теристику понять, які у деяких випадках вважають-

ся тотожними при визначенні досліджуваного 

обʼєкта управління: кадри підприємства, людські 

ресурси, трудовий потенціал, персонал під-

приємства (табл. 1). 

 

Таблиця 1 

Характеристика понять “кадри підприємства”, “людські ресурси”, “трудовий потенціал”, “трудові 

ресурси”, “персонал підприємства” 

Кадри підприємства Людські ресурси Трудові ресурси Трудовий потенціал 
Персонал 

підприємств 
це основний (штатний, 
постійний), як правило, 
кваліфікований склад 

працівників підприємства, які 
мають спеціальні знання, певну 

професійну підготовку та 
трудові навички, забезпечують 
виконання покладених на них 

функцій [1] 

це працівники, 
що мають певні 

професійні 
навички і знання 

і можуть 
використо- 
вувати їх у 
трудовому 

процесі 

це частина 
працездатного 

населення, що за 
своїми віковими, 

фізичними, 
освітніми даними 
відповідає певній 
сфері діяльності 

[2] 

це економічно активна, 
працездатна частина 

населення регіону, яка 
володіє фізичними і 
культурно-освітніми 
можливо-стями для 
участі в економічній 

діяльності підприємства 
[3] 

це сукупність 
постійних 

працівників, що 
отримали необхідну 

професійну 
підготовку і 

забезпечують 
господарську 
діяльність [4] 
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Рис. 1. Зміст та результати управління персоналом підприємства 

Джерело: складено автором при використанні [5] 

 

 

Кожне з цих понять за трактуванням 

вітчизняних дослідників характеризує свій аспект 

використання індивідуумів у трудовій діяльності. 

Враховуючи дослідження понять, слід 

зазначити, що за своєю сутністю управління 

персоналом пропонуємо розуміти як різновид 

стратегічного управління, особливістю якого є те, 

що об’єктом управління виступає персонал 

підприємства, а суб’єктом – орган управління 

персоналом підприємства. А вплив суб’єкта на 

об’єкт відбуватиметься шляхом застосування засо-

бів, методів та інструментів управління. Зокрема, 

зміст управління персоналом підприємства 

розкривають такі процеси [5] (рис. 1). 

Отже, під управлінням персоналом вважаємо за 

доцільне розуміти наступне: “управління персо-

налом – це різновид управління, в якому об’єктом 

управління є персонал підприємства, а суб’єктом – 

орган управління персоналом підприємства, що 

здійснює планування, організування, мотивування, 

контролювання та регулювання діяльності 

персоналу шляхом застосування засобів, методів та 

інструментів управління з метою досягнення цілей 

підприємства, досягнення особистих цілей 

працівників, розвитку персоналу підприємства та 

підвищення його кадрового потенціалуˮ [6]. 

В свою чергу, основними складовими, що 

формують кадрoвий потенціал підприємства, є: 

- оплачувана праця найманих прaцівників по 

ствoренню та реалізації товарів (послуг), що 

реaлізуються нa ринку; 

- створювaна оплачуванoю прaцею праців-

ників інтелектуальна власність 

- (технології виробництва, патенти, ліцензії 

тощо); 

- створювана працівниками підприємства, але 

не оплачувана і, відповідно, не відображена в 

балансі інтелектуальна влaсність у вигляді бізнес-

ідей, а також 

- ділові зв’язки та особистий імідж праців-

ників; 

- організaційна культурa підприємства – 

унікальна для кожної організації сукупність фор-

мальних і неформальних норм або стандартів пове-

дінки, організаційна структура, система винагород і 

способів їхнього розподілу, цінності, моделі 

комунікації тощо. 

Зважаючи на визначення, слід відзначити 

особливості управління персоналом на вітчизняних 

підприємствах на сучасному етапі розвитку 

економіки України; особливу увагу слід приділити 

недолікам, які можна виправити шляхом адаптації 

досвіду зарубіжних підприємств. 

Сьогодення для вітчизняних підприємств 

ознаменовується рисами трансформаційного 

періоду: відсутністю співпраці на галузевому, 

Підбір персоналу (планування персоналу) 

Навчання персоналу (організування 

персоналу) 

Мотивування персоналу (матеріальне та 

нематеріальне) 

Контролювання роботи персоналу та 

результатів цієї роботи 

Регулювання персоналу підприємства через 

його оновлення, зміну структури, 

кваліфікації тощо 

Р
ез

у
л
ь
та

ти
 

- досягнення цілей 
підприємства;  
- досягнення особистих 
цілей працівників;  
- розвиток персоналу 
підприємства;  
- підвищення кадрового 
потенціалу підприємства 
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регіональному рівнях, що зумовлене обмеженістю 

мобільності трудових ресурсів, далекими від ідеалу 

засадами корпоративної культури на під-

приємствах, що не стимулюють формування у їх 

персоналу філософії бізнесу і негативно впливають 

на мотивацію самих працівників та на фінансову та 

економічну стійкість компанії, недостатньою реалі-

зацією сучасних мотиваційних систем, що не 

сприяє зростанню продуктивності праці працівни-

ків, а також це освіта персоналу та її взаємозвʼязок 

із його результативністю потребує інтенсифікації та 

активізації у процесі діяльності тощо. 

Зважаючи на вищезазначене, доцільно акценту-

вати увагу на досвіді управління персоналом 

американських, японських підприємств та компаній 

інших країн світового економічного простору. 

Вибір таких країн для вивчення їх досвіду 

зумовлений їх передовими позиціями в організації 

бізнесу, зокрема діяльність американських та 

японських підприємств завжди вивчається у теорії 

менеджменту як “коридор альтернатив” для 

прийняття управлінських рішень. Як індикатор 

може слугувати індекс глобальної конкуренто-

спроможності, у розрахунку якого мають місце такі 

показники, як етична поведінка фірм, оплата праці 

та продуктивність праці, практика найму та 

звільнення працівників, гнучкість визначення 

заробітної плати, якість освіти та інші показники, 

що визначають якість та рівень життя у певній 

країні. Згідно з його значеннями для аналізу 

світового досвіду менеджменту персоналу слід 

акцентувати увагу на таких країнах, як Швейцарія, 

Сполучені Штати Америки, Сінгапур, Нідерланди, 

Гонконг, Німеччина, Великобританія та Японія та 

ін. (рис. 2).  

Зважаючи на обраний спектр країн для дос-

лідження за зазначеним показником, варто виявити 

базові особливості організації бізнесу, у тому числі 

в управлінні персоналом, що формують їх 

успішність на світовому ринку. Зокрема, до таких 

належить лібералізація підприємницької діяльності 

у США, використання концепції “довічного найму” 

в Японії тощо (табл. 2). Отже, структурований 

досвід окремих світових країн дає можливість 

окреслити рекомендації вітчизняним під-

приємствам щодо управління персоналом: 

1. Використання підходу до організації бізнесу, 

що орієнтований на працівника як основний ресурс 

створення додаткової вартості. 

2. Розвиток системи навчання персоналу з 

безпосередньою привʼязкою до результативності 

роботи, її оцінювання та карʼєрного зростання. 

3. Участь працівників у реалізації та створенні 

стратегічних планів компанії. 

4. Створення ефективної корпоративної куль-

тури у бізнес-структурах, що забезпечуватиме 

злиття колективу в одне ціле, розвиток філософії 

компанії, недопущення промислового шпіонажу та 

створення додаткового базису для економічної 

стійкості підприємства [10]. 

5. Використання гнучких систем оплати праці, 

нових систем мотивації персоналу через викорис-

тання систем лояльності, які покликані враховувати 

індивідуальні потреби працівника на всіх рівнях 

сприйняття управлінських завдань. 

 

 

 
Рис. 2. Значення індексу Глобальної конкурентоспроможності країн за 2019 р.  

Джерело: складено автором на основі [7] 
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Таблиця 2 

Досвід передових за індексом глобальної конкурентоспроможності країн світу в управлінні 

персоналом 

Країна Особливості досвіду управління персоналом 

Швейцарія - формування відносин не на засадах примусу, а на засадах довіри; 

- поєднання процесу теоретичної підготовки в навчальному закладі з 

трудовою діяльністю за умов часткової зайнятості; 

- наявність спеціальних цільових програм, що забезпечують 

координацію підготовки молоді. 

Сполучені Штати Америки - індивідуальний підхід до працівника, персоніфікація заходів 

управління персоналом на основі набутої кваліфікації та навиків [8];  

- використання систем преміювання Скенлона й Ракера. (Перша з них 

базується на розподілі (у пропорції 1: 3) коштів, одержаних від економії 

витрат на заробітну плату між компанією та працівниками, а друга - на 

формуванні преміального фонду залежно від збільшення умовно чистої 

продукції в розрахунку на один долар заробітної плати); 

- використання “концепції конкуренції” у визначенні заходів 

мотивації трудової діяльності; 

- чітке формування цілей і задач на кожному рівні управління; 

-  високий рівень демократії в суспільстві та стійкі соціальні гарантії у 

суспільстві [9]; 

- постійна атестація службовців з метою кар’єрного просування; 

-  оцінка ефективності організації праці та оснащеності робочих місць 

працівників [10] 

Японія - колективізм у прийнятті рішень; 

- орієнтація на інноваційну спрямованість економіки як в галузі 

менеджменту, так і економіки підприємства; 

- високий рівень централізації управління; 

- гнучка система групової відповідальності за кінцеві результати 

роботи;  

- використання концепції відданості компанії, надання важливості 

заходам корпоративної культури.  

Сінгапур - підготовка, навчання та стажування фахівців всіх галузей, значна 

увага відводиться самоосвіті на кожному рівні управління; 

- гнучка система заохочень та фінансових стягнень; 

- участь у “гуртках якості”, що зумовлює колективність у вирішенні 

поточних та ключових питань діяльності організації на основі 

підготовки доповідей за основними проблемними питаннями; 

- постійне прагнення до застосування інновацій для підвищення 

продуктивності праці [9]. 

Німеччина - спільна участь у наглядових радах фірм представників капіталу й 

найманої праці [7]; 

- перепідготовка та стажування працівників за відповідними профілю 

роботи працівника програмами;  

- використання гнучких форм оплати праці в залежності від рівня 

кваліфікації, досвіду, володіння новими методами роботи, знання 

іноземних мов та інших навиків. 

Великобританія - зобов’язання розвивати усіх співробітників для досягнення 

стратегічних цілей та завдань [11];  

- постійне навчання персоналу та стимулювання набуття додаткових 

навиків;  

- дуальність освіти серед здобувачів вищої освіти за умови розвитку 

бізнес-структур [7]. 

 

 

Висновки та перспективи подальших 

досліджень у даному напрямі. Сьогодення 

постійно потребує змін та адаптації до них. 

Переважаючим впливом факторів на організацію 

бізнесу та на досягнення його орієнтирів є 

ефективне управління персоналом. Досвід вітчиз-

няних підприємств у цьому питанні не є гнучким та 

особистоорієнтованим, тому доцільно вивчати дос-

від інших країн у цьому питанні, оскільки його 

адаптація з урахуванням ментальних та організа-

ційних особливостей забезпечить високу ефектив-

ність бізнес-сектора в Україні. 
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ІНФОРМАЦІЙНА ІНФРАСТРУКТУРА РЕГІОНУ ЯК 
ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ 

ОБСЛУГОВУВАННЯ 
 

Анотація. В статті узагальнені різноманітні підходи, які виділені в три основні групи факторів, що 
сприяють формуванню інноваційного середовища регіону: економічні фактори, виробничо-технологічні 
фактори, адміністративні чинники. Сформульоване визначення поняття інформаційної інфраструктури як 
інституціональної основи ефективного обігу інформації між підприємствами сфери обслуговування в процесі 
задоволення інформаційних потреб, що визначає потенціал генерації нового знання і, як наслідок, обумовлює 
рівень їх інноваційності. Технологічні досягнення останніх інформаційних революцій, поширення мережевих 
інформаційних технологій значно збільшили продуктивність і ефективність інформаційної інфраструктури, 
що стало причиною структурних змін в її інфраструктурі, що в кінцевому підсумку дозволило серйозно 
знизити транзакційні витрати в господарюванні. Ґрунтуючись на наведених у статті визначеннях, за 
допомогою системного аналізу, розглянуто ключові параметри інформаційної інфраструктури регіону як 
системи з сукупністю взаємодіючих елементів, що володіють певною інтегральною якістю, не властивою 
кожному елементу окремо. Вивчено структуру системного аналізу на основі якостей кожної складової 
системи, а також об’єднанням їх системних властивостей. Виділені атрибутивні характеристики 
інформаційної інфраструктури регіону. Відзначено, що інформаційний чинник є інтегруючим для різних типів 
підприємств, а всі фактори виробництва набувають форми маєтності, причому рух певного виду капіталу 
створює специфічну структуру і відповідну їй інфраструктуру. Суб’єктами інформаційної інфраструктури є 
особи, які беруть участь в процесах створення, трансферу і використання інформації. Також в число 
суб’єктів входять організації, державні органи, громадські організації, громадяни. Досить широкий 
суб’єктний склад інформаційної інфраструктури регіону є перш за все властивістю забезпечення взаємодії та 
комунікації між всіма учасниками господарських відносин. У зв’язку з цим введена класифікація всіх суб’єктів 
інформаційної інфраструктури. 
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INFORMATION INFRASTRUCTURE OF THE REGION AS 
A MEAN OF PROVIDING THE DEVELOPMENT OF SERVICE 

ENTERPRISES 
 

Abstract. The article summarizes various approaches, which are divided into three main groups of factors that 
contribute to the formation of innovative environment of the region: economic factors, production&technological 
factors, administrative factors. The definition of the information infrastructure as an institutional basis for efficient 
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information circulation among service companies in the process of meeting information needs which determines the 
potential for the generation of new knowledge and, as a consequence, determines the level of their innovativeness. The 
technological advances of recent information revolutions, the expansion of networked information technologies have 
greatly increased the productivity and efficiency of the information infrastructure, which has led to changes in its 
infrastructure, which ultimately made it possible to significantly reduce transaction costs in economy. Based on the 
definitions given in the article, using system analysis, the key parameters of the information infrastructure of the region 
are considered as a system with a set of interacting elements that have a certain integral quality that is not peculiar to 
each element individually. The structure of system analysis is studied based on each component system qualities, as well 
as the association of their systemic properties. The attribute characteristics of the information infrastructure of the 
region are highlighted. It is noted that the information factor is integrative for different types of enterprises, and all 
factors of production take the form of property, whereby the movement of a certain type of capital creates a specific 
structure as well as infrastructure corresponding to it. The subjects of information infrastructure are the persons 
involved in the processes of creating, transfering and using the information. Also, the number of subjects includes 
organizations, state bodies, public organizations and citizens. The rather broad subject composition of the information 
infrastructure of the region is, first of all, a feature for ensuring interaction and communication among all participants 
of economic relations. In this regard, the classification of all subjects of information infrastructure is introduced. 
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Постановка проблеми. Формуючись під дією 

різних факторів, інноваційне середовище регіону 

(далі – ІСР) являє собою концентрацію 

інноваційно-активних суб’єктів, що беруть участь у 

процесах, які можуть бути об’єднані в дві групи: 

інтеграційні та дезінтеграційні. 

Ефективність і результативність останніх де-

вальвується вітчизняною і зарубіжною практикою 

господарювання. Інтеграційні процеси, навпаки, 

володіючи безліччю переваг, являють собою 

проекцію ефективної взаємодії та розвиваються у 

більш досконалих формах, таких як науково-вироб-

ничі фірми, когнітивні центри, науково-виробничі 

кластери, інноваційні комплекси. При цьому 

характер і зміст інтеграційних процесів відпові-

дають тенденціям, що складаються в інноваційному 

середовищі та відповідають його особливостям. 

Дана обставина актуалізує необхідність детерміну-

вання факторів та умов, що впливають на ІСР, для 

визначення особливостей інтеграційних процесів.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Дане дослідження базується на теоретико-методо-

логічних положеннях, які обґрунтовані вітчизня-

ними і зарубіжними авторами та присвячені розвит-

ку інтеграційних процесів за участі інноваційно-

активних учасників регіональної економіки, 

практиці застосування в управлінні регіональними 

системами інструментів, що спрямовані на 

формування ІСР. 

Теоретико-методологічні положення, що роз-

кривають сутнісні характеристики регіональної 

економічної системи, знайшли своє відображення в 

працях О. Амоши, Л. Бадалової [1], С. Білої,                 

З. Варналія, А. Гальчинського, В. Геєця, А. Гонча-

рова, О. Гранберга, Б. Данилишина, Д. Ендовиць-

кого [4], Я. Жалила, Р. Качалова [5], Г. Клейнера 

[8], Д. Лук’яненка, С. Мочерного, В. Орешина [7], 

Н. Сироткіної [11]  

В основу розвитку регіону покладено зв’язки 

між його суб’єктами, що призводять до 

відтворювальних процесів. Основними регіональ-

ними відтворювальними циклами є відтворення 

трудових ресурсів, кредитно-грошових та інвести-

ційних ресурсів, природних ресурсів, виробничих і 

соціальних послуг, інформаційних послуг та 

інноваційної інфраструктури. 

Віддаючи належне багатоаспектності структур-

ної організації регіональної економіки, слід заува-

жити, що в сучасних умовах особливе значення для 

мезоекономіки набуває створення атмосфери, яка 

стимулює інноваційну діяльність. У ситуації, що 

характеризується загостренням конкурентної 

боротьби, інновації стають обов’язковим елемен-

том функціонування господарюючого суб’єкта, 

наприклад закладів сфери обслуговування, регіону і 

цілої держави, та є основною рушійною силою і 

передумовою його розвитку.  

Постановка завдання. Розвиток сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій вимагає 

якісних змін господарювання регіону з метою 

формування єдиного регіонального інформаційного 

простору для зниження рівня прив’язки під-

приємств до певної території на основі формування 

віртуального регіонального інформаційного прос-

тору мережевої моделі діяльності господарств. 

Важливим фактором є дослідження основ ефектив-

ного обігу інформації між підприємствами сфери 

обслуговування в процесі задоволення інформа-

ційних потреб, що визначає потенціал генерації 

нового знання і, як наслідок, обумовлює рівень їх 

інноваційності. Ефективність функціонування 

інформаційної інфраструктури закладів сфери 

обслуговування багато в чому залежить від того, 

наскільки узгоджені дії її елементів з іншими 

типами інфраструктури регіону. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Інновації відіграють вирішальну роль у страте-

гічному управлінні на корпоративному, регіональ-

ному, державному та міжнародному рівнях. Так, 

підприємства сфери обслуговування, які 
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займаються розробленням, упровадженням та 

розповсюдженням інновацій, формують іннова-

ційне середовище (рис. 1). У загальному вигляді 

ІСР являє собою сукупність зосереджених на його 

території агентів – провайдерів інновацій, k-

агентів, агентів – розпорядників інновацій, агентів 

– провідників інновацій та агентів – споживачів 

інновацій, тобто підприємств та організацій, що 

здійснюють інноваційну діяльність. 

 

 

 
Рис. 1. Фактори та умови формування інноваційного середовища регіону 
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Узагальнюючи різноманітні підходи, можна 

виділити три основні групи факторів, що сприяють 

формуванню ІСР: 

1. Економічні фактори – можливість залучення 

венчурного капіталу, зростання забезпеченості 

власними ресурсами, зростання інвестиційної 

привабливості регіону, дуалізм інтересів суб’єктів 

регіональної економіки [4], зростання фінансування 

інноваційних програм із бюджетних (позабюджет-

них) джерел, інноваційна активність суб’єктів 

регіональної економіки, підвищення концентрації 

конкурентоспроможних учасників регіональної 

соціально-економічної системи, ємність локально-

го, регіонального, національного і світового ринків 

інноваційної продукції, інтенсивність конкуренції, 

прибутковість видів економічної діяльності і 

поширення інновацій. 

2. Виробничо-технологічні фактори – іннова-

ційний потенціал регіону і його суб’єктів, зрос-

тання виробничих потужностей, зростання рівня 

технологічних процесів, інноваційна сприйнят-

ливість суб’єктів регіональної економіки, зростання 

кількості організацій, що здійснюють інноваційну 

діяльність. Вплив на інноваційне середовище 

регіону виробничо-технологічних факторів пояс-

нюється особливостями відтворення виробничих 

послуг у регіоні. Наданням виробничих послуг 

займаються підприємства й організації виробничої 

інфраструктури, що забезпечують просування 

товарів і послуг від виробників до споживачів. 

Особливістю сфери надання виробничих послуг є 

збіг місця і часу їх виробництва та споживання, що 

є підставою для виділення особливого 

відтворювального циклу, який функціонує в 

регіональній економіці [7]. Розвиток виробничої 

інфраструктури та відтворення послуг виробничого 

призначення в сучасних регіонах України пов’язані 

з низкою проблем, таких як: відсутність збалансо-

ваності у розвитку основних, допоміжних та 

обслуговуючих виробництв; необхідність нарощу-

вання виробничих потужностей згідно з вимогами 

ринкової кон’юнктури; дефіцит ресурсів, необхід-

них для фінансування виробничої інфраструктури; 

дезінтеграція регіонального економічного 

простору. 

3. Адміністративні чинники – наявність 

інноваційної інфраструктури, державна підтримка 

інноваційних програм, навчання інноваціям, 

орієнтація на стратегічний менеджмент-маркетинг, 

розроблення інноваційної стратегії та політики. 

Зростання потреби підприємства в інформа-

ційній інфраструктурі можна пояснити тим, що 

використання інформації супроводжує абсолютно 

всі господарські процеси. Особливо відзначимо, що 

даний тип інфраструктури забезпечує діяльність як 

споживачів і виробників товарів, так і їх посеред-

ників, тобто галузей інфраструктури. Інтегруючим 

фактором для різних інститутів самої інформа-

ційної інфраструктури стали новітні інформаційні 

технології. Інтеграція здійснювалася в процесі 

еволюції вільного обміну інформацією між даними 

інститутами та їх взаємодії [3]. В результаті цієї 

взаємодії інформаційна інфраструктура набула 

нових якостей, завдяки яким вона стала ключовою, 

що швидко розвивається, компонентою економіки. 

Важливою складовою в сфері інформаційних 

технологій відіграє впровадження системи НАССР 

в ресторанному господарстві. 

Таким чином, можна логічно сформулювати 

визначення поняття “інформаційна інфраструк-

тура”. До речі, зауважимо, що існує досить велика 

кількість різних визначень, в залежності від 

підходу або ролі, яку інфраструктура виконувала на 

певному історичному етапі. Також дане поняття в 

науці не є сталим і відносно рідко спостерігається в 

літературі. 

Одне з найбільш ранніх визначень відноситься 

до 1977 року і належить К. Атертону. Він визначав 

інформаційну інфраструктуру як “національні 

можливості зробити знання і інформацію 

доступними, передавати знання та інформацію і, 

отже, застосовувати знання в роботі”. У порівнянні 

з безліччю визначень, які часом містять лише 

простий перелік складових частин або функцій 

розглянутого виду інфраструктури, даний підхід 

містить характеристику інформаційної інфраструк-

тури як потенціалу розвитку доступності інформа-

ції, її трансферу між учасниками господарської 

діяльності, а також використання цієї інформації у 

виробничому процесі. Підкреслюється роль 

інфраструктури, яка, на думку автора, обґрунто-

вується необхідністю активного стимулювання її 

розвитку для ефективного функціонування 

виробництва. Це є завданням як державного 

сектора, так і приватного. Заслуговує уваги і 

визначення болгарського вченого М. Мойнова, 

який підкреслював залежність впливу елементів 

інформаційної інфраструктури на рівень розвитку 

господарства в цілому: “Інформаційна інфраструк-

тура через свої елементи або через свій склад - 

забезпечує умови (матеріальні, технічні, програмні 

та т.п.) організації виробничої діяльності” [2]. 

Ми визначаємо інформаційну інфраструктуру 

як інституціональну основу ефективного обігу 

інформації між підприємствами сфери обслугову-

вання в процесі задоволення інформаційних 

потреб, що визначає потенціал генерації нового 

знання і, як наслідок, обумовлює рівень їх 

інноваційності. 

Ефективність функціонування інформаційної 

інфраструктури закладів сфери обслуговування 

багато в чому залежить від того, наскільки 

узгоджені дії її елементів з іншими типами 

інфраструктури регіону. Технологічні досягнення 

останніх інформаційних революцій, поширення 

мережевих інформаційних технологій значно збіль-

шили продуктивність і ефективність інформаційної 

інфраструктури, що стало причиною їх струк-

турних змін, що в кінцевому підсумку дозволило 

серйозно знизити транзакційні витрати в госпо-

дарстві. 

Варто відзначити, що рівень транзакційних 

витрат в значній мірі визначається витратами 

господарюючих суб’єктів на інформацію. Більше 

того, спираючись на тезу про те, що зниження 

середніх транзакційних витрат має своїм 
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результатом зростання продуктивності і стале 

економічне зростання, можна зробити висновок: від 

рівня розвитку інформаційної інфраструктури 

залежить ефективність регіональної економіки в 

цілому. Зауважимо, що інформаційна інфраструк-

тура стала об’єктом серйозних інвестицій саме з 

цієї причини.  

Ґрунтуючись на наведених визначеннях, за 

допомогою системного аналізу, наведемо ключові 

параметри інформаційної інфраструктури регіону. 

Інформаційна інфраструктура як система є 

сукупністю взаємодіючих елементів, що володіє 

певною інтегральною якістю, не властивою 

кожному елементу окремо. Класично системний 

аналіз будується на основі вивчення якостей 

кожного складової системи, а також об’єднання їх 

системних властивостей. Відповідно до алгоритму 

системного аналізу виділяються наступні 

параметри системи. На основі цієї класифікації 

можна представити систему у вигляді такої 

формули: 

K = (E, α, β, γ),                         (1) 

де E - елементи та їх групи, що становлять 

систему;  

α – зв’язки між елементами, їх функціональна 

взаємодія; 

β - функції системи та її інтегральна якість; 

γ - додаткові обмеження, властиві системі: 

просторові, тимчасові і т.д. 

За допомогою даної методики можна 

сформулювати системні параметри інформаційної 

інфраструктури. 

Проаналізувавши даний підхід, можна виділити 

наступні атрибутивні характеристики інформацій-

ної інфраструктури регіону: 

- основою інформаційної інфраструктури є 

інформація як фактор виробництва; 

- специфічність інформаційної інфраструктури 

визначається властивостями інформації як товару 

чи послуги; 

- принцип її розвитку базується на залежності 

від зростання ємності інформаційних потоків; 

- її вплив на господарство можна охаракте-

ризувати як збільшення швидкості та ефективності 

обертання ресурсів; 

- одним з ключових критеріїв ефективності є її 

вплив на рівень транзакційних витрат учасників 

господарських відносин. 

Як ми вже відзначили, інформаційний фактор в 

сучасній теорії факторів виробництва розглядається 

в системі продуктивних сил суспільства. Це має 

визначальне значення в контексті розгляду питан-

ня, адже в залежності від специфіки фактора вироб-

ництва безліч пов’язаних між собою інститутів 

виконує відповідні функції щодо забезпечення 

режиму його функціонування та ефективного вико-

ристання. Зауважимо, що інформаційний чинник є 

інтегруючим. Всі фактори виробництва набувають 

форми капіталу, а рух певного виду капіталу 

створює специфічну структуру і відповідну їй 

інфраструктуру. 

Ще одним важливим аспектом є механізми 

виробничих відносин суб’єктів інформаційної 

інфраструктури регіону. Ці механізми визначають-

ся специфічними властивостями інформації, тому 

часом не підпорядковуються загальноприйнятим 

нормам відносин господарюючих суб’єктів. 

Суб’єктами інформаційної інфраструктури є особи, 

які беруть участь в процесах створення, трансферу і 

використання інформації. Також в число суб’єктів 

входять організації, державні органи, громадські 

організації, громадяни. Досить широкий суб’єктний 

склад інформаційної інфраструктури регіону є 

причиною перерахованих вище її особливостей, і, 

перш за все, властивістю забезпечення взаємодії та 

комунікації між всіма учасниками господарських 

відносин. У зв’язку з цим доречно ввести класи-

фікацію всіх суб’єктів інформаційної інфраструк-

тури. 

 

 

 

Таблиця 1  

Склад інформаційної інфраструктури як системи 

Параметри 

системи 
Властивості 

А 

Інформаційні ресурси. Суб’єкти інформаційної інфраструктури: виробники і 

споживачі інформації, зберігачі, посередники, власники інформації (ЗМІ, 

статистичні органи, бази даних, архіви, закони, комп’ютерні та телефонні мережі) 

α 
Функціональні зв’язки і відносини між суб’єктами інформаційної інфраструктури 

в процесі руху потоків інформації 

β 
Забезпечення функціонування інноваційної інфраструктури та господарюючих 

суб’єктів за допомогою накопичення, зберігання, обробки і передачі інформації 

γ 
Оптимізація економічних процесів через підвищення ефективності обміну і 

стимулювання конкуренції 
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Таблиця 2  

Суб'єктний склад інформаційної інфраструктури 

Суб’єкт інформаційної 

інфраструктури 
Приклади інституцій інформаційної інфраструктури 

Виробник інформації 
Органи статистики, інформаційні агентства, виробники 

програмного забезпечення 

Власник інформації 
Консалтингові фірми, власники патентів і програмної продукції, 

державні інформаційні служби 

Замовник інформації 
Органи пропаганди, телеканали і радіостанції,                 PR-

агентства 

Власник інформації 
Аналітичні служби компаній, перепродавці і групові користувачі 

програмного забезпечення 

Інформаційний посередник ЗМІ, інтернет-провайдери, довідкові служби, комунікаційні мережі 

Зберігач інформації Бібліотеки, бази даних, сервери 

Споживач інформації 
Аналітичні агентства, компанії, покупці патентів, маркетингові 

служби 

 

 

Відносини між суб’єктами інформаційної 

інфраструктури досить багатогранні і проявляються 

в обміні матеріальними і нематеріальними благами 

і, зрозуміло, інформацією. Джерелом інформації, до 

якої звертаються в межах інформаційної 

інфраструктури, є її виробник. У процесі обігу 

інформації між усіма суб’єктами встановлюються 

прямі і зворотні зв’язки, які і забезпечують рух 

інформації від виробника до споживача. При цьому 

активно задіюються послуги посередників та 

зберігачів інформації. 

Відносини суб’єктів інформаційної інфраструк-

тури будуються на ринкових засадах і оформ-

люються в процесі руху товарів і грошей. В умовах 

ринкової економіки держава має інвестувати в 

окремих суб’єктів інформаційної інфраструктури, 

що дасть можливість для стимулювання і 

регулювання суспільно-економічних процесів. 

На регіональному рівні цілями функціонування 

інформаційної інфраструктури сфери обслуго-

вування є: 

- посилення інноваційної активності суб’єктів 

господарства регіону шляхом підвищення доступ-

ності інформації (соціально-економічної, науково-

технічної, політичної, правової); 

- інтеграція в єдиний регіональний інформа-

ційний простір; 

- підвищення узгодженості рішень, прийнятих 

органами державної влади на регіональному і 

місцевому рівнях. 

Висновки і перспективи подальших 

досліджень у даному напрямі. Розвиток сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій є 

причиною якісної зміни господарства регіону. 

Наприклад, формування єдиного регіонального 

інформаційного простору зумовило зниження рівня 

прив’язки підприємств і цілих технопарків до 

певної території. Навпаки, спостерігається тренд до 

формування віртуального регіонального інформа-

ційного простору на основі мережевої моделі 

діяльності господарств сфери обслуговування. 

Одним з важливих аспектів вивчення є 

механізми виробничих відносин суб’єктів 

інформаційної інфраструктури регіону. Суб’єктами 

інформаційної інфраструктури є особи, які беруть 

участь в процесах створення, трансферу і 

використання інформації. Також в число суб’єктів 

входять організації, державні органи, громадські 

організації, громадяни. Досить широкий суб’єктний 

склад інформаційної інфраструктури регіону є 

перш за все властивістю забезпечення взаємодії та 

комунікації між всіма учасниками господарських 

відносин у сфері обслуговування. 
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ПІДҐРУНТЯ КРЕАТИВНОГО 
МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЇ 

 
Анотація. Статтю присвячено актуальним питанням обґрунтування теоретико-методологічних засад, 

що визначають концептуальну платформу процесів креативного управління вітчизняними організаціями у 
період глобалізаційних трансформацій економічного простору. Зазначено, що цільові установки та ресурсні 
обмеження креативного управління відповідають загальним цілям інноваційного розвитку організації. 
Показано, що креативному менеджменту властиві певні особливості процесів управління: організаційна 
система характеризується децентралізацією і широкою самостійністю, специфічні інструменти 
стимулюють творчість, заохочення самостійності пошуку ідей, позитивну атмосферу творчої конкуренції в 
колективі, ротацію функцій. Інструментом управління творчо-пошуковою діяльністю в організації визначено 
розширення повноважень відповідного персоналу, організаційна раціоналізація, можливість доступу до 
інтерактивного середовища знань, а також сприятливе психологічне оточення. Проаналізовано дуальність 
умов ухвалення управлінських рішень у креативному менеджменті організації, завдяки якій виникають 
можливості конструктивного вирішення наукової проблеми шляхом вибору оптимальних альтернатив серед 
потенційно можливих. Показано, що ця суперечливість вимагає від креативних менеджерів здатності до 
антиномії, тобто вирішення суперечливих завдань шляхом застосування інтуїтивних способів прийняття 
управлінських рішень, що ґрунтуються на спонтанності процесів їх ухвалення. Виявлено протиріччя між 
стійкістю і керованістю  креативною організацією, що вимагає від менеджерів адекватного визначення 
ступеня допустимої свободи при одночасному збереженні можливостей стабільного управління організацією. 
Розглянуто специфічні фактори конфліктності середовища, завдяки яким управлінські рішення набувають 
ознак компромісності. Визначено вимоги до особистості креативного керівника організації: відкритість у 
пізнанні, вміння критично оцінювати проблему та адекватно формулювати підлеглим нові творчі завдання. 
Визначено та запропоновано критерії диференціювання креативної етики організації.  

 
Ключові слова: креативна організація, управлінські рішення, інтелектуальний потенціал, конфліктність 

середовища, креативна етика. 
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SOCIO-ECONOMIC FOUNDATION OF THE CREATIVE MANAGEMENT 
OF THE ORGANIZATION 

 
 

Abstract. The article is devoted to topical issues of substantiation of theoretical and methodological foundations 
that define the conceptual platform of processes of creative management of domestic organizations in the period of 
globalization transformations of economic space. It is stated that the goals and limitations of creative management meet 
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the general goals of innovative development of the organization. It is shown that creative management is characterized 
by certain features of management processes: the organizational system is characterized by decentralization and wide 
autonomy, specific tools stimulate creativity, encourage the independence of ideas, the positive atmosphere of creative 
competition in the team, the rotation of functions. The tool for managing creative search activities in the organization 
identified the extension of powers of the relevant personnel, organizational rationalization, the ability to access the 
interactive knowledge environment, as well as a favorable psychological environment. The duality of managerial 
decision-making conditions in the creative management of the organization is analyzed. It is shown that this 
contradiction requires creative managers with the ability to antinomy, that is, to solve conflicting problems by applying 
intuitive ways of making management decisions based on the spontaneity of their decision-making processes. The 
contradiction between the stability and management of a creative organization is revealed, which requires managers to 
adequately determine the degree of permissible freedom while maintaining the possibilities of stable management of the 
organization. The specific factors of the conflict of the environment are considered, due to which managerial decisions 
become a sign of compromise. The requirements for the personality of the creative head of the organization are defined: 
openness in cognition, ability to critically evaluate the problem and adequately formulate new creative tasks to 
subordinates. The criteria for differentiating the creative ethics of an organization are defined and proposed. 

 

Key words: creative organization, managerial decisions, intellectual potential, conflict of environment, creative 

ethics. 
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Постановка проблеми. Трансформування 

знань у наукоємні технології та продукти стимулює 

в організації стрімке зростання продуктивності 

праці та зниження її ресурсозатратності. Це 

дозволяє підприємству досягти більш високих 

конкурентних позицій на ринку, збільшити темпи 

капіталізації, осучаснити мотиваційні засади 

управління персоналом. Надання пріоритетності 

управлінню розвитком інтелектуального капіталу 

дозволяє організації отримувати найбільшу 

економічну віддачу від інвестування, забезпечує 

зростання рентабельності, створює передумови 

стратегічних переваг. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У 

науковій літературі превалює думка, що 

креативний менеджмент являє собою створення 

керівниками організацій сукупності сприятливих 

для творчої акумуляції умов. Зокрема, І. Грабовська 

зазначає, що у практичному господарюванні 

здійснення креативного менеджменту передбачає 

моніторинг проблем і прогнозування перспектив 

галузі діяльності; розробку ідей для реалізації 

перспективних планів; створення творчої атмосфе-

ри у колективі; створення проектних груп, уз-

годжене координування їх діяльністю та розробку 

програми ефективної мотивації; формування груп 

експертів-аналітиків для оцінювання ідей у сфері 

інноваційної політики; оцінювання творчого та 

інтелектуального потенціалу персоналу; визначен-

ня евристичних прийомів ефективнішого вирішен-

ня творчих завдань фахівцями [1].  

Подібну точку зору поділяють О. Гуменна та  

О. Пащенко, які трактують креативний менеджмент 

як сукупність управлінських відносин щодо вста-

новлення цілей розвитку, які потребують креатив-

ного підходу для вирішення [2; 5]. Управління 

креативністю розглядається С. Давимукою, Л. 

Федуловою, О. Харун на мікро- (особистісний 

рівень) та макрорівнях (методи посилення групової 

творчої взаємодії) [3, с. 281-289; 7]. Нині почали 

запроваджуватися когнітивні та поведінкові 

технології нейролінгвістичного програмування для 

розвитку особистих і організаційних стратегій 

навчання [8], комунікативних та управлінських 

навичок, які, у свою чергу, уможливлюють процес 

креативного менеджменту.  

За сучасних економічних реалій розвиток креа-

тивного менеджменту Б. Літовченко тісно ув’язує із 

такими галузями управління, як стратегічний 

менеджмент, інноваційний менеджмент, упра-

вління персоналом, самоменеджмент, організаційна 

культура, маркетинг [4]. О. Прогнімак підтримує 

тезу про те, що креативний менеджмент є самос-

тійною галуззю управлінської науки, спрямованою 

на конкурентний розвиток організації у 

постіндустріальний період розвитку економіки [6].  

Серед останніх досліджень зарубіжних науков-

ців у галузі креативного управління організацією 

особливий інтерес викликають наукові здобутки          

V. A. Taha, J. Tej, M. Sirkova щодо креативних 

методів управління як частини управлінського 

самовдосконалення і самоосвіти [10], аналіз                          

B. Manzoni, L. Volker парадоксів та управлінських 

підходів до розвитку конкурентних стратегій у 

творчих колективах [9]. 

Отож, аналіз сучасних наукових досліджень 

свідчить, що поняття креативного менеджменту 

розглядається зазвичай із наукових позицій 

системного, функціонального, адміністративного, 

ситуаційного, поведінкового підходів до управ-

ління. На нашу думку, креативний менеджмент 

організації слід розглядати як багатокомпонентний 

управлінський вплив, пов’язаний із процесами 

генерування та впровадження в практичну госпо-

дарську діяльність нових ідей, базованих на пос-

тійно оновлюваних знаннях креативного 

персоналу.  

Постановка завдання. Основною метою дос-

лідження є обґрунтування теоретико-методологіч-

них засад, що визначають концептуальну платфор-
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му процесів креативного управління вітчизняними 

організаціями у період глобалізаційних 

трансформацій економічного простору.  

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Креативний менеджмент посідає роль особливої 

організаційно-управлінської діяльності, спрямова-

ної на одержання соціально-економічних результа-

тів шляхом активізації творчості. При цьому 

цільові установки та ресурсні обмеження креатив-

ного управління відповідають загальним цілям 

інноваційного розвитку організації. Склад функцій 

і завдань управління регламентується залежно від 

рівня керованої системи (організація чи окремий 

проект) та внутрішніх і зовнішніх умов її функ-

ціонування. Кожна загальна функція поділяється на 

специфічні, пов’язані з особливостями під-

приємства: визначення цілей досліджень, плану-

вання творчої роботи, мотивація раціоналізаторства 

тощо. 

Слід зазначити, що креативному менеджменту 

властиві певні особливості щодо управлінських 

систем, механізмів, інструментів та процесів 

управління. Зокрема, організаційна система креа-

тивного менеджменту характеризується децентралі-

зацією і широкою самостійністю та горизонталь-

ними зв’язками ланок, що зумовлює особливу 

ретельність процедур управління персоналом для 

якісного узгодження протиріч підтримання 

творчого натхнення та виконавчої дисципліни в 

межах загальної цільової установки організації. 

Серед основних специфічних інструментів 

креативного менеджменту на особливу увагу 

заслуговують проблемні завдання, що стимулюють 

творчість, заохочення самостійності пошуку ідей, 

позитивну атмосферу творчої конкуренції в 

колективі, ротацію функцій.  

Визначальною особливістю креативного 

менеджменту організації є використання мотива-

ційних механізмів творчості персоналу. Стимулю-

вання креативного розвитку покликане забезпечити 

оптимальну співпрацю виконавців різної кваліфі-

кації, з різними життєвими установками й психоло-

гічними особливостями. Для стимулювання 

творчого розвитку і досягнення організацією 

ефективного результату креативний менеджмент 

забезпечує складну взаємодію керуючої та 

керованої підсистем. Мотивація творчої активності 

ґрунтується на високому рівні зацікавленості 

працівника працювати у відповідності до власного 

потенціалу і натхнення. Отож, важливим інстру-

ментом управління творчо-пошуковою діяльністю є 

розширення повноважень відповідного персоналу, 

організаційна раціоналізація, можливість доступу 

до інтерактивного середовища знань, а також 

сприятливе психологічне оточення.  

Високий рівень розвитку креативності формує 

так звану “спіраль знань”, яка являє собою 

концепцію стрімкого поширення інтелектуальних 

надбань і професійних вмінь [8]. Можливість 

займатися діяльністю, яка базується і потребує 

цінних навичок працівника, стимулює його до 

подальшого навчання і самовдосконалення. 

Формування самомотивації до створення нових 

ідей потребує певної особистої чи групової 

автономності інтелектуальної праці, незалежності 

виконавців, які найчастіше є яскраво вираженими 

індивідуалістами.  

Принцип безперервності у творчих процесах 

забезпечується цілеспрямованим безперервним 

ускладненням поставлених наукових задач. Він 

виступає в ролі потужного мотиваційного чинника 

для ускладнення робіт, адже дозволяє задовольнити 

соціальні потреби спеціалістів у самовираженні. В 

креативному менеджменті дуже важливий також 

фактор концентрування працівника на вирішенні 

пошуково-творчої проблеми [10]. В даному 

випадку стимулюючий ефект до творчості може 

досягатися завдяки використанню навмисно 

створених конфліктів ідей чи прагнень, які 

водночас обов’язково мають бути пов’язаними із 

власною системою цінностей конкретного 

виконавця. 

Креативне управлінське рішення ухвалюється 

менеджерами не лише за умов невизначеності та 

обмеженості ресурсів організації, але і супереч-

ливості самих критеріїв їх ухвалення (рис. 1). 

Так, діаметрально протистоять одне одному 

завдання забезпечення фінансової стабільності і 

мінімізації ризиків, викликаних несприятливими 

кон’юнктурними змінами. Кожна дуальна пара 

створюється прямою кореляцією успішної діяль-

ності з демократизацією управління і створенням 

умов для самореалізації творчого індивіда. Отож, 

наявність антагонізму створює феномен 

одночасного поєднання в управлінській парадигмі 

принципів жорсткості та гнучкості, завдяки чому 

виникають можливості конструктивного вирішення 

наукової проблеми шляхом вибору оптимальних 

альтернатив серед потенційно можливих.  

Описана суперечливість вимагає від креатив-

них менеджерів здатності до антиномії, тобто 

вирішення суперечливих завдань шляхом застосу-

вання інтуїтивних способів прийняття управлінсь-

ких рішень, що ґрунтуються на спонтанності 

процесів їх ухвалення. Отож, різноплановість 

організаційних факторів в креативному 

менеджменті зумовлена множиною соціотехнічних 

типів, недостатністю релевантної інформації, 

складністю різновекторної взаємодії різних 

аспектів творчого розвитку, а також динамічністю 

їх відклику на зміни зовнішнього середовища. 

Інтуїція під час ухвалення рішень є одним з 

важливіших психологічних феноменів креативного 

управління. У її підвалини закладено особливості 

процесів мислення креативного менеджера, його 

інтелектуальні здібності і досвід. Інтуїція зазвичай 

розглядається як інсайт, тобто сприйняття відомого 

або звичного об’єкта з нової точки зору, чи раптове 

осяяння – псевдоінтуїтивне рішення, яке перед-

бачає неусвідомлене використання попередньо 

набутого власного досвіду [4]. Принагідно 

зазначимо, що основні принципи інтуїтивної моделі 

широко використовуються в нейролінгвістичному 

програмуванні. 
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Рис. 1. Дуальність умов ухвалення управлінських рішень у креативному менеджменті організації 

 

 

Наступним суперечливим фактором креатив-

ного менеджменту є наявність протиріч між 

стійкістю і керованістю організації. Основну 

проблему ми вбачаємо у тому, що мінливість 

вимагає застосування механізмів, які суперечать 

стабільності. Водночас тільки забезпечення 

стійкості може забезпечити досягнення необхідної 

мінливості. Мистецтво менеджменту передбачає 

адекватне визначення ступеня допустимої свободи 

при одночасному збереженні можливостей 

стабільного управління організацією. 

Окрім описаних загальних параметрів креатив-

ного менеджменту, варто розглянути і специфічний 

фактор конфліктності середовища, завдяки якому 

управлінські рішення набувають ознак певної 

компромісності. Так, відомо, що під час ухвалення 

мотиваційних рішень менеджери стикаються з 

дилемою конгломерації творчості при пошуку 

ефективніших методів вирішення проблеми і 

старанності персоналу, яка є необхідною умовою 

неухильного виконання завдань [2].  

 

 

Орієнтація вітчизняних підприємств на 

ефективне входження у фазу постіндустріального 

розвитку зумовлює застосування інноваційних 

підходів до їх функціонування. Насамперед йдеться 

про впровадження креативних напрацювань в 

якості основного джерела забезпечення конку-

рентних переваг на ринку. Разом з тим, спонукання 

до творчості є доволі складним управлінським 

процесом через збільшення часу і високу вартість 

генерації рішень, високий рівень консерватизму 

персоналу, а інколи і спротив щодо можливих змін. 

Аутентичність і своєрідність креативного 

менеджменту висуває низку специфічних вимог до 

перебігу інтелектуальних процесів в діяльності 

керівника, отож ефективність управлінської діяль-

ності великою мірою залежить від практично-

прикладного характеру його мислення. В якості 

своєрідного арбітра креативних надбань підлеглих 

він має спиратися на чіткі критерії вирішення 

проблем, поєднуючи високий рівень системного 

мислення з саморозвитком аналітичних здібностей 

(рис. 2). 

 

Визначеність цілей розвитку 

організації 

Невизначеність зовнішніх 

умов 

Стабільність процесів та 

систем 

Мінливість процесів та систем 

Цілісність організації Свобода підрозділів 

Централізація управління Децентралізація управління 

Виконавча дисципліна Творчість у діяльності 

працівників 

Науковий підхід Творчість у розробці 

управлінських рішень 
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Рис. 2. Вимоги до особистості креативного керівника організації 

 

 

Важливою психологічною якістю креативного 

лідера виступає відкритість у пізнанні, від якої 

залежить сприйняття нового, готовність змінити 

власні погляди, попередню думку. Креативність 

менеджера проявляється у вмінні критично 

оцінювати проблему та адекватно формулювати 

підлеглим нові творчі завдання. 

“Спіраль розвитку знань” зумовила стабілі-

зацію тенденцій прискорення накопичення креатив-

ного капіталу, однак актуалізувала як суспільні 

ризики виникнення віддалених небажаних 

наслідків прогресу, так і ризики некомпенсованого 

відставання окремих економічних систем від 

загальносвітових прогресивних тенденцій. На наше 

переконання, основні етичні принципи креативного 

менеджменту охоплюють царину моральної 

відповідальності працівника за можливе настання 

негативних наслідків його винаходу як у ближчій 

перспективі, так і у віддалені терміни. Диферен-

ціювати етику креативного менеджменту слід за 

ознаками спрямованості. Так, внутрішня етика 

спрямована на замовників і керівників проекту, 

інших членів творчої групи, тоді як зовнішня етика 

передбачає оцінювання небажаних технологічних, 

екологічних, інформаційно-правових наслідків для 

суспільства в цілому. Особливо яскраво ці ризики 

проявляються в експансивних галузях, зокрема у 

сфері інформаційних технологій, що викликається 

граничним прискоренням життєвого циклу 

інноваційних продуктів, коли між зародженням і 

занепадом продукту спостерігається настільки 

стрімкий рух, що подекуди він навіть не потрапляє 

у зону зацікавленості потенційних споживачів, 

витісняючись технологічно досконалішим. Для 

уможливлення майбутньої успішності організації 

винахідник має свідомо обмежувати власну творчу 

діяльність самооцінкою ідей і дій, спрямовуючи 

етичну відповідальність на різні соціальні групи і 

часові перспективи.  

Висновки і перспективи подальших дос-

ліджень у даному напрямі. Розвиток креативного 

менеджменту організації можна вважати дієвим 

інструментом забезпечення високої якості 

управління творчими процесами. Професійні 

вимоги до керівників мають поєднувати аналітичні 

навички і здібності зі здатністю до системного 

мислення. Ухвалення раціональних управлінських 

рішень забезпечується особистою фаховістю ме-

неджера і його психологічною здатністю мобілізо-

вувати креативні резерви підлеглих. Створення, 

концентрація та раціональне впровадження знань є 

основною запорукою конкурентоспроможності 

вітчизняних підприємств і забезпечує їм 

можливість стрімкого зростання. 

Подальші дослідження варто спрямувати у бік 

вивчення моделей трансформування знань персона-

лу організацій у наукоємні технології та продукти 

для зростання продуктивності праці, зниження її 

ресурсозатратності, виходу вітчизняного бізнесу на 

конкурентний рівень суспільного виробництва, 

осучаснення мотиваційних засад діяльності. 
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знання теорії і практики 

менеджменту 

Риси лідера 
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МАРКЕТИНГОВЕ АНАЛІЗУВАННЯ РОЛІ І ЗНАЧЕННЯ ХОСТЕЛІВ НА 

РИНКУ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ 

 
Анотація. Стаття присвячена дослідженню маркетингових і соціально-економічних чинників 

функціонування хостелів та аналізу сучасного стану і тенденцій їх розвитку на ринку готельних послуг 

України і світу. Встановлено, що останніми роками хостели успішно розвиваються у багатьох країнах і 

стають одним з найпопулярніших засобів розміщення для бюджетних мандрівників. Основними відмінностями 

хостелів від класичних готелів є продаж не номера, а ліжко-місця; гнучке ціноутворення; наявність зон 

загального користування для знайомства і спілкування гостей. Маркетинговий аналіз ринку хостелів в 

основних регіонах світу показав, що з великим відривом домінує Азія, далі розташовуються Європа і Південна 

Америка. Регіонами, які впевнено демонструють зростання доходів на ринку хостелів, є Південна та Південно-

Східна Азія, Близький Схід, Східна Європа та Північна Азія. Визначено рейтинг найбільших у світі мереж 

хостелів. Протягом останніх трьох років п’ятірка лідерів залишилася незмінною: A&O, Generator, Meininger, 

St Christopher’s Inns та Safestay. Доведено, що розвиток хостельної індустрії стає швидко зростаючим 

бізнесом, який приносить значні грошові надходження. Прогнозується, що у 2020 р. глобальний ринок хостелів 

за показником доходів зросте до майже $6,4 млрд. Встановлено, що ринок хостелів демонструє більшу 

кількість проникнень в Інтернет, ніж категорії купівлі місць в готелях чи вибору місця відпусток. 

Маркетингові дослідження підтвердили, що головне у хостелі – зручність для клієнта: вхід без ключів; швидкі 

послуги реєстрації та виїзду через мобільні додатки; створення будь-яких можливостей, які дозволять гостям 

витрачати менше часу, зосереджуючись на процесі свого перебування; можливість підтримання зв’язку із 

гостями до та після перебування. Наголошується, що в сучасних умовах функціональна структура хостелів 

зазнала трансформації, і найпопулярнішими стають дизайнерські хостели з приватними кімнатами. 

Зважаючи на потреби і переваги клієнтів, більшість хостелів пропонують низку додаткових послуг, інколи 

досить незвичайних. В Україні місткість готелів не перевищує 1,5%, і класичні готелі зберігають безумовне 

домінування на ринку готельних послуг. Через відсутність повноцінного контролю і регулювання діяльності 

хостелів з боку державних і муніципальних органів зберігається невідповідність кількісних показників 

діяльності хостелів, позаяк значна частина їх продовжує бути в тіні. Діяльність некомерційних партнерств 

(асоціацій, спілок, об’єднань) з розвитку хостел-руху в Україні також є слабкою. Ще один аспект 

досліджуваної проблеми пов’язаний з низькою пізнаваністю українських хостелів серед іноземних мандрівників 

через те, що хостели України надто слабо представлені в міжнародних системах онлайн-бронювання. 

Маркетинговими дослідженнями встановлено, що, незважаючи на накопичений досвід, більшість українських 

хостелів не здійснюють маркетингову діяльність як щодо клієнтів, так і щодо власного персоналу. Для 

збереження своїх ринкових позицій цим підприємствам готельної сфери необхідно докладати маркетингові 

зусилля у напрямі вдосконалення бізнес-процесів, знаходження додаткових можливостей зниження рівня 

витрат, підвищення якості обслуговування. Пріоритетними напрямами розвитку хостелів є вдосконалення 

готельних технологій, впровадження нових видів і форм обслуговування, що дозволить повніше задовольнити 

потреби клієнтів. 

 

Ключові слова: індустрія гостинності, готельне господарство, ринок готельних послуг, засоби розміщення, 

колективні засоби розміщення, хостел, маркетинговий аналіз. 
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MARKETING ANALYSIS OF HOSTELS ROLE AND IMPORTANCE IN 

THE HOTEL SERVICES MARKET 
 

Abstract. The article presents the research of marketing and socio-economic factors of operations of hostels and 

analysis of the current state and trends of their development in the market of hotel services in Ukraine and globally. In 

recent years hostels have been developing successfully in many countries and are becoming one of the most popular 

lodging facilities for budget travelers. The main difference between hostels and classic hotels is the sale of beds instead 

of rooms; flexible pricing; availability of public areas for meeting and networking of guests. A marketing analysis of the 

hostel market in major regions of the world has shown that Asia is dominating by far the market, followed by Europe 

and South America. Regions that are confidently showing revenue growth in the hostel market are Southeast Asia, 

Middle East, Eastern Europe and North Asia. Authors determine the rating of the world’s largest hostel networks. Over 

the past three years, the top five have remained unchanged: A&O, Generator, Meininger, St Christopher’s Inns and 

Safestay. Development of the hostel industry is becoming a fast-growing business, generating significant cash inflows. 

It’s forecasted that revenue of global market for hostels will grow to nearly $ 6.4 billion in 2020. Hostel market has 

more online penetration that such shopping categories as hotels or vacation spots. Marketing research has confirmed 

that unique selling point for the hostel is convenience for the client: entry without keys; fast check-in and check-out 

services through mobile applications; creating any opportunities that allow guests to spend less time focusing on their 

stay; the ability to keep in touch with guests before and after your stay. It is emphasized that nowadays the functional 

structure of hostels has undergone a transformation where design hostels with private rooms are gaining the most 

popularity. Looking at the needs and preferences of clients, most hostels offer a number of additional services, 

sometimes quite unusual. In Ukraine, the hostel presence does not exceed 1.5%, and classic hotels retain an absolute 

dominance in the market of hotel services. Due to the lack of proper control and regulation of hostels’ operations by the 

state and municipal bodies, there are significant discrepancies in data for the hostels’ operations, as a considerable 

part of them continues to be in the shadow. The activity of non-profit partnerships (associations, unions) in the 

development of hostel movement in Ukraine is also weak. Another aspect of the problem under study is the low 

awareness about Ukrainian hostels among foreign travelers, because Ukrainian hostels are poorly represented in 

international online booking systems.Marketing research has found that despite the accumulated experience, most 

Ukrainian hostels do not carry out marketing activities neither for clients and nor for their own staff. In order to 

maintain their market position, these hostel companies need to make marketing efforts to improve business processes, 

find additional opportunities to reduce costs, and improve the quality of service. Priority areas for the development of 

hostels are the improvement of hostel technology, the introduction of new types and forms of services, which will better 

meet the needs of customers. 

 

Key words: hospitality industry, hotel industry, hotel services market, accommodation facilities, collective 

accommodation facilities, hostel, marketing analysis. 
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Постановка проблеми. Зростанню конкурент-

них переваг країн, які приймають туристів, дедалі 

більше сприяє розвиток малих засобів розміщення, 

до яких насамперед відносяться хостели. Це 

пожвавлює політичне, економічне і соціальне 

життя країн, гнучкість їх економічних структур у 

сфері малого бізнесу, позаяк економічна та 

соціально-культурна сфери діяльності країн не 

можуть повноцінно розвиватися тільки на основі 

великого готельного бізнесу. Між малим бізнесом і 

великими компаніями повинна дотримуватися 

певна збалансованість. Малий готельний бізнес є 

підґрунтям забезпечення соціальних гарантій насе-

лення різних країн, сприяє реалізації соціально 

орієнтованої політики у сфері гостинності. Водно-

час ступінь розвитку малих засобів розміщення в 

країні визначається рівнем розвиненості ринкових 

відносин. 

Багаторічна еволюція європейської індустрії 

гостинності показує, що 40% потоку туристів 

зупиняються в малих засобах розміщення. Зважаю-

чи на те, що у туристів все більшою популярністю 

користуються малі засоби розміщення, цей сегмент 

ринку готельних послуг не тільки приваблює до 

себе увагу великих інвесторів, але і стає предметом 

інтересу середнього та малого бізнесу. Врахування 

ролі і значення хостелів у маркетинговому 

середовищі готельного бізнесу є важливим 

завданням, що потребує розгляду. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. З 

опрацьованих нами літературних джерел випливає, 

що проблематика функціонування ринку готельних 
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послуг є багатогранною і достатньо висвітлена у 

наукових працях українських та зарубіжних вче-

них. Зокрема, М. Бойко, Л. Гопкало у своїх роботах 

широко висвітлили організаційні та техніко-

економічні засади готельної справи [1]. С. Галасюк, 

О. Шикіна, В. Семенов досліджували організа-

ційно-економічні умови функціонування малих 

готелів [6; 12]. Маркетинговій політиці в готель-

ному бізнесі присвячені роботи С. Мельниченко,       

А. Магалецького [9]. Щодо зарубіжних дослід-

ників, то теоретичні та практичні аспекти сучасної 

індустрії гостинності представлені у працях John R. 

Walker [24], аналіз потенціалу готельного бізнесу - 

в роботах Monica Or [21]. Розвиток малих 

підприємств індустрії туризму та гостинності 

відображений у роботах Darren Lee-Ross, Conrad 

Lashley [19], Roy Hayter та Helen Lines [16]. Аналіз 

останніх досліджень і публікацій дозволяє 

висновувати, що саме малі готельні підприємства 

сьогодні структурують ринок готельних послуг 

відповідно до попиту споживачів, формують 

конкурентне середовище та створюють нові робочі 

місця. Проте попри велику кількість наукових 

публікацій щодо висвітлення діяльності різних 

функціональних підприємств готельного бізнесу 

питання маркетингового аналізування особливос-

тей хостелів на ринку готельних послуг залишають-

ся недостатньо вивченими. 

У процесі підготовки статті використовувались 

як загальнонаукові, так і спеціальні методи дос-

лідження: структурно-логічний – щодо визначення 

стандартів діяльності та ознак класифікації 

хостелів; монографічний (для виявлення умов та 

можливостей маркетингової діяльності хостелів); 

історичний (для дослідження функціональної ролі 

хостелів на ринку готельних послуг); економічного 

аналізу (для дослідження чинників впливу на ринок 

хостелів); статистичного аналізу, методу порівнянь 

і експертних оцінок (для визначення тенденцій 

розвитку ринку хостелів). 

Емпіричною та фактологічною базою дос-

лідження слугували наукові результати українських 

та зарубіжних авторів з проблем функціонування 

малих засобів колективного розміщення на ринку 

готельних послуг, авторські маркетингові 

дослідження. 

Постановка завдання. Основною метою 

нашого дослідження є визначення маркетингових і 

соціально-економічних чинників функціонування 

хостелів та аналіз сучасного стану і тенденцій їх 

розвитку на ринку готельних послуг України і 

світу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Хостел за визначенням Міжнародної федерації 

молодіжних хостелів (International Youth Hostel 

Federation (IYHF) – це місце, де можна комфортно 

переночувати в дружньому оточенні і за 

прийнятною ціною [11]. Ця міжнародна організація 

запровадила поділ хостелів на три категорії: 

стандарт (Standart), покращений (Superior), люкс 

(Luxury). Головним критерієм для відношення 

хостелу до тієї чи іншої категорії є місце 

розташування засобу розміщення – категорія 

підвищується за рахунок близькості закладу до 

центру міста, історичних і відомих пам’яток, 

крупних бізнес-центрів, рекреаційних центрів 

тощо. У 1994 році IYHF опублікувала загальні 

вимоги та критерії щодо хостел-стандартів, які 

стали основоположними. Структурно вимоги розді-

лені на п’ять складових: культура спілкування і 

прийом, чистота і порядок, безпека, усамітне-

ність/конфіденційність, зручність. Конкуруючи у 

своєму сегменті, хостели активно вдосконалюють 

рівень сервісу і пропонують гостям гарячий 

сніданок, телебачення, Інтернет [7, 11]. 

В останні роки хостели успішно розвиваються 

практично у всіх країнах і стають одним з найпопу-

лярніших засобів розміщення для бюджетних 

мандрівників. Основними відмінностями хостелів 

від класичних готелів є продаж не номера, а ліжко-

місця; гнучке ціноутворення, а також наявність в 

хостелі зон загального користування для знайомст-

ва і спілкування гостей. Хостели відносяться до 

бюджетних засобів розміщення, тому спектр 

пропонованих ними додаткових послуг обмежений. 

Зараз майже всі хостели у світі об’єднані в 

декілька міжнародних хостельних асоціацій, серед 

яких найвідомішою та впливовою є вже зазначена 

нами IYHF. Ця асоціація має статус неурядової 

некомерційної організації та знаходиться під 

протекцією ЮНЕСКО. Асоціація не тільки 

займається стандартами для засобів розміщення 

такого класу, але і розробляє навчальні програми, 

публікує каталоги хостелів. Кожен хостел, 

акредитований IYHF, щорічно проходить сувору 

перевірку на відповідність існуючим вимогам. Всі 

хостели IYHF відмічені логотипом Hostelling 

International (трикутник, у якому зображені ліжко 

та ялинка) [11]. 

Маркетингові дослідження показали, що на 

початку 2019 р. в понад 60 країн світу 

функціонувало приблизно 4,5 млн хостелів, які 

щорічно розміщують майже 35 млн подорожуючих. 

Історично велика кількість хостелів започаткувала 

свою діяльність у Західній Європі, що обумовлено 

найвищим рівнем розвитку студентського туризму 

у цьому регіоні. Показово, що мережі хостелів 

існують навіть в таких малотуристичних країнах, як 

Бахрейн, Кенія, Марокко, Пакистан, Саудівська 

Аравія, Уругвай [17]. При цьому спеціалізовані 

компанії, які займаються збором інформації про 

такий тип засобів розміщення, зазначають про ве-

ликі складнощі стосовно кількості хостелів у світі. 

Наприклад, платформа бронювання Hostelworld 

стверджує, що на ній розміщено 16000 хостелів [4], 

але згідно з підрахунками компанії нерухомості 

Colliers International за 2017 р. у топ-10 світових 

мереж хостелів було лише 118 об’єктів [15]. Це 

менше 1% пропозиції Hostelworld. 

За даними найбільшої інтернет-мережі 

бронювання хостелів Hostelworld, у 2017 р. на 

Європу припадало 23% від загальної кількості 

хостелів у світі, на Азію – 34%. Замикає чільну 

трійку регіон Південної Америки, який має частку 

19% у світовому ринку хостелів (рис. 1). 
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Рис. 1. Регіональна структура світового ринку хостелів у 2017 р. [22] 

 

 

Регіонами, які впевнено демонструють зростан-

ня доходів на ринку хостелів, є Південна та Півден-

но-Східна Азія (13 %), Близький Схід (11 %), 

Східна Європа (11%) та Північна Азія (10%) [23].  

Показово, що найбільші мережі хостелів 

забезпечують 30% доходів, тоді як топ-п’ять мереж 

готелів складають близько 15% світових доходів 

готельного господарства. Рейтинг найбільших 

мереж хостелів наведений на рис. 2. 

Лідером на ринку хостелів у 2016 р. була 

німецька мережа A&O Hotels and Hostels, яка 

володіла 30 хостелами, більшість з яких 

розташовані в Німеччині, чотири – в Австрії, 

загалом на 22000 ліжок. У 2017 р. компанія A&O 

отримала дохід величиною $134 млн (€117 млн), 

надала послуги ночівель 4,1 млн, зростання склало 

15%. Мережа Meininger, що також базується в 

Німеччині, має 18 хостелів (найбільше у Німеччині, 

чотири в Австрії на 8400 ліжка разом), є третьою за 

величиною мережею хостелів у світі. Загалом 

протягом п’яти років мережа Meininger додала 

понад 3500 ліжок та збільшила валовий дохід на 

58% до $104 млн (€90 млн) у 2018 р. Мережа 

Wombats базується в Австрії (6 хостелів, 1900 

ліжок, з них три у Відні та три у Німеччині). 

Хостельні мережі St Christopher’s Inns та Generator, 

обидві базуються в США, мають 20 та 12 хостелів 

на 3500 та 8600 ліжок відповідно. Слід зазначити, 

що хостели, інтегровані в ланцюги, – це, як 

правило, мега-хостели. Наприклад, середній заклад 

розміщення у трійці найбільших хостельних мереж 

налічує понад 600 ліжок. 

Велику популярність серед туристів на 

європейському континенті має хостельна мережа 

Safestay, яка досить швидко зростає останніми 

роками. Після відкриття першого хостелу в 2012 р. 

їх кількість збільшилася до 13. Маючи розпов-

сюдження у всій Європі, Safestay орієнтована на 

меншу кількість ліжко-місць в окремо взятому 

хостелі (близько 250). 

П’ятирічне зростання десяти найбільших 

світових хостельних мереж (у 2012-2017 рр.) за 

кількістю хостелів та кількістю ліжко-місць 

відображено на рис. 3. За п’ять зазначених років 

кількість хостелів зросла з 97 до 118, або на 21,6%, 

а ліжок - з 33800 до 49750, або на 47,2%. 

На початок 2018 р. серед основних компаній на 

ринку хостелів не відбулося значних змін. Трійка 

мереж хостелів залишилася незмінною: A&O, 

Meininger, Generator (табл. 1). 
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Рис. 2. Рейтинг провідних мереж хостелів за кількістю ліжок на початок 2017 р. [18] 

 

 
Рис. 3. Динаміка розвитку десяти найбільших світових хостельних мереж 

 

 

Динаміка розвитку ринку хостелів не 

залишилася непоміченою з боку великих готельних 

мереж. Деякі групи готелів зараз поспішають 

завоювати свою частку ринку, пропонуючи 

“костельні” номери, як, наприклад, готелі Marriott 

Moxy. 

Отримані результати аналізу вторинних джерел 

інформації підтвердили, що хостели – важлива 

складова туристичної індустрії, особливо в частині 

внутрішнього туризму. 
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Таблиця 1 

Найбільші мережі хостелів у світі на початок 2018 р. 

№ 

з/п 

Мережа Бренд Місце 

розташування 

Кількість 

хостелів 

Кількість 

ліжок 

1 A&O 

 

Європа 34 25605 

2 Meininger 

 

Європа 24 12554 

3 Generator 

 

Європа і США 14 8120 

4 St Christopher’s Inns 

 

Європа 16 3704 

5 Safestay 

 

Європа 13 3400 

6 Wombat 

 

Європа 6 2500 

7 Plus Hostels 

 

Європа 3 2000 

8 Zostel 

 

Індія 29 1580 

9 Clink Hostels 

 

Європа 3 1500 

10 Mad Monkey Hostel 

Group 
 

Азія і Австралія 12 1500 

11 Freehand 

 

США 4 1000+ 

[22]

 
Рис. 4. Рейтинг міст Європи за ціною проживання однієї доби в хостелах у 2017 р. [14 
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Рис. 4 показує найдоступніші міста в Європі 

для подорожей, класифіковані за цінами за одну ніч 

перебування в хостелах у 2017 р. Європейський 

індекс туристів Backpacker Index показує, що 

найдешевший нічліг - у Будапешті, Софія – друге 

найдешевше місто для розміщення протягом однієї 

ночі в хостелах Європи. Замикає трійку за цим 

показником Сараєво.  

Дослідження Phoscuswright, представлене у 

другому випуску Global Hostel Markets 2016-2020, 

показує, що глобальний ринок хостелів за 

показником доходів зросте з $5,5 млрд у 2017 р. до 

майже $6,4 млрд у 2020 р. (рис. 5). Отже, розвиток 

хостельної індустрії стає швидко зростаючим бізне-

сом, що приносить значні грошові надходження. 

Нові дослідження Phoscuswright показують, що 

ринок хостелів демонструє більшу кількість 

проникнень в Інтернет, ніж категорії купівлі місць 

в готелях чи вибору місця відпусток. 

Прогнозується, що ринок так званих інтернет-

хостелів збільшить свою частку з 7% до 11%, тобто 

з $3,5 млрд до $4,6 млрд (рис. 6). Онлайн-

туристичні агенції (OTA) виступають найпопу-

лярнішим каналом для мандрівників при обиранні 

хостелів. Phoscuswright передбачає, що частка OTA 

в загальних обсягах бронювання збільшиться з 44% 

в 2014 р. до 54% у 2020 р. 

 

 

 

 
 

Рис. 5. Динаміка доходів глобального ринку хостелів [25] 

 

 

 
 

Рис. 6. Динаміка співвідношення щорічних доходів глобального ринку хостелів та інтернет-хостелів у 

2014-2020 рр. [20, 25] 
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Маркетингові дослідження підтверджують, що 

головне у хостелі – зручність для клієнта: вхід без 

ключів; швидкі послуги реєстрації та виїзду через 

мобільні додатки; створення будь-яких 

можливостей, які дозволять гостям витрачати 

менше часу, зосереджуючись на процесі свого 

перебування; можливість підтримання зв’язку із 

гостями до та після перебування в хостелі, 

використовуючи популярні додатки, такі як 

Whatsapp, Wechat та Hoperator.  

Як можна констатувати з результатів 

вторинних маркетингових досліджень, в сучасних 

умовах ринок хостелів зазнав трансформації, і 

найпопулярнішими стають дизайнерські хостели з 

приватними кімнатами. Дійсно, за інформацією 

Phoscuswright, дев’ять з десяти хостелів сьогодні 

мають приватні кімнати. Зі збільшенням очікувань 

клієнтів більшість хостелів пропонують такі 

послуги, як: безкоштовний Wi-Fi; харчування та 

напої; щоденне прибирання; інтер’єри, орієнтовані 

на дизайн; соціальні події; прокат велосипедів; 

бібліотеки та медіацентри. До прикладу, хостел 

FieldHouse Jones приваблює гостей великим 

спектром розважальних послуг, серед яких 

майданчик для гоночних ігор в ігрових автоматах, 

гімнастичний зал, доріжки для плавання, тематичні 

розмови та публічні або приватні майданчики для 

проведення заходів, кавовий бар, ресторан для 

гурманів. Ще один хостел, Lub d Phuket, пропонує 

клас тайського боксу на повнорозмірному 

боксерському рингу безпосередньо у холі закладу. 

Крім того, багато хостелів мають додатки, які 

інтегруються до системи управління майном 

клієнта (PMS) і дозволяють гостям взаємодіяти та 

спілкуватися один з одним. За допомогою програми 

гості можуть бачити, хто ще перебуває у цьому 

хостелі, створювати групові чати або навіть 

створювати події з метою залучення гостей та 

покращання їх досвіду мандрівника. 

Маркетингове середовище готельного бізнесу 

загалом та розвиток хостелів в Україні мають свою 

специфіку. Функціональна структура готельного 

господарства України у 2015-2017 рр. відображена 

у табл. 2. Аналіз даних Державної служби 

статистики показує, що кількість хостелів у 2016 р. 

порівняно з 2015 р. зросла на 11 од. (з 29 до 40 од., 

або 37,9%), а кількість місць в них - на 33,3%. У 

2017 р. кількість хостелів зменшилася на 4 од., або 

10%, а кількість місць в них - на 6,7%. 

Підрахувати точну кількість хостелів в Україні 

складно. На hotels24.ua зазначається, що в Києві — 

61 хостел, у Львові — 52. За даними booking.com, 

ситуація така: у Києві — 96 хостелів, у Львові — 81 

[3]. Зовсім інша інформація на сайті 

hostelworld.com: у Києві — 36 хостелів, у Львові — 

34 [4, 8]. 

Якщо порівнювати офіційну інформацію про 

кількість хостелів з даними світових мереж 

бронювання, то помітно, що вони є в кілька разів 

більшими. Це пов’язано з тим, що Державна 

служба статистики України фіксує дані тільки на 

основі звітності, яку більша частина хостелів 

ігнорує, також є велика частка хостелів, які 

працюють нелегально. Експерти ринку готельних 

послуг стверджують, що тільки 30% хостелів 

України працюють офіційно, решта 70% 

знаходяться в тіні [2]. 

 

 

Таблиця 2 

Динаміка готельного господарства України за типами та  

кількістю місць у 2015-2017 рр. 

Тип засобу розміщення 
Роки Темп зростання, % 

2015 2016 2017 2016/2015 2017/2016 

Колективні засоби розміщування, усього 4341 4256 4115 98,0 96,7 

у тому числі      

Готелі та аналогічні засоби 

розміщування, усього 
2478 2534 2474 102,3 97,6 

з них      

готелі 1508 1703 1704 112,9 100,1 

кількість місць 100180 102002 101193 101,8 99,2 

мотелі 123 139 137 113,0 98,6 

кількість місць 3614 3945 3791 109,2 96,1 

хостели 29 40 36 137,9 90,0 

кількість місць 1183 1577 1472 133,3 93,3 

кемпінги 6 14 12 233,3 85,7 

кількість місць 332 709 506 213,6 71,4 

гуртожитки для приїжджих 105 90 84 85,7 93,3 

кількість місць 7049 6902 6637 97,9 96,2 

туристичні бази, гірські притулки, студентські літні 

табори, інші місця для 

тимчасового розміщування 

707 548 501 77,5 91,4 

кількість місць 20177 20781 19797 103,0 95,3 

Розраховано нами за [13] 



Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки. № 58, 2019 
 

90 

 
Рис. 7. Розподіл підприємств готельного господарства України  

за типами у 2017 р., % 

Розраховано нами за [10, 13] 

 

 

Бюджетні хостели здебільшого розміщують 

рекламу на стовпах, у вагонах поїздів 

метрополітену, розклеюючи паперові оголошення, 

не сплачуючи за рекламні послуги. Не платять за 

неї й інша частина хостелів, розміщуючи 

оголошення на міжнародних порталах booking.com 

і hostelworld. Однак ці портали беруть комісію з 

кожного бронювання клієнта в хостелі, яка в 

середньому становить 15% [8]. Як можна 

констатувати з результатів вторинних 

маркетингових досліджень, системна маркетингова 

діяльність не є пріоритетною для переважної 

кількості вітчизняних хостелів. 

В Україні з 2003 р. функціонує Всеукраїнська 

молодіжна хостельна асоціація (ВМХА), яка 

щорічно проводить перевірку хостелів на предмет 

відповідності стандартам IYHF. Згідно зі 

статистичною інформацією, оприлюдненою 

ВМХА, в містах України офіційно функціонує така 

кількість хостелів: Київ – 42, Львів – 22, Одеса – 13, 

Ужгород – 3, Харків – 2, Чернігів – 2, Бровари – 1 

[5]. 

Аналіз розвитку ринку хостелів в Україні 

показує, що у 2017 р. їх сукупна місткість 

становила близько 1,5%, тобто класичні готелі 

зберігають безумовне домінування на українському 

ринку готельних послуг (рис. 7).  

Жорстка конкуренція на ринку готельних 

послуг змушує хостели переглядати власні 

принципи функціонування. Для збереження своїх 

ринкових позицій цим підприємствам готельної 

сфери необхідно докладати маркетингові зусилля у 

напрямі вдосконалення бізнес-процесів, знаходжен-

ня додаткових можливостей зниження рівня витрат, 

підвищення якості обслуговування. Такі завдання 

потребують, на наш погляд, системного та 

комплексного підходу. 

Звернімо увагу, що через відсутність повно цін-

ного контролю і регулювання діяльності хостелів з 

боку державних і муніципальних органів, з одного 

боку, зберігається невідповідність кількісних 

показників в діяльності хостелів, позаяк значна 

частина їх продовжує бути в тіні, а з другого боку, 

має місце дуже слабка активність діяльності 

некомерційних партнерств (асоціацій, спілок, 

об’єднань) з розвитку хостел-руху в Україні.  

Ще один аспект досліджуваної проблеми 

пов’язаний з низькою пізнаваністю хостелів 

України серед іноземних мандрівників через те, що 

українські хостели надто слабо представлені в 

міжнародних системах онлайн-бронювання. 

Дослідження підтвердили, що ваговим соціальним 

чинником впливу продовжує бути активний опір 

мешканців багатоквартирних будинків щодо 

розміщення хостелів в житловому фонді.  

Недостатнє використання переваг франчайзин-

гу для розвитку ринку хостелів в Україні викликає 

підвищену зацікавленість до цього питання та 

ґрунтовне його дослідження. Незважаючи на нако-

пичений досвід, більшість українських хостелів не 

здійснюють маркетингову діяльність як щодо 

клієнтів (виявлення їх споживацьких переваг і 

вимог), так і щодо власного персоналу (велика 

плинність кадрів, відсутність високопрофесійних 

фахівців). 

На наш погляд, однією з головних передумов 

розвитку хостелів в Україні є створення сприят-

ливого інвестиційного клімату та пошук джерел 

фінансування для будівництва нових і реконструк-

ції вже існуючих підприємств. 

Висновки і перспективи подальших дос-

ліджень у даному напрямі. Світові тенденції 

збільшення кількості хостелів та висока соціально-

економічна ефективність їх діяльності дозволяють 

стверджувати, що такий вид готельного бізнесу має 

великі перспективи щодо зміцнення позицій на 

ринку малих колективних засобів розміщення 

економ-класу. 

Розвиток малих засобів розміщення дозволяє 

державі вирішити велику кількість соціальних і 

економічних завдань, зокрема: ефективне викорис-

тання незатребуваних у великому бізнесі ресурсів; 

мотелі

5,5%

хостели

1,5%

кемпінги

0,5%

готелі

68,9%

туристичні бази, 

інші місця для 

тимчасового 

розміщування

20,3%
гуртожитки для 

приїжджих

3,4%
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зниження безробіття; впровадження інновацій, 

реалізація інноваційного потенціалу; посилення 

конкурентного середовища у сфері готельних 

послуг; швидке реагування на зміни попиту і 

пропозиції на ринку готельних послуг; формування 

нових пропозицій у сфері гостинності, заповнення 

вільних ніш на ринку готельних послуг; навчання 

кадрів на перспективу для роботи в класичних 

великих готельних комплексах; перетворення 

тіньового готельного бізнесу (здача квартир) в 

легально оформлені малі засоби розміщення; 

зниження соціальної напруги. 

Пріоритетним напрямом розвитку хостелів є 

вдосконалення готельних технологій, упроваджен-

ня нових видів і форм обслуговування, що 

дозволить у більш повному обсязі задовольнити 

потреби клієнтів. Це і визначатиме перспективи 

подальших досліджень. 
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УПРАВЛІННЯ КОМУНІКАЦІЯМИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИМИ 

КАНАЛАМИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ  
 

Анотація. У статті визначено базові елементи обміну інформацією на телекомунікаційних 

підприємствах. Наведено класифікацію інформаційних каналів телекомунікаційних підприємств. Висвітлено 

фактори, які впливають на вибір інформаційного каналу при передачі інформації. Представлено фактори, які 

впливають на місткість інформаційних каналів телекомунікаційних підприємств. Метою статті є 

аналіз комунікацій та інформаційних каналів телекомунікаційних підприємств. Встановлено, що інформація і 

комунікація тісно пов’язані між собою, оскільки саме комунікація забезпечує отримання зацікавленими 

суб’єктами тієї чи іншої інформації. Завдання комунікаційного процесу полягає в забезпеченні розуміння 

суб’єктом отриманої інформації, що є предметом обміну. Процес комунікації навіть в одному напрямку 

проходить через безліч посередників, оскільки під час передачі інформації відбувається її затримка і 

спотворення. Крім того, інформація може перетворюватися в залежності від того, кому вона адресована. 

Ефективність роботи того чи іншого інформаційного каналу залежить від того, наскільки він підходить для 

тієї інформації, яку потрібно передати. Емпіричні дослідження свідчать, що керівники підприємств різного 

рівня від 50 до 90% часу витрачають на комунікації, тобто вони зайняті в процесі комунікації, щоб 

реалізовувати свої ролі в міжособових відносинах, технологічних процесах, прийнятті рішень, виконанні 

функцій планування, обліку, аналізу, контролю та організації виконання рішень. Доведено, що аналіз 

інформаційних каналів телекомунікаційних підприємств допоможе у своєчасній і коректній передачі 

інформації у внутрішньому і зовнішньому середовищі підприємства, а також підвищить якість та 

ефективність роботи підприємства в цілому. 

 

Ключові слова: комунікації, модель комунікаційного процесу, інформаційний канал, інформація, 

телекомунікаційне підприємство. 
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Abstract. The basic elements of information exchange at telecommunication enterprises are defined in the article. 

The classification of information channels of telecommunication enterprises is given. The factors that influence the 

choice of the information channel when transmitting information are highlighted. The factors that influence the 

capacity of information channels of telecommunication enterprises are presented. The purpose of the article is to 

analyze communications and information channels of telecommunication enterprises. It is determined that information 

and communication are closely interconnected, since it is communication that ensures that stakeholders receive 

particular information. The task of the communication process is to provide understanding of the received and 

exchanged information by the subject. The communication process even in one direction goes through many 

intermediaries, since when transmitted, information is delayed and distorted. In addition, the information may be 

converted depending on to whom it is addressed. The efficiency of a particular information channel depends on how 

well it is adjusted to the information to be transmitted. Empirical studies show that managers at different levels spend 

between 50% and 90% of their time on communications, that means they are engaged in the process of communication 

to fulfill their roles in interpersonal relationships, technological processes, decision making, planning, accounting, 

analysis, control and organization of decisions implementation. It is proved that analysis of information channels of 

telecommunication companies will help in timely and correct transmission of information in the internal and external 

environment of the enterprise, as well as will improve the quality and efficiency of the enterprise activities in general. 
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Постановка проблеми. У своїй діяльності 

телекомунікаційні підприємства обробляють, пов-

сякчас використовують та передають великі масиви 

інформації, які передаються за допомогою інформа-

ційних каналів телекомунікаційного підприємства. 

Якість та ефективність роботи підприємства в 

цілому залежить від своєчасної та коректно пере-

даної інформації. Затримка в надходженні необ-

хідної інформації має негативний вплив на функ-

ціонування телекомунікаційного підприємства. 

Через вагому роль інформаційних каналів в 

забезпеченні якісної роботи сучасного під-

приємства аналіз інформаційних каналів телекому-

нікаційних підприємств є актуальною темою для 

дослідження. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Аналіз інформаційних каналів у своїх працях про-

водили такі вчені, як Батюк А. Є., Ващенко О. П., 

Виноградова О. В., Гаджинський А. М., Гудзь О. Є., 

Двуліт З. П., Денисенко М. П., Ілляшенко К. В., 

Левковець П. Р., Обельовська К. М., Огородник І. М., 

Фабрі Л. П., Федоренко С. В. Але, незважаючи на 

проведені дослідження, це питання потребує 

подальшого розгляду. 

Постановка проблеми. Метою статті є аналіз 

комунікацій та інформаційних каналів телекомуні-

каційних підприємств. 

Виклад основного матеріалу. Ідея розгортан-

ня інформаційно-комунікаційної революції на базі 

сучасного етапу розвитку науково-технічної 

революції все більш наполегливо впроваджується у 

сучасному науковому світі. Для ефективного 

виконання своєї діяльності телекомунікаційним 

підприємствам необхідні ефективні комунікації. 

Комунікації – це не лише обмін інформацією, її 

змістом, але й різні форми зв’язків між людьми, які 

базуються на стосунках, що спрямовані на досяг-

нення цілей підприємства. Це особлива форма 

впливу на співробітників підприємства та суб’єктів 

зовнішнього середовища, реалізація якої на 

високому професійному рівні визначатиме якість 

управління та якість управлінських рішень. 

Головна мета комунікації – обмін різного роду 

інформацією. Кожне підприємство, в тому числі і 

телекомунікаційне, пронизане мережею інформа-

ційних каналів, які призначені для збору, аналізу та 

систематизації різного роду інформації. При цьому 

керівник підприємства у багатьох випадках може 

вибирати та використовувати найзручніші для 

нього канали спілкування з іншими керівниками і 

підлеглими. 

Інформація і комунікація тісно пов’язані між 

собою, оскільки саме комунікація забезпечує отри-

мання зацікавленими суб’єктами тієї чи іншої 

інформації. Завдання комунікаційного процесу 

полягає в забезпеченні розуміння суб’єктом 

отриманої інформації, що є предметом обміну.  

Комунікаційний процес включає такі чотири 

елементи [2]: 

- відправник, тобто особа, яка генерує або 

збирає і посилає інформацію; 

- повідомлення, власне інформація, яка 

закодована за допомогою певних знаків; 

- канал передачі, тобто засіб передачі 

відповідним чином закодованих відомостей; 

- отримувач, тобто особа, якій призначена 

інформація і яка інтерпретує її у відповідності зі 

своїм тезаурусом. 

Перелічені етапи схематично подано у вигляді 

моделі комунікаційного процесу на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Модель комунікаційного процесу
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При обміні інформацією відправник і 

отримувач проходять декілька взаємопов’язаних 

етапів. Їх завдання - скласти повідомлення і 

використати канал для його передачі таким чином, 

щоб обидві сторони зрозуміли і розділили 

початкову ідею. До цих етапів належать 

зародження ідеї і її формування, кодування і вибір 

каналу передачі, передача інформації, декодування 

отриманої інформації [9]. 

З рис. 1 видно, що обмін інформацією 

починається з формування ідеї та підбору 

інформації для її фіксації. Відправник вирішує, яку 

ідею та повідомлення про неї зробити предметом 

обміну. Причому ідея ще не трансформована в 

конкретну форму, оскільки відправник лише 

вирішив, що буде предметом обміну. Щоб обмін 

був ефективним, на цьому етапі відправник 

повинен деталізувати свій задум до стану його 

максимального розуміння отримувачем. Лейтмотив 

цього етапу – “Не починайте говорити, не почавши 

думати”. На цьому етапі важливим є те, що перш 

ніж посилати повідомлення, слід чітко усвідомити, 

які ідеї призначені для передачі і наскільки вони 

адекватні даній ситуації. 

Перш ніж передати ідею, відправник повинен її 

закодувати, використовуючи певний алфавіт. Ця 

процедура перетворює ідею в повідомлення. 

Необхідно також вибрати канал передачі, який би 

співпадав з обраним алфавітом кодування. До 

найпоширеніших каналів належать телефонні і 

радіоканали, пошта, електронні канали зв’язку, 

включаючи комп’ютерні мережі, пошту, 

відеоконференції і т.п. Якщо канал не придатний 

для фізичного втілення закодованого повідомлення, 

то передача неможлива. У випадку, якщо обраний 

канал не відповідає визначеній на першому етапі 

ідеї, обмін буде малоефективним. Важливим є те, 

що вибір засобу повідомлення не повинен 

обмежуватися єдиним каналом. Доцільно 

використовувати два чи більше канали передачі 

повідомлень у різній комбінації. Це ускладнює 

комунікаційний процес, але підвищує ефективність 

обміну [5]. 

Важливість другого етапу стає зрозумілішою, 

коли його порівняти з операцією упакування 

товару. Чимало хороших товарів не знаходять 

збуту через погане упакування. Таким чином багато 

ідей не можна втілити в життя через неправильно 

обраний спосіб їх подання і канал поширення. 

На третьому етапі відправник використовує 

канал для доставки закодованого повідомлення 

отримувачу. Йдеться про фізичну передачу 

повідомлення, яку нерідко помилково сприймають 

за сам процес комунікації. Але це не так, оскільки 

передача є лише одним з необхідних етапів усього 

процесу комунікації. 

Четвертий, останній етап полягає в декодуванні 

отриманого повідомлення. Декодування – це 

перетворення символів відправника в думки 

отримувача. Якщо закодоване і відправлене 

відправником повідомлення після декодування має 

ідентичне значення для отримувача, останній буде 

знати, що мав на увазі відправник, коли 

формулював ідею. Якщо реакція на ідею відсутня, 

то процес обміну інформацією на цьому 

завершується. Однак з ряду причин отримувач 

може отримати інший зміст повідомлення, ніж мав 

на думці відправник. З точки зору керівника обмін 

інформацією вважається ефективним, якщо 

отримувач продемонстрував розуміння ідеї, 

проводячи такі дії, на які чекав відправник 

інформації. 

Процес комунікації навіть в одному напрямку 

проходить через безліч посередників, оскільки під 

час передачі інформації відбувається її затримка і 

спотворення. Крім того, інформація може 

перетворюватися в залежності від того, кому вона 

адресована. Так, наприклад, при висхідній передачі 

інформації від підлеглих до керівника відбувається 

її узагальнення, а при низхідній, від керівника до 

підлеглих навпаки – вона конкретизується. Головне 

в цьому процесі – максимальна швидкість передачі 

інформації при мінімальних допустимих 

викривленнях. Від цього в першу чергу залежить 

правильність прийнятих рішень і, як наслідок, 

збільшується прибуток підприємства. 

Щоб краще розуміти процес обміну 

інформацією й умови його ефективності, потрібно 

мати уявлення про елементи й етапи 

комунікаційного процесу. 

Часто під поняттям “інформаційний канал” 

розуміють простий обмін інформацією [1]. 

Деякі науковці схиляються до думки, що 

інформаційний канал – це засіб цілеспрямованої 

передачі інформації у процесі комунікаційної 

діяльності між працівниками підприємства. 

В теорії інформації інформаційний канал 

визначають як будь-який пристрій, призначений 

для передачі інформації. 

Інформаційний канал сприяє передачі та 

прийому (сприйняттю) інформації. Для цього 

потрібні матеріальні носії інформації та технічне 

обладнання (прибори прийому та передачі 

сигналів). 

На вибір інформаційного каналу комунікації 

впливають такі фактори: 

- тип символів для кодування інформації; 

- характер повідомлення; 

- вагомість і привабливість каналу для 

одержувача; 

- конкретні переваги (недоліки) того чи 

іншого типу каналу. 

Для підвищення результативності комунікації 

підприємству доцільно використовувати два або 

більше каналів для передачі одного і того ж 

повідомлення. 

Інформаційні канали класифікуються за 

пропускною здатністю: 

- першим, найбільш містким інформаційним 

каналом є фізична присутність; 

- другим є інтерактивний інформаційний 

канал (телефон, електронні засоби зв’язку); 

- третім є особистий статичний канал 

(записки, листи); 

- четвертим, найменш містким є 

безособистісний статичний канал (звіти, бюлетені). 
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На місткість інформаційних каналів впливають 

три фактори: здатність обробляти декілька сигналів 

одночасно; можливість забезпечення швидкого, 

двостороннього зворотного зв’язку; здатність 

забезпечувати особистий підхід до комунікацій. 

До загальновідомих інформаційних каналів 

відносяться: передача мови; письмових матеріалів; 

електронні засоби зв’язку, включаючи комп’ютерні 

мережі та електронну пошту; відеоконференції. 

Якщо інформаційний канал не придатний для 

фізичного втілення символів, передача неможлива. 

Якщо інформаційний канал не відповідає ідеї, 

обмін інформацією буде неефективний, а це вплине 

на загальну діяльність телекомунікаційного 

підприємства. 

Інформаційні канали призначені для передачі 

повідомлень від джерела до споживача. При 

заданих характеристиках ліній зв’язку основними 

завданнями є аналіз і синтез операторів 

перетворення сигналів на передавальній і 

приймальній стороні, які визначаються видом 

інформаційного каналу. 

Виділяють наступні види інформаційних 

каналів телекомунікаційних підприємств [9]: 

- канал-тест. Містить усю письмову 

інформацію, один з найстійкіших каналів. Має 

перевагу – можливість багатократного обігу через 

будь-який проміжок часу, недолік – неможливість 

адекватного ухвалення явищ, які описуються 

різними користувачами; 

- канал-фірма. Всі носії інформації, пов’язані з 

цим підприємством і персоналом. Вся інформація, 

яка виходить від підприємства, ділиться на різні 

групи: конкуренти, ринок, ресурси; технологія; 

інформація про розвиток підприємства; 

- канал-консультант. Передбачає, що 

підприємство звертається за допомогою до 

консультативної фірми, експерта, консультанта; 

- канал-бесіда. Містить опитування, інтерв’ю, 

бесіди. Переваги – можливість передачі найбільшої 

кількості деталей за визначеною проблемою, 

можливість передати інформацію різним 

одержувачам, недолік – складність у доведенні 

того, що була повідомлена саме ця інформація; 

- канал-джокер. Випадкове джерело 

інформації, яка з’являється під час вирішення 

проблеми; 

- засідання і наради. Форма колективного 

обміну інформацією, закінчується ухваленням 

конкретних рішень. 

Для передачі внутрішньокорпоративної інфор-

мації телекомунікаційні підприємства можуть 

використовувати наступні інформаційні канали: 

- Інтранет – внутрішньокорпоративна мережа, 

що використовує стандарти, технології і програмне 

забезпечення Інтернету. Комп’ютерна мережа, що 

використовує технології Інтернету, але одночасно є 

приватною корпоративною мережею. Мережа 

підтримує сервіси Інтернет, наприклад, такі, як 

електронна пошта, веб-сайти, РТР-сервери і т.д., 

але в межах корпорації. Інтранет-мережа, 

підключається до зовнішніх мереж, у тому числі і 

до Інтернету, як правило, через засоби захисту від 

несанкціонованого доступу. Інтранет може бути 

ізольований від зовнішніх користувачів або 

функціонувати як автономна мережа, що не має 

доступу ззовні [11]; 

- Внутрішньокорпоративна розсилка по 

електронній пошті – це найпоширеніший спосіб 

оповіщення співробітників про будь-які новини або 

майбутні події у більшості компаній. Такій 

практиці сприяє наявність практично на кожному 

комп’ютері програм Outlook або Thebat. Основною 

перевагою такого інформаційного каналу є те, що 

повідомлення, яке розповсюджується на велику 

кількість користувачів, дозволяє доставити 

необхідну інформацію кожному із співробітників 

підприємства, не відволікаючи їх від робочого 

процесу. При цьому зберігається інтерактивне 

спілкування між відправником та одержувачем 

інформації. Незважаючи на зручність у 

користуванні та швидкість передачі інформації, 

такий інформаційний канал не виключає ряду 

недоліків. Наприклад, якщо дуже часто надсилати 

співробітникам повідомлення однакового типу, то 

вони будуть видалятися непрочитаними як 

звичайний спам. Крім того, існує ризик зайвого 

захоплення працівників підприємства листуванням 

[10]; 

- Електронна сторінка для співробітників 

компанії на зовнішньому корпоративному сайті. 

Більш розширеним різновидом внутрішніх 

електронних комунікацій є створення спеціалізо-

ваного розділу на зовнішньому сайті компанії. У 

такому випадку туди можна помістити фотографії 

співробітників та їх контактну інформацію з 

можливістю інтерактивного спілкування. Також 

там можна залишати інформацію та оповіщення 

для співробітників підприємства; 

- Інформаційні канали дистанційного зв’язку. 

Передумовою для оптимізації руху матеріального 

потоку є оперативний обмін інформацією між 

керівниками, підлеглими, постачальниками, 

споживачами і т.д. [10]. 

Залежно від виду зв’язку інформаційні канали 

поділяють на [3]: 

- Інструменти радіоелектронного зв’язку: 

електронна пошта, звукова пошта; 

- Інструменти електронного конференційного 

зв’язку: конференція даних; звукова конференція; 

відеоконференція: форуми обговорень: системи 

дружньої бесіди; електронні системи зустрічей. 

На шляху від джерела до споживача інформації 

може бути як один, так і багато інформаційних 

каналів. Наприклад, телефонна розмова містить 

канали: повітря-дріт-повітря. При цьому між 

різними каналами знаходяться перетворювачі 

сигналів. 

Як правило, вихідна інформація після передачі 

інформаційним каналом видозмінюється. Завжди є 

певний відсоток спотворення за рахунок якості 

сигналу та засобу його перетворення в інформацію 

споживача. До неповноти або спотворення інфор-

мації, що передається інформаційним каналом, 

призводить шум, знижуючи якість переданої 

інформації. 
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Інформаційний шум – неважлива, вторинна 

інформація, якою супроводжується або 

заміщується основне повідомлення при передачі 

інформаційними каналами. 

Окремим випадком неповноти або спотворення 

інформації є незрозумілість отриманих сигналів або 

свідоме неякісне їх сприйняття та опрацювання. 

Ефективність роботи того чи іншого 

інформаційного каналу залежить від того, 

наскільки він підходить для тієї інформації, яку 

потрібно передати. Зокрема, в тих випадках, коли 

інформація носить неоднозначний характер (тобто 

потребує роз’яснень), усні засоби зв’язку більш 

ефективні, ніж письмові. Однак письмова форма 

передачі повідомлень більш дієва, коли інформація 

очевидна, проста і прямолінійна. Наприклад, 

доведення до працівників робочих завдань, 

інформування їх про прийняті рішення або 

закріплення в письмовій формі досягнутих раніше 

домовленостей. 

Висновки і перспективи подальших 

досліджень у даному напрямі. Важливість 

комунікацій в управлінні не викликає сумніву. 

Майже все, що робиться керівниками підприємства 

для досягнення стратегічних цілей, вимагає 

ефективного обміну інформацією. Емпіричні 

дослідження свідчать, що керівники підприємств 

різного рівня від 50 до 90% часу витрачають на 

комунікації, тобто вони зайняті в процесі 

комунікації, щоб реалізовувати свої ролі в 

міжособових відносинах, технологічних процесах, 

прийнятті рішень, виконанні функцій планування, 

обліку, аналізу, контролю та організації виконання 

рішень. Саме тому, що обмін інформацією 

вбудований в усі основні види управлінської 

діяльності, комунікації ще називають зв’язуючим 

процесом. Ефективність діяльності підприємства 

залежить від стану комунікаційних процесів і 

потребує всебічного аналізу процесів обміну 

інформацією на кожному підприємстві. 

Особливе місце в ефективності комунікаційних 

процесів відводиться виявленню комунікаційних 

потреб підприємства з боку навколишнього середо-

вища. Для цього підприємства користуються 

різноманітними засобами. З наявними і потенційни-

ми партнерами вони спілкуються з допомогою 

реклами і різноманітних засобів просування товарів 

та послуг на ринку. В сфері відносин з 

громадськістю першочергова увага приділяється 

створенню певного іміджу підприємства. 

Підприємствам доводиться підпорядковуватися 

державному регулюванню і формувати та здавати 

значну кількість різноманітних звітів, в яких 

відображаються основні показники фінансово-

господарської діяльності підприємства. Викорис-

товуючи лобістів і роблячи внески на користь 

різних політичних партій, підприємство нама-

гається впливати на економічний зміст законів і 

різних нормативних та юридичних актів, постанов, 

що приймаються. Реакцією підприємства на 

можливості та загрози з боку навколишнього 

середовища виступають різноманітні обговорення, 

збори, телефонні переговори, конференції тощо. Це 

лише незначна частина зі всього розмаїття способів 

регулювання підприємства на події і факти 

навколишнього середовища. 

Проведений аналіз інформаційних каналів 

телекомунікаційних підприємств є важливою 

складовою ефективної діяльності цих підприємств. 

У статті надано визначення поняття 

“інформаційний канал”. Визначено базові елементи 

обміну інформацією на телекомунікаційних 

підприємствах. 

Наведено класифікацію інформаційних каналів 

телекомунікаційних підприємств відповідно до їх 

пропускної здатності, а саме: 

- найбільш містким інформаційним каналом є 

фізична присутність; 

- інтерактивний інформаційний канал 

(телефон, електронні засоби зв’язку); 

- особистий статичний канал (записки, листи); 

- найменш містким є безособистісний 

статичний канал (звіти, бюлетені). 

Висвітлено фактори, які впливають на вибір 

інформаційного каналу при передачі інформації: 

тип символів для кодування інформації; характер 

повідомлення; вагомість і привабливість каналу для 

одержувача; конкретні переваги (недоліки) того чи 

іншого типу каналу. 

Представлено фактори, що впливають на 

місткість інформаційних каналів телекомуніка-

ційних підприємств, такі як: здатність обробляти 

декілька сигналів одночасно; можливість забезпе-

чення швидкого, двостороннього зворотного 

зв’язку; здатність забезпечувати особистий підхід 

до комунікацій. 

Аналіз інформаційних каналів телекомуні-

каційних підприємств допоможе у своєчасній і 

коректній передачі інформації у внутрішньому і 

зовнішньому середовищі підприємства, а також 

підвищить якість та ефективність роботи 

підприємства в цілому. 
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ПСИХОЛОГІЯ СПОЖИВАЧІВ КАВИ І КОМПЕТЕНТНІСТЬ БАРИСТА 
 

Анотація. Статтю присвячено розкриттю питання психологічних характеристик споживачів кави у 

частині доведення взаємозалежності між типом темпераменту особистості та вибором кавового напою. 

Лаконічно охарактеризовано результати досліджень Інституту наукової інформації про каву (ISIC, США) 

щодо вивчення впливу вживання на психіку. Представлено наукові узагальнення у трикутнику: “кава – здоров’я 

– психіка людини”. Наведено статистичні показники обсягів вживання кавових напоїв у світі та Україні; 

висновки пілотного емпіричного локального дослідження щодо інтенсивності споживання студентською 

молоддю. Охарактеризовано риси особистості споживачів у залежності від домінантного вибору кавового 

напою. Засвідчено взаємозалежність між вибором, рисами характеру і психологічним типом споживача. 

Доведено, що особистість бариста є одним із ключових критеріїв вибору кав’ярні споживачами. 

Проаналізовано критерії професійної компетентності, що висуваються Світовим Чемпіонатом бариста 

(навички спілкування, захопленість професією, здатність бути прикладом і джерелом натхнення для інших). 

Акцентовано на вимоги до психологічної компетентності бариста як вагомої складової професіоналізму. 

Обґрунтоване твердження про те, що пріоритет у виборі кавового напою має слугувати для персоналу 

закладу ресторанного господарства, зокрема бариста, одним із “розпізнавальних сигналів” особистості 

споживача, побудови стратегії його обслуговування, формування загальної задоволеності від споживання 

продукту і відвідання закладу. Доведено, що: 1) пріоритет у виборі кавового напою дозволяє ідентифікувати 

психологічні характеристики та риси особистості споживача; 2) психологічна компетентність бариста є 

впливовим чинником вибору кав’ярні клієнтами.                                                               

 

Ключові слова: особистість, психологія споживання, поведінка споживача, психологічні характеристики, 

кава, бариста. 
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COFFEE CONSUMERS PSYCHOLOGY AND BARISTA'S COMPETENCE 

 
Abstract. The article deals with the issue of psychological characteristics of coffee consumers in terms of proving 

the interdependence between personality temperament type and choice of coffee beverage. The results of the research of 

the Institute of Scientific Information on Coffee (ISIC, USA) concerning the study of the coffee effect consumption on the 

human psyche are summarized. The scientific conclusions in the triangle "coffee - health - human psyche" are 

presented. The statistics on the volume of coffee beverages consumption in the world and Ukraine are given as well as 

findings of a pilot empirical local study on the intensity of coffee beverages consumption by student youth. Consumers' 

personality traits are characterized due to the dominant choice of coffee beverage. The correlation between the choice 

of coffee beverage, character traits and psychological type of the consumer is proved. It is proved that the barista's 

personality is one of the key criteria for the choice of cafe by consumers. The criteria for the professional competence of 

the barista put forward by the World Barista Championship (communication skills, passion for the profession, ability to 

be an example and a source of inspiration for others) are analyzed. Emphasis is placed on the requirements for the 

psychological competence of the barista as a significant component of professionalism. The substantiated assertion is 

that the priority in the coffee beverage choice should serve for the staff of the restaurant, in particular for barista, as 

one of the "distinctive signals" about the consumer's personality, building a servicing strategy as well as generating 

overall satisfaction from the consumption of the product and visiting the establishment. It is proved that: 1) priority in 

the coffee beverage choice allows to identify the psychological characteristics and personality traits of the consumer; 2) 

the barista's psychological competence is an influential factor of coffee shops choice. 

 

Key words: personality, consumption psychology, consumer behavior, psychological characteristics, coffee, 

barista. 
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Постановка проблеми. Психологія спожи-

вання, що включає психологію їжі і психологію 

напоїв, є недооціненим у вітчизняній економіці 

напрямом сучасної психологічної науки. Предме-

том дослідження нами було обрано психологічні 

характеристики споживачів кавових напоїв, що 

зумовлюється наступними аргументами:  

1) середній показник вживання кави європей-

цем становить 5,1 кг на рік, що аналогічно 

показнику для громадян США [1]; 

2) обсяги споживання меленої кави в Україні 

на особу становлять в середньому три кг на рік, що 

нижче, ніж у країнах ЄС, однак попит на зернову 

каву зростає дуже динамічно [2]. 

Зауважимо: зростання обсягів продажів кави у 

світі супроводжується високою конкуренцією у 

цьому сегменті ринку, що також є приводом до 

вдосконалення психологічної складової технологій 

продажу кавових напоїв. Так, у США власники 

кав’ярень керуються правилом: “Якщо конкурент 

відкриє п’ять “точок” поруч, це лише змусить нас 

більше зосередитися на тому, що ми пропонуємо 

своїм клієнтам” (П. Дор-Сміт, власник кав’ярні 

“Kaffeine”). За останні 40 років вплив кави на 

здоров’я та психіку споживача став предметом 

більше ніж 8000 професійних медичних дос-

ліджень. Однак для значної частини здійснених 

досліджень притаманні суперечливі висновки, що 

ускладнює інтерпретацію даних фахівцями охорони 

здоров’я та споживачами. Суперечливість виснов-

ків визначається саме особливістю споживання 

кави: величиною порції, міцністю та частотою, 

часом споживання. Разом із тим, психологія 

споживачів кави, так само як і особистісно-

психологічні компетенції бариста, є наразі 

предметом лише поодиноких досліджень. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теоретичні положення про психологію спожи-

вання, у т. ч. харчову поведінку споживачів, 

висвітлювалися у дослідженнях І. Малкиної-Пих, 

В. Покровського; вплив соціуму на харчову пове-

дінку був предметом вивчення зарубіжних вчених 

Марка Коннера, Кристофера Дж. Армитейджа. 

Дослідження впливу кави на функціонування 

організму та психіки людини здійснювали 

Дж. Боніта, М. Мандарано, Д. Шут, Дж. Винсон, 

Рамані Дурвасула, а також психологи та 

нейробіологи Інституту наукової інформації про 

каву (Institute for Scientific Information on Coffee). 

Наведені аргументи дозволяють сформулювати 

авторську ідею дослідження про те, що: 1) пріори-

тет у виборі кавового напою дозволяє ідентифі-

кувати психологічні характеристики та риси 

особистості споживача, що є цінним при побудові 

стратегії обслуговування; 2) психологічна компе-

тентність бариста є впливовим чинником вибору 

кав’ярні відвідувачами. 

Постановка завдання. Розкриття авторської 

ідеї можливе шляхом досягнення мети дос-

лідження: 

1) лаконічно охарактеризувати результати ISIC 

щодо вивчення впливу вживання кави на психіку 

людини; 

2)  дослідити інтенсивність споживання каво-

вих напоїв українцями, в т.ч. студентською молод-

дю; 

3) встановити зв’язок між: обраним кавовим 

напоєм і рисами особистості споживача; 
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психологічною компетентністю бариста і вибором 

кав’ярні споживачами. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Кава – один із найпопулярніших і найпродаваніших 

гарячих напоїв у світі та в Україні. Світовий попит 

зростає за рахунок популяризації і проведення 

ефективних маркетингових кампаній. Саме з метою 

масштабних, системних, послідовних і цілісних 

наукових досліджень впливу на функціонування 

організму та психіку людини у 1990 р. було 

створено Інститут наукової інформації про каву 

(ISIC) – некомерційну організацію, що займається 

вивченням і науковими узагальненнями у 

трикутнику: “кава – здоров’я – психіка людини”. 

Діяльність ISIC зосереджена на:  

- вивченні наукових питань, пов’язаних із 

кавою і здоров’ям (у т.ч. психікою людини); 

- зборі та оцінці досліджень і наукової 

інформації про каву та здоров’я; 

- підтримці незалежних наукових досліджень 

про каву і здоров’я; 

- активному поширенні збалансованих 

наукових знань про каву та здоров’я серед 

широкого кола зацікавлених сторін. 

Членами ISIC є шість найбільших європейських 

кавових компаній: Illycaffè, Jacobs Douwe Egberts, 

Lavazza, Nestlé, Paulig та Tchibo. 

Представимо науково обґрунтовані факти щодо 

впливу кави на психіку людини: 

1. Кава стимулює вивільнення дофаміну – 

нейротрансмітера, що викликає почуття ейфорії і 

“старту”, яке люди часто відчувають після першої 

філіжанки кави щоранку. 

2. Тип кави, якому споживач надає перевагу, 

може свідчити про ряд психологічних 

особливостей. 

3. Споживачі, які споживають чорну каву без 

додатків, більш схильні до антисоціальних і 

психотичних вчинків. 

4. Кава здатна зміцнювати довготривалу 

пам’ять. 

5. Вживання кави сприяє зниженню ризику 

метаболічного синдрому, діабету і серцево-

судинних захворювань [1]. 

У ХХІ столітті кав’ярні є невід’ємною 

частиною повсякденного і ділового життя. Згідно з 

соціологічними дослідженнями 2018 року 35% 

жителів українських міст-мільйонників відвідують 

кав’ярні не рідше одного разу на тиждень. За 

даними Інформаційного дайджесту PRO 

CONSULTING, у 2018 році більше половини 

покупців кави в Україні купували одну упаковку 

кави на місяць, третина – одну на два-три тижні і 

2% – частіше ніж раз на тиждень. Основними 

орієнтирами для споживачів при виборі кавової 

продукції є торгова марка, країна-виробник і ціна 

товару [2]. 

 

 

 
Рис. 1. Рейтинг споживчих переваг ТМ України в категорії 

 “Кава в зернах або мелена” 
Джерело: сформовано авторами на основі [2] 
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Рис. 2. Розподіл відповідей респондентів на питання  

“Як часто Ви вживаєте кавові напої?” 

Джерело: сформовано авторами на основі проведеного дослідження 

 

 

З метою вивчення пріоритетів у виборі кавових 

напоїв та з’ясування базових психологічних 

характеристик споживачів кави нами було 

проведено пілотне дослідження серед студентів 

Хмельницького кооперативного торговельно-

економічного інституту (ХКТЕІ), яке охопило 194 

респонденти (15% від загальної кількості 

студентів), з яких лише 26 осіб (13,4%) взагалі не 

вживають кавових напоїв, рис. 2. 

Результати дослідження дозволяють зробити 

висновки: помірне споживання кофеїну (2–3 порції 

або 300 мг/день) не пов’язане з побічними 

ефектами, такими як серцево-судинні стимулюючі 

ефекти і поведінкові зміни, зокрема у здорового 

дорослого населення [3]. Це твердження 

узгоджується з висновками Harvard Women's Health 

Watch (2004): в помірній кількості кава є безпечним 

напоєм, що здійснює корисний вплив на здоров’я 

та психіку людини [4].  

Згідно з отриманими результатами (34%) 

респондентів вживають каву один раз на день, що 

теоретично не завдає шкоди здоров’ю. Згадаємо 

результати одного з досліджень Institute for 

Scientific Information on Coffee свідчать: “генетична 

характеристика програмує нашу реакцію на кофеїн, 

так само, як вона програмує наш колір волосся і 

колір очей”, – зазначається у звіті керівника 

дослідницької групи Дж. В. Лангера, лектора 

клінічної фармакології Медичної школи 

Копенгагенського університету [1]. Вплив кофеїну 

на здоров’я та психіку споживача залежить від 

багатьох факторів: віку, типу нервової діяльності, 

стану здоров’я.  

Здійснені дослідження засвідчують взаємоза-

лежність між вибором кавового напою і звичками, 

рисами характеру і специфікою психологічного 

типу споживача. Серед респондентів – студентів 

ХКТЕІ - перевага надається таким напоям, як 

“американо” (34%), “лате” (31,1%), “капучино” 

(15,4%), “еспресо” (6,1%), рис. 3 

Перед представленням результатів емпіричного 

дослідження щодо взаємозв’язку вибору кавового 

напою і психологічних рис споживача наведемо 

лаконічні висновки досліджень, отримані клінічним 

психологом Каліфорнійського університету, докто-

ром Р. Дурвасула. Обсерваційним дослідженням 

було охоплено 1000 споживачів кави, здійснено 

оцінку акцентуацій особистості і психологічних 

рис, включаючи інтроверсію й екстраверсію; 

терпіння; перфекціонізм; тепло у стосунках; 

пильність; чутливість і соціальну сміливість. В 

опитуванні, результати якого представлені в книзі 

доктора Дурвасули «Ви є тим, що ви їсте: змініть 

своє ставлення до їжі, змініть своє життя», респон-

дентам було запропоновано загальні сценарії, в 

яких пересічна людина зазвичай знаходиться: як ми 

поводимося у довгих чергах, як ми плануємо 

вечірки або як виглядають наші типові вихідні, що 

ми зазвичай їмо і п’ємо в будень і як святкову їжу.  

 

.
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Рис. 3. Розподіл відповідей респондентів на питання  

“Якому кавовому напою Ви надаєте перевагу?” 

Джерело: сформовано авторами на основі проведеного дослідження 

 

 

Узагальнивши результати цього та інших нау-

кових [1; 3; 4; 5] психологічних досліджень щодо 

зв’язку обраного кавового напою й особистості 

споживача, можемо охарактеризувати риси спожи-

вачів у залежності від вибору кавового напою 

(табл. 1). 

Здійснене дослідження має пілотний характер; 

у 2019-2020 рр. у ХКТЕІ здійснюватиметься 

масштабний експеримент щодо співставлення видів 

кавових напоїв (перелік буде розширено) та 

акцентуації рис особистості, темпераменту, інших 

психологічних характеристик споживачів кави. 

Вважаємо, що це виявиться наймасштабніше дос-

лідження в контексті кореляції вибору кавового 

напою та домінуючих психологічних характе-

ристик особистості у студентському середовищі 

України. 

 

Таблиця 1 

Зв’язок кавового напою та особистісних характеристик споживача 

Вид кавового 

напою 
Психологічна характеристика споживача * 

% респондентів 

авторського 

дослідження** 

Еспресо 

Стовідсоткові реалісти і прямолінійні особистості, 

консерватори, у всьому враховують тільки свої принципи і 

погляди на життя, відповідальні та надійні.  

6,1% 

Американо 

Раціональні люди, для яких головна мета — взяти від життя 

максимум. Завдяки тому, що їм все вдається встигнути, вони 

йдуть найкоротшим шляхом до своєї мети. 

34% 

Лате 

Надають перевагу комфорту, для них бути в центрі уваги — 

насолода, гарні організатори, мають відмінне почуття гумору, 

обожнюють вечірки і користуються популярністю у 

протилежної статі, більше схильні турбуватися про інших, ніж 

про себе. 

31,1% 

Капучино 

Вимогливі до свого оточення, схильні до контролю і вельми 

чутливі до будь-яких подразників. Такі люди дуже ретельно 

дбають про своє здоров’я.  

15,4% 

Розчинна кава 
Прості, невимушені у спілкуванні, втім, можуть проявляти 

безвідповідальність і звичку відкладати все на потім. 
- 

Джерело: сформовано авторами на основі *дослідження клінічного психолога Каліфорнійського 

університету доктора Рамані Дурвасула та **результатів опитування респондентів – студентів ХКТЕІ
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Метою дослідження також було визначено 

встановлення залежності між психологічною компе-

тентністю бариста і вибором кав’ярні споживачами. 

Моніторинг пріоритетів у виборі кав’ярень дозволяє 

резюмувати: при виборі місця споживання напою 

більшість опитаних респондентів майже в рівній мірі 

надають перевагу кав’ярням, що розташовані поряд 

з місцем роботи чи навчання (39,2%), і тим, де кава, 

на їхню думку, найсмачніша (41,2%). Згідно з 

рейтингом кав’ярень у м. Хмельницькому 

респонденти оцінювали 62 кав’ярні. Вісім із них 

отримали більш 4,7 бали у рейтингу: кав’ярня Loft 

Cup, магазин-пекарня “Витребеньки від куми”, 

кав’ярня “Цукерня”, кав’ярня “Feelin’Good coffee”, 

“Небесний мигдаль”, “Кльова кава”, “Delta coffee”, 

“Крендель”. Переваги цих закладів, на думку 

респондентів: смачна та якісна кава, приємна 

атмосфера, смачна випічка, десерти, швидке 

обслуговування та привітний персонал. Серед 

найзначиміших аргументів – смак та аромат. Щодо 

сорту кави, то це, на думку молоді, не є найбільш 

важливим аргументом при виборі напою. Безумовно, 

що оцінки якості кави, сформульовані респон-

дентами, не можуть претендувати на повну 

об’єктивність, адже споживачі досить поверхнево 

розуміють, від чого залежать смак і якість. Так, лише 

якість смажених зерен оцінюють за їх ароматом, 

зовнішнім виглядом, смаком і ступенем обсмаження, 

а також за фізико-хімічними критеріями: вологість, 

місткість кофеїну, розмір помелу та наявність 

сторонніх домішок. Вагомим показником є кавовий 

екстракт, у якому оцінюються аромат і смакові 

якості, гармонійність і повнота смакових якостей, 

відповідність виду та сорту, наявність сторонніх 

запахів [7].  

Завданням нашого дослідження також було 

визначено доведення гіпотези про те, що 

психологічна компетентність бариста є вагомим 

чинником обрання кав’ярні. За вимогами Світового 

Чемпіонату бариста (проводиться щорічно з 2000 

року за результатами національних відбірних 

турів), кава є результатом обсмажування продукту, 

отриманого із зерна ягоди кавового дерева, 

вирощеного на плантації. Кава не повинна містити 

ніяких добавок, ароматизаторів, барвників, 

парфумерії, ароматичних речовин, рідин, сипучих 

добавок будь-якого виду в будь-який з моментів 

ланцюжка поставки кави від збору врожаю і до 

приготування напою. При оцінці смаку суддями 

Світового Чемпіонату бариста враховується 

сполучуваність та взаємодоповнюваність смакових 

параметрів (солодкості, кислотності, гіркоти) [8,            

с. 31]. 

Судді Світового Чемпіонату бариста за майже 

два десятиліття існування конкурсу (з 2000 р.) чітко 

сформулювали критерії для визначення 

професійної компетентності бариста: 

1. Володіє майстерністю в навичках техніки 

роботи, презентації напою, навичках спілкування і 

захоплений своєю професією. 

2. Демонструє глибоке розуміння кави як 

продукту під час приготування та презентації 12 

конкурентних напоїв. 

3. Вміє готувати та презентувати напої високої 

якості. 

4. Може бути прикладом і джерелом натхнення 

для інших [8]. 

 

 

  
Рис. 4. Чинники вибору закладу для споживання кави 

Джерело: сформовано авторами на основі проведеного дослідження 
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Можемо констатувати, що два з чотирьох базо-

вих критеріїв безпосередньо стосуються особис-

тості бариста, його психологічних компетентнос-

тей, зокрема у змісті першого критерію це “навички 

спілкування” і демонстрація “захопленості профе-

сією” (дослідження з психології спілкування і 

психології впливу доводять, що критерій 

“захопленість професією” майже стовідсотково є 

підставою для поваги особистості). У змісті 

четвертого критерію компетентність є значущою з 

позиції психології лідерства і психології командної 

взаємодії. Обґрунтованим виглядає твердження, що 

пріоритет у виборі кави має слугувати для 

персоналу, зокрема бариста, одним із “розпізна-

вальних сигналів” особистості споживача, побудо-

ви стратегії його обслуговування, формування 

загальної задоволеності від споживання продукту і 

відвідання закладу.  

Особистість бариста є ключовим критерієм 

вибору кав’ярні і відповідно до результатів 

опитування студентів ХКТЕІ. У відповіді на 

запитання щодо основних чинників вибору кав’ярні 

відповіді респондентів розподілилися наступним 

чином: ввічливість і харизма бариста (39,1%), 

індивідуальний підхід та розуміння запиту 

споживача (29,4%), чистота та атмосфера у кав’ярні 

(20,1%), швидкість обслуговування (8,2%), 

ефективна система заохочень (3,1%), рис. 4. 

Висновки і перспективи подальших дос-

ліджень у даному напрямі. Усталене розуміння 

професійної компетентності бариста полягає у 

наступних знаннях та вміннях: асортимент, 

рецептура, сутність технологій приготування кави 

та напоїв на основі кави, сорти кави, ступінь 

обсмаження зерен, правила подачі та вживання 

різних видів кави, мистецтво “лате-арт”, правила 

ціноутворення на напої, правила етикету й обслуго-

вування відвідувачів у барах, правила експлуатації 

еспресо-машин, винесення на розгляд керівництва 

пропозицій щодо вдосконалення роботи закладу. 

Разом з тим, суспільство сервісної економіки ХХІ 

століття формує запит на психологічні 

компетентності й особистісні якості, що доведено, 

у т. ч., і результатами здійсненого дослідження. 

Підвищення статусу професії, суттєва фінансова 

винагорода за працю перетворили роботу бариста з 

тимчасового підробітку для студентів на 

перспективну фахову кар’єру. Відтак завданням 

закладів вищої освіти є забезпечення умов для 

розвитку у майбутніх працівників сервісної сфери 

відповідних фахові психологічних компетентнос-

тей. 

Вагомість знання психології торгівлі й 

обслуговування, що включає і знання психології 

споживачів кави, зумовило введення у зміст 

підготовки фахівців спеціальностей “Менеджмент” 

і “Готельно-ресторанна справа” ХКТЕІ дисциплін 

“Психологія комунікацій”, “Психологія торгівлі”, 

“Психологія споживача”, доповнених сегментом 

неформальної освіти – авторською тренінговою 

програмою психологічної служби Інституту 

“Школа професійної майстерності”, що включає 

тренінгові заняття: “Комунікативна компетентність 

фахівця сервісної сфери”, “Айсберги професійних 

конфліктів”, “Стресостійкість та профілактика 

емоційного вигорання фахівця сервісної сфери”, 

“Самопрезентація та імідж як складові успішності” 

тощо. 
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МЕТАФІЗИКА НООЕКОНОМІКИ 
 

Анотація. Метою дослідження є виявлення й обґрунтування онтологічних факторів, що зумовлюють 

становлення нооекономіки як аксіологічно-патернального проекту ідеаційного типу культури. Досліджуються 

метафізичні основи становлення нооекономіки. Аналізується середовище формування нооекономіки – 

континуум чуттєвої культури. Розглядаються метафізичні принципи когнітивних систем в економіці. 

З’ясовується логіка ентропійного алгоритму у спадній траєкторії фаз циклу соціокультурної динаміки 

чуттєвого типу культурної ментальності, відображених в економічних мотиваціях. Обґрунтовується ідея 

становлення нооекономіки як парадигмально-патернального проекту ідеаційного типу культури, де наративи і 

сенси когнітивної діяльності обумовлені домінуванням інтенсіональної системи економічного мислення. На 

основі аналізу соціоентропійного алгоритму, відображеного спадною траєкторією циклу чуттєвої культури, 

зроблено висновок про можливість нооекономіки як суспільно-економічної формації лише в умовах ідеаційного 

типу культури і культурної ментальності інтенсіональних когнітивних систем. У цьому контексті 

перспективними виглядають такі напрями досліджень: теоретико-методологічний пошук джерела вартості 

когнітивно-інтелігібельного продукту нооекономіки ідеаційної культури; виявлення у стратегії “переваг 

відсталості” інноваційних перспектив та синергетичних можливостей, на основі ресурсів ідеаційної 

культури, становлення вітчизняного варіанта нооекономіки. 

 

Ключові слова: нооекономіка, екстенсіональні когнітивні системи, інтенсіональні когнітивні системи, 

соціокультурна динаміка, чуттєва культура, ідеаційна культура, поведінковий патерн.  
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METAPHYSICS OF NOOECONOMICS  
 

Abstract. The purpose of the study is to identify and substantiate the ontological factors that determine the 

formation of nooeconomics as an axiological-paternal project of the ideational type of culture. The metaphysical 

foundations of the nooeconomics formation are investigated. The environment of the nooeconomics formation - a 

continuum of sensual culture, is analyzed. The metaphysical principles of cognitive systems in economics are 

considered. The logic of entropy algorithm in the descending trajectory of phases of the socio-cultural dynamics cycle 

of the sensual type of cultural mentality, reflected in economic motivations, is clarified. The idea of nooeconomics 

becoming is based on a paradigm-paternal project of an ideal type of culture is substantiated, where the narratives and 

meanings of cognitive activity are conditioned by the dominance of an economic thinking intensional system. On the 

basis of the socio-entropy algorithm analysis, reflected by the declining trajectory of the sensual culture cycle, it was 

concluded that existence of nooeconomics as a socio-economic formation is possible only in the conditions of ideational 

type of culture and cultural mentality of intensional cognitive systems. The following areas of research are promising in 

this context: theoretical and methodological search for the source of value of the cognitive-intelligible product of 

nooeconomics of ideational culture; identification of innovative perspectives and synergistic opportunities in the 

strategy of “advantages of backwardness” based on the resources of ideational culture, formation of the domestic 

variant of nooeconomics. 
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Постановка проблеми. Нооекономіка – це 

реальність сьогодення, що визначає якість 

суспільного буття, значною мірою відмінного від 

звичного існування індустріальної доби капіталізму 

і соціалізму. Провідною формою капіталу постає не 

фінансовий і не промисловий, а особливий різновид 

символічно-антропогенного – “білий комірець”, що 

продукує когнітивний продукт, споживною вартіс-

тю якого є міра онтологічної новизни розширеної 

екзистуючої присутності буття людини у світі. 

Тобто основним товаром виступає благо не 

утилітарного, а духовного порядку. І тут відразу 

виникає ряд проблем: 

- у межах якого соціокультурного конти-

нууму трактувати становлення нооекономіки – 

чуттєвого чи ідеаційного? 

- що являтиме собою субстанція вартості 

когнітивного продукту інтелігібельного вироб-

ництва, емансипована від дискретності часу, а отже 

– потоку затрат енергії через фізичні зусилля 

робочої сили, які можна оцифрувати як складники 

вартості і виразити в грошах? 

- як ідентифікувати ентропійні параметри 

спадної траєкторії циклу чуттєвої культури, у 

надрах якої формуються передумови становлення 

нооекономіки, передусім – принцип 

інституціональної комплементарності? 

- який спосіб мислення лежатиме в основі 

мотивації споживчого вибору: екстенсіональний чи 

інтенсіональний? 

- якщо інтенсіональний, то які цінності 

пережиття і які сенси екзистенції спонукатимуть 

характер когнітивного виробництва та мінових 

угод? 

- чим зумовлюватиметься ємкість ринку 

нооекономіки і як на неї впливатимуть біо-нано-

технології, котрі невпинно еволюціонуватимуть у 

режим виробництва потенційно нульових 

граничних витрат? 

- врешті-решт, як саме екстенсіональне 

мислення чуттєвого типу культурної ментальності 

формуватиме передумови альтернативної аксіології 

майбутньої інституціоналізації поведінкових патер-

нів нооекономіки як проекту ідеаційної культури, 

тобто, що являтиме собою власне ентропійний 

алгоритм соціокультурної динаміки чуттєвої 

культури? 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У 

сучасній економічній науці тема становлення 

нооекономіки присутня доволі широко, нею 

активно займаються щонайменше від початку 90-х 

рр. ХХ ст., оскільки вона кореспондується із 

теоріями постіндустріального та інформаційного 

суспільства, еволюційної економічної теорії, теорії 

ноосфери, філософії господарства, ідеєю 

меритократії тощо. Зріс також інтерес до аналізу 

економічної культури перехідних та розвинутих 

економічних систем. Набуває популярності синер-

гетико-холістичний метод дослідження економіч-

них систем. Список вчених, що займаються вказа-

ними проблемами, був би більший за розмір статті, 

тому назвемо лише декількох найбільш відомих 

вітчизняних: В. Геєць, А. Чухно, А. Гальчинський, 

Ю. Канигін, Г. Щокін, М. Згуровський, М. Голу-

бець, Г. Башнянин, М. Кизим, І. Матюшенко,                

А. Філіпенко, Л. Мельник, Н. Гражевська та ін. 

Однак серед існуючих досліджень майже не 

спостерігаються такі, які би трактували економічні 

системи як соціокультурні проекти, а системи 

економічного мислення – як аксіологічні парадигми 

соціокультурної динаміки. Це можна виправдати 

методологічною обачністю не переступити межі 

чистої економічної науки – економетрики і 

метрології. Проте проблеми становлення нооеко-
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номіки носять комплексний міждисциплінарний та 

міжсистемний характер, а це спонукає виявляти 

контури зворотних зв’язків у суміжних з економі-

кою сферах соціального буття, передусім: соціоло-

гією, психологією, культурологією, історією, а 

також філософією, зокрема – метафізикою. 

Постановка завдання. Метою дослідження є 

виявити й обґрунтувати онтологічні фактори, що 

зумовлюють становлення нооекономіки як аксіоло-

гічно-патернального проекту ідеаційного типу 

культури. Для реалізації мети передбачається 

вирішення таких завдань:  

- проаналізувати когнітивні та праксеоло-

гічні передумови становлення нооекономіки; 

- продемонструвати зв’язок екстенсіональ-

них когнітивних систем економічного мислення з 

чуттєвим типом культурної ментальності, а 

інтенсіональних – з ідеаційним; 

- з’ясувати ентропійну послідовність фаз 

циклу соціокультурної динаміки у спадній 

траєкторії чуттєвої культури на рівні систем 

економічного мислення та соціальних технологій в 

економіці; 

- на основі аналізу логіки розгортання фаз 

хвиль циклу соціокультурної динаміки довести 

невідворотність становлення нооекономіки як 

парадигмально-патернального проекту не чуттєвої, 

а аксіологічно і праксеологічно альтернативної до 

неї ідеаційної культури. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Предмет традиційної економічної науки полягає у 

дослідженні способів співжиття людей в умовах 

світу як дефіциту, де останній виражений двома 

дискретностями: безміром потреб та обмаллю 

можливостей, зумовлених обмеженістю доступу до 

наявних ресурсів. Цей дискрет вписується в утилі-

таристський наратив “страждання і задоволення”, 

котрі виступають двома полярностями у діапазоні 

людського буття як той універсальний бентамівсь-

кий закон, владі якого підлягає кожне 

індивідуальне існування та усе людство загалом. У 

межах цього наративу економіка – це прикладне 

мистецтво уникати страждання та збільшувати 

задоволення через спеціалізацію та поділ праці та 

ринковий обмін результатами праці як уречевле-

ними атрибутами приватної власності, через що 

суспільство і ринок стають синонімічними 

поняттями. 

Обмеженість доступу до ресурсів, котре 

обмежує можливості задоволення потреб, 

перетворює страждання у перманентний стан буття. 

У східних філософських системах, зокрема у 

буддизмі, джерелом страждання є метафізичне 

невігластво людини, – авідь’я, – зумовлене дією 

закону невідворотності змін та мінливості станів 

буття у часі. Буття ж, за М. Гайдеґґером [15], – це 

екзистуюча присутність турботи, що розгортається 

та реалізується в часі. Турбота, або прагнення, є 

наслідком незнання майбутнього, що стимулює 

страх події екзистуючої присутності,  – з одного 

боку, та, згідно з думкою Г. Арендт [1, с. 30], 

невідворотністю смерті як граничного виміру 

людської екзистенції, що породжує культуру як 

досвід можливості безсмертя, – з іншого.  

Причинністю турботи є можливість чуттєвого 

пізнання світу, передусім – з допомогою зору. 

Людська властивість бачити – це здатність 

орієнтуватися у певних енергетичних потоках із 

певною довжиною хвиль, які людина сприймає як 

теплові промені світла, які, потрапляючи на речі, 

частково або повністю адсорбуються чи відби-

ваються. Адсорбоване світло у вигляді кольорової 

гами у рецепторах сітківки ока дає візію світу 

довкола людини, будучи при цьому лише 

результатом властивості людини сприймати певний 

діапазон електромагнітних коливань. Людина 

бачить завжди лише відображені проекції, форми 

віддачі світла, які є формами нашого сприйняття, 

продуктами нашої уяви та іманентними образами 

онтологічно закорінених у нас світів. Органи 

чуттєвого сприйняття викривлюють наше розу-

міння, демонструючи адсорбовані форми світла без 

розуміння того, хто або що, існуючи у світловому 

промені, пронизує матерію як принцип її актуалі-

зації – Логос Творіння. Отож, уся довколишня 

дійсність – продукт уяви, умовні проекції Єдиного 

Сущого, що містяться у метафізичних глибинах 

людської душі як безмежний Всесвіт у часовому 

дискреті, як Вічний Космос у мікрокосмічному 

творінні, свідомість якого виступає органом 

об’явлення буття світу. Тому не існує світу поза 

людиною, яка імпліцитно носить у собі потенціал 

його становлення та реалізує помиттєво у 

когнітивно-чуттєвих актах пізнання. 

Будучи носієм ідеальних потенцій, людина 

чуттєве трансформує у бажане, у прагнення 

сформувати порядок речей, відмінний від даного, а 

це – початок культури – континууму буття, консти-

туйованого ідеалізованою уявою та опосередко-

ваного цілеспрямованою волею. Це і є подія 

екзистуючої присутності турботи – власне буття. 

Ця “подія” слугує підставою тріалектичної сумар-

ності усіх видів людської діяльності, які Г. Арендт 

визначає терміном “vita aсtiva” – становище 

людини [1]. Праксеологія vita aсtiva включає працю 

(labor), роботу (work) та дію (action). Г. Арендт під 

працею розуміє діяльність, що відповідає 

біологічним процесам людського тіла. Вона 

пов’язана із життєвою необхідністю продукувати і 

живити життя працею, де обставиною праці є саме 

життя. Робота – це діяльність, що відповідає 

біологічній понадприродності людського існуван-

ня. Саме вона забезпечує “штучний” світ речей, усе 

те людське, що існує понад природне довкілля, і в 

межах якого оселяється кожне індивідуальне життя 

для забезпечення своєї тривалості понад біологічні 

межі. Робота реалізує негентропійну функцію буття 

через технологію – виробництво і передачу знань та 

практичне застосування компетенцій для трансфор-

мації довкілля у відповідність до мінливих та 

зростаючих людських потреб. Відтоді міра осягну-

тих компетенцій, що виявляється у можливості 

змінити світ через технологію, створивши штучне 

понад природне, набула здатності піддаватися 

кількісній оцінці та претендувати на грошову 
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винагороду як інтелектуальний капітал у структурі 

ринкової пропозиції.  

Нарешті, дія, за Г. Арендт, – це єдина 

активність, що відбувається безпосередньо поміж 

людьми без залучення речей (наприклад, грошей). 

“Дія, – пише Г. Арендт, – це єдина прерогатива 

людини;… дія повністю залежить від постійної 

присутності іншого… дію неможливо уявити поза 

спілкою людей” [1, с. 33]. 

Дія і “техно” формують праксеологічний полюс 

буття, конституйований політично та економічно. 

Проте дія і “техно” не релевантні, про що 

наголошував ще Аристотель [2]. Дія, на думку 

античного філософа, – це така діяльність, котра 

містить у собі власну мету. Вона є основною 

властивістю суб’єкта, зокрема – його чеснотою. Дія 

є рух життя, постійне теперішнє. Формою дії є 

багатство, породжене діяльністю господаря, який 

розпоряджається своєю приватною власністю – 

сукупністю засобів підтримки життя. Ці засоби 

забезпечують можливість “створення” – діяльність 

перетворення, що не має мети у собі, реалізуючись 

у зовнішньому щодо себе результаті, який не 

вказаний у діяльності, а лише у дії, якій 

підпорядковане створення і яка містить результат. 

Тобто дія в Аристотеля – це етичний вимір буття, а 

створення – це “техно”. Оскільки дія – це 

властивість істоти, то діяльність збагачення через 

працю еквівалентна народженню, а отже є 

природною і бажаною – це і є “ойкос”. Коли ж 

продукт, а не істота (наприклад, гроші як 

авансований капітал) примножує продукт 

(лихварський процент), то це неприродно, що 

пояснює негативне ставлення Аристотеля до 

хрематистики. Остання – це “техно”, мистецтво 

здобування, котре має бути підпорядковане цілям 

“ойкоса” – упорядковуючою дією людського 

«космосу». 

Метою будь-якого “техно”, зокрема 

технологічних інновацій, є покращення умов 

існування людини у світі. Технологія – це проект 

інструментальної дії, що зменшує невизначеність 

причинних зв’язків на шляху досягнення бажаних 

результатів [11, с. 32], а інновація – це ідея або 

практика, котрі індивід як суб’єкт впровадження 

сприймає як нові, причому новизну оцінює 

суб’єктивно [11, с. 31]. Коли технологія розширює 

можливості вибору, зростає ймовірність конфлікт-

них ситуацій, що вимагає регулювання конкуренції 

з метою запобігання виродження локальних 

конфліктів у “війну всіх проти всіх”. “Техно” 

розширює межі максимізації корисності через 

ринковий обмін, який має бути підпорядкований 

засадам права. Тому розвиток ринкових відносин 

супроводжується поширенням і впливом політико-

інституціональної структури суспільства. Однак, 

якщо демократичне громадянське суспільство, як 

носій ментальності наративу “техно”, – ключового 

критерію розвитку, – оперує законом для гарантій 

публічної свободи кожного, та ринком для 

організації самозабезпечення у зростаючому добро-

буті, то для нього проблематичним залишається 

функціонування такого типу соціальних зв’язків, 

які відтворюють спільноту – континуум 

символічної дійсності, де простір ідентичності 

формує примордіальний “ефект ендаумента” [13, с. 

22] – первинний sacrum, що не підлягає обміну, 

будучи від початку дарованим, наповнюючи онто-

логічними сенсами основні патерни відтворення 

соціуму у матриці культури, і навколо якого 

організуються усі можливі обміни, включаючи 

символічний і ринковий.  

Спільноту творить принцип аристотелівської 

дії. Дія, за Г. Арендт, відповідає множинності 

людських обставин, тому фактові, що люди, а не 

Людина, проживають на Землі і заселяють світ [1, 

с. 21]. Отже, на основі дії відбувається “впису-

вання” людини у світ, і дія, таким чином, виступає 

ідентифікуючою ознакою культури, силою відно-

шення людини до світу і до себе. Способів відно-

шення людини до світу, оформлених у когнітивні 

системи, є два: екстенсіональний та інтенсіональ-

ний. Екстенсіональні (об’ємні) характеристики 

значень як сукупностей позначених об’єктів опи-

раються на логіку і математику. Екстенсіональна 

істина – це множина усіх істинних тверджень; 

відповідність думки дійсності; тому, що існує 

реально як математичний об’єкт; як те, що є, а не 

те, що повинно бути. Існує так звана “аксіома 

екстенсіональності”, яка гласить: дві множинності 

будуть вважатися однією множинністю, якщо 

складаються з однакових елементів. Тобто 

елементи можуть творити цілісність за умови 

формальної уніфікації властивостей [10, с. 444]. З 

екстенсіональної точки зору сенс дії являє собою 

сукупність подій, що відбулися або можуть стати 

наслідками, а два вчинки мають спільне значення, 

якщо їх наслідки співпадають. Наука – це 

сукупність формальних операцій над об’єктами, де 

інформаційна цінність тексту (когнітивно реалізо-

ваної структури) залежить від того, наскільки 

долається висхідна невизначеність. Проте, коли 

одні і ті ж елементи “стиснуті” у множинності на 

основі різних властивостей, то отримується 

розмаїття множинностей. Опираючись на логіко-

математичний інструментарій, екстенсіональні 

нарації когнітивістики слугують лише для перед-

бачення результатів спостережень чи експери-

ментів, проте нічого не кажуть про світ – 

осенсовлену доцільність буття, екзистуючу присут-

ність людського «я». У цьому полягає фунда-

ментальне обмеження екстенсіональних когнітив-

них систем, до яких належить сучасний мейнстрім 

– догматизована суміш теоретичних положень 

неолібералізму, неокласицизму, неокейнсіанства, 

маржиналізму та неоінституціоналізму. 

Поруч з екстенсіональною існує інтенсіональна 

(змістовна) система мислення, що опирається на 

ідею смислу як суб’єктивної даності, як технології 

оперування ментальними процесами екзистенції, як 

репрезентація світу в людському дусі та інтелекті 

[10, с. 347]. Поширення інтенсіонального підходу 

зумовлено кризою сучасної науки. М. Попович 

наголошує: “Теоретичне природознавство вирвало-

ся на простір таких високих абстракцій, що їм 

неможливо знайти відповідники у чуттєвому 
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досвіді, як неможливо уявити безконечність чи 

ультрафіолетовий колір” [10, с. 348]. Існувати 

означає проектувати себе на плин буття, надаючи 

сенс власній сутності. Через те інтенсіоналізм 

охоплює погляд на людину не ззовні, – через речі, 

що її оточують, – а зсередини, з її духовного єства, 

де функцію сублімації духа у свідомості виконує 

слово. Екстенсіоналізм демонструє образ світу як 

наратив культури через сукупність речей, з 

допомогою яких людина експлуатує природу, 

плекаючи егоїзм та ілюзію влади над світом. 

Натомість інтенсіоналізм шахує образ світу як 

безконечність сенсів помиттєвого існування, де світ 

постає для інтелекту як міра пізнаної істини, а воля 

– як міра втіленого добра.  

Інтенсіональне мислення ґрунтується на 

філософії екзистенціалізму. Екзистенція, за визна-

ченням А. Ленґле, – це не просто існування, а 

внутрішня згода життя, свідомості і дії. Людське 

життя – не просто даність, а заданість, “стосунок із 

сущим буттям у світі” [7, с. 153], тобто життя, 

наповнене сенсом та пов’язане із віднаходженням і 

пережиттям цінності – її втіленні у власному бутті. 

Цінність не є когнітивною, а етико-естетичною 

категорією буття, вона осмислюється тією мірою, 

якою переживається, ґрунтуючись на емоції дотику 

душі до духовних змістів того, що дане у 

пережитті. Цінність, на думку А. Ленґле, – це 

зовнішнє одобрення внутрішньої позиції до життя, 

що дає розуміння сенсу [7, с. 156]. Переживання 

цінності випливає із факту співвіднесеності буття-

іншого із буттям власним. Цінність – це якість, що 

фокусує життєву силу так званого “екзистен-

ціального виклику” [7, с. 184] – праксеологічної 

активності реалізації наповнених сенсом завдань 

існування “тут і тепер”. Пошук сенсу буття – це 

когнітивний акт, що породжує волютивне відно-

шення людини до світу. Якщо екстенсіональне 

мислення продукує волю до життя як волю до 

влади, то інтенсіональне - плекає волю до сенсу 

власного буття, до сублімованої “картографії 

душевного ландшафту” [7, с. 85], фундаментальної 

мотивації “бути-у-світі” завдяки осмисленню 

цінності миті через внутрішній моральний 

імператив. А. Ленґле наголошує, що та можливість, 

яка, будучи імпліцитно конституйована цінністю, 

розгортає у собі повноту актуального буття, і є 

сенсом поточного моменту людського існування [8, 

с. 49]. “Пошук смислу, – пише А. Ленґле, – завжди 

відповідь на вимогу часу заради відрізку 

майбутнього. Так, що смисл включає в себе “прог-

раму дій”, котра найліпше враховує обставини 

часу” [8, с. 66]. Смисл – це життєвий курс, 

вибраний на визначений проміжок часу [8, с. 71], 

орієнтир актуального вибору повноцінного буття у 

світі. Тому смисл невіддільний від свободи – 

рушійної сили морального вчинку, де людина своє 

розуміння ідеального реалізує як причинність своїх 

дій.  

К. Ясперс [17] наголошував, що людина здатна 

найбільш повно ціннісно переживати та 

осенсовлено осмислювати своє власне буття та 

буття світу довкола себе тоді, коли вона опиняється 

у так званих “пограничних ситуаціях” перед лицем 

абсурду, зокрема перед невідворотністю 

страждання чи мук совісті через провину. Тоді 

перед людиною відкривається бердяєвська 

“оголена безодня буття” [5, с. 550] як власне сенс 

епох, що стимулює у людині “онтологічну волю” 

[5, с. 570] та свідомість трансцендентності. 

Інтенсіонально налаштований інтелект, на думку 

М. Поповича, формує “осмислену констатацію 

трансцендентного” як основу інтеграції соціуму – і 

в цьому виявляється сенс історії та підстава її 

рекурентних циклів: солідарність і соборність 

духовного буття народів перед лицем абсурдних 

ситуацій [10, с. 355]. “Емпірична інтерпретація 

завжди часткова, – зауважує М. Попович, – тому 

що не всі знаки і комбінації знаків, представлені в 

теорії, мають відповідники у досвіді” [10, с. 375]. 

Саме тому екстенсіональна когнітивістика не може 

пояснити джерел активізації пасіонарності в умовах 

тойнбівських “викливів-відповідей” у рекурентній 

історії цивілізацій, фазових переходів у теорії 

етногенезу Л. Ґумільова, алгоритму циклів зміни 

типів культурної ментальності соціокультурної 

динаміки П. Сорокіна, підстав інсайдерства “нових 

комбінацій” Й. Шумпетера тощо. 

У нашому дослідженні ми трактуємо кожну 

економічну систему як культурне явище, де 

культура, за А. Ленґле, – це простір відносин на 

основі маніфестації цінного у бутті, і те цінне, за  

М. Бердяєвим [5, с. 569], є символ – знак духовного 

світу, що якісно преображує життя. Надалі 

культурний підхід в аналізі принципів становлення 

нооекономіки у нас буде основним. Можемо вже 

констатувати, що тріалектика діяльності vita activа 

Г. Арендт (праця, робота, дія) у контексті 

екзистенціального підходу інтенсіональної системи 

мислення ґрунтується на тріалектичній структурі 

vita activа: чуттєва цінність, когнітивний сенс, 

праксеологічний акт. 

Ціність-сенс-дія акумулюються у досвіді 

преображення світу і утвердження себе у світі у 

статусі поведінкових патернів культури. Людина 

діє, опираючись на пізнані сенси та переживання 

цінностей, де сенс – це іманентний імператив 

актуального вчинку у дану мить часу, легітимі-

зований совістю. Культура опосередковано сприяє 

віднайденню сенсів. Екстенсіональні та інтенсіо-

нальні системи мислення як способи віднайдення 

сенсів буття опираються на континууми цінностей 

двох типів культури: перші – чуттєвої, другі – 

ідеаційної. П. Сорокін наголошує, що чуттєва 

культурна ментальність вважає реальністю те, що 

пізнається чуттєвими рецепторами тіла у 

зовнішньому середовищі [12]. Е. Баттерворс 

називає це “життям, прожитим ззовні в середину” 

[3, с. 25]. Розуміння потреб має фізичний вимір і 

діяльність суб’єкта чуттєвої культурної 

ментальності спрямована на  видозміну природного 

довкілля для максимізації матеріального комфорту. 

Ця ментальність, за визначенням П. Сорокіна, 

“розчиняє внутрішнє життя і внутрішній світ у 

зовнішньому” [12, с. 71]. Невпинне зростання 

потреб вимагає посилення контролю людини над 
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природою та іншими людьми, а уникнення 

невідворотності конфліктів, пов’язаних із 

конкуренцією за доступ до обмежених ресурсів, 

долається так званою “інституціоналізацією 

договірної правди” – наділеного юридичною силою 

контракту, що сприяє реалізації мінових угод 

процесу багатства. Тому в умовах домінування 

чуттєвого типу наративів і патернів відтворення 

провідним класом суспільства є ті, хто займається 

виключно економічною діяльністю: негоціанти, 

промисловці, фінансисти, банкіри, ІТ-підприємці, 

інсайдери “нових комбінацій” тощо. Імперативу 

“грошової вигоди” та грошовому виміру підля-

гають не лише усі результати праці, включаючи 

мистецькі та наукові цінності, а також, як 

наголошує П. Сорокін, художні та морально-етичні 

цінності [12, с. 76]. Домінує, за О. Шпеґлером [16], 

“грошовий спосіб мислення” – здатність усе 

побачене, почуте і пізнане виразити у грошовому 

еквіваленті. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУЛЬТУРНИЙ 

КОНТИНУУМ 

Сукупність ціннісно наративованих та когнітивно 

осенсовлених праксеологічних патернів відтворення 

буття 

Чуттєва 

культура 

Ідеаційна 

культура 

Утилітарна 

філософія 

Екзистенціальна 

філософія 

Екстенсіональна 

когнітивна система 

Інтенсіональна 

когнітивна система 

МЕЙНСТРІМІВСЬКИЙ 

ЕКОНОМІКС: неолібералізм, 

неокласицизм, неокейнсіанство, 

неоінституціоналізм, соціал-

демократизм 

НООЕКОНОМІКА: філософія 

господарства (С. Булгаков), фізична 

економія (С. Подолинський, М. Руденко), 

еволюційна економічна теорія 

(Й. Шумпетер), Синя Економіка (Ґ.Паулі) 

самоактуалізація: зміна світу 

через технологію для 

максимізації індивідуальної 

корисності у формі грошової 

вигоди 

самоактуалізація:  пізнання сенсів 

власного буття через пережиття 

цінного як основи праксеологічного 

акту якісної зміни себе у світі 

Рис. 1. Біполярна структура соціокультурної динаміки когнітивних економічних систем 
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Оскільки ринок є соціальною формою 

відображення дефіциту, то, відповідно, як 

наголошував А. Шопенґавр, кожне бажання, що 

задовольняється в ринковий спосіб, виникає з 

потреби, тобто – з нужди, тобто – із страждання [9, 

с. 516]. Сутність людини чуттєвої культури, 

констатував А. Шопенґавр, полягає в тому, що її 

воля постійно прагне, вдовольняється і знову 

прагне безперервно, і будь-яка затримка задово-

лення породжує страждання, а затримка нового 

бажання – безплідну нудьгу [9, с. 527]. Тому 

наративи чуттєвої культури налаштовані на 

індустрію стимуляції бажань у режимі “архітектури 

вибору” через явище “пропозиції вражень”. 

Сучасний ринок просуває як товар “інноваційну 

комерційну пропозицію переживань”, яка складає 

“третинний економічний сектор”, у якому інфор-

мація виступає основним четвертим економічним 

ресурсом – стверджує Х.-Д. Кюблер [6]. Оскільки 

різноманітність пропонованого стає принципом, то 

споживач швидко байдужіє до “безперервного 

потоку мутацій на рівні пропозиції” [6, с. 52]. 

Докорінно змінюється, за словами Е. Тоффлера, 

“економічний ландшафт часу” [13]. З. Бауман 

чуттєву культуру взагалі називає культурою часу, а 

не простору, точніше – “культурою абсолютного 

сьогодення” [4, с. 74], де умовою комерційного 

прибутку є ментальна властивість споживача 

“забувати, а не запам’ятовувати” [4, с. 67]. 

“Пропозиція враження” у режимі “архітектури 

вибору” нівелює ментальний принцип граничної 

корисності, який передбачає наявність часового 

лагу для осмислення міри придатності споживчого 

блага, його суб’єктивної оцінки для уможливлення 

свідомого мінового вибору. Ця nudging-технологія 

характеризується “стисненням часу” [4, с. 67], коли 

у процесі “споживання” чуттєвого враження, 

оплаченої емоційної експресії, задоволення від спо-

живання зводиться до мінімуму, оскільки “індуст-

рія вражень” від бажання віднімає очікування і тим 

самим можливості споживання починають 

перевищувати межі природних чи набутих потреб. 

Таке суспільство масового споживання З. Бауман 

діагностує як “соціальний аналог психічного 

розладу, двома протилежними симптомами якого є 

знесилення і нездатність заснути” [4, с. 68].  

Цей фазовий перехід соціокультурної динаміки 

чуттєвої культури П. Сорокін визначав як зміну 

активно-чуттєвого типу культурної ментальності, 

притаманної пасіонарній підприємницькій актив-

ності індустріальної доби розвитку капіталізму, 

пасивно-чуттєвим типом – гедоністичним спожи-

вацтвом естетично вульгаризуючого утилітарно 

спрямованого продукту чуттєвої насолоди. Якщо 

споживач втомлюється від безперервної інновації 

як основного товару індустрії вражень, то виходом 

стає повторення, переінтерпретація бувалого як 

комерційна стратегія. Цю тенденцію угледів ще Ф. 

Ніцше, який констатував, що у світі незмінних 

ідіотичних повторень видовище розгортання 

ментальних актів буття як комерційної вартості 

неодмінно провокуватиме тугу, де найпошире-

нішим виходом із ситуації стає симулятивне 

наслідування, що знову і знову закручує 

безнадійний ряд повторень [9, с. 511]. Тобто 

основним поведінковим патерном пасивно-чуттєвої 

культурної ментальності, що визначає характер 

ринкових відносин виробництва і споживання, 

виступає симулякр – уніщовлений патерн знесут-

нісненого буття, що підлягає утилітарному 

мімезису. А це – діагноз обскураційної фази 

соціоентропії циклу динаміки чуттєвої культури.  

Наступна фаза циклу соціокультурної динамі-

ки, опісля обскураційної, – регенераційна, – харак-

теризується зміною домінуючого типу культури, у 

даному випадку – чуттєвого на ідеаційний. А тому 

нооекономіка можлива лише як парадигмально-

патернальний проект ідеаційної культури.  

Висновки та перспективи подальших 

досліджень у даному напрямі. Нами було 

проаналізовано метафізичні принципи становлення 

нооекономіки у когнітивному просторі чуттєвої 

культурної ментальності як альтернативного 

аксіологічного, парадигмального та патернального 

проекту ідеаційної культури. На основі аналізу 

соціоентропійного алгоритму, відображеного спад-

ною траєкторією циклу чуттєвої культури, зробле-

но висновок про можливість нооекономіки як 

суспільно-економічної формації лише в умовах 

ідеаційного типу культури і культурної менталь-

ності інтенсіональних когнітивних систем. 

У цьому контексті перспективними виглядають 

такі напрями досліджень: 

- теоретико-методологічний пошук джерела 

вартості когнітивно-інтелігібельного продукту 

нооекономіки ідеаційної культури; 

- виявлення у стратегії “переваг відсталості” 

інноваційних перспектив та синергетичних можли-

востей, на основі ресурсів ідеаційної культури, 

становлення вітчизняного варіанта нооекономіки. 
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РОЗВИТОК СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА В УКРАЇНІ 
 

Анотація. В статті досліджено теоретичні аспекти розвитку фінансового посередництва в Україні. 

Визначено значення та функції фінансових посередників в фінансовій системі та забезпеченні фінансування 

економічного зростання. Зроблений висновок, що розвиток вітчизняного фінансового посередництва 

відбувається з врахуванням особливостей континентального типу фінансової системи, сформованої в країні. 

Встановлено, що внаслідок повільної трансформації економіки, низького життєвого рівня населення та 

незначних грошових заощаджень громадян діяльність вітчизняних фінансових посередників залишається 

недостатньо ефективною.  Досліджено, що для банківських і небанківських фінансових установ останніми 

роками спостерігалися подібні тенденції щодо нарощування обсягів загальних активів. Однак, банківські 

установи суттєво випереджають небанківські фінансові інститути і за обсягом нагромаджених активів, і за 

складом посередницьких операцій. Незважаючи на динамічне нарощування активів, роль вітчизняної системи 

фінансового посередництва в постачанні внутрішніх інвестиційних ресурсів для розвитку національної 

економіки залишається недостатньою. Зазначена необхідність удосконалення діяльності фінансових 

посередників в країні. Запропоновані заходи, що дозволять підвищити ефективність функціонування системи 

фінансового посередництва в Україні, зокрема удосконалення законодавчо-нормативної бази в цілях 

наближення практики діяльності фінансових посередників до світових стандартів, формування 

конкурентного ринкового середовища в країні, підвищення довіри суспільства до діяльності інститутів 

фінансового сектора через просвітницькі заходи, удосконалення державного регулювання фінансової 

посередницької діяльності.  Перспективи подальших досліджень пов’язані з визначенням особливостей 

діяльності окремих видів фінансових посередників в Україні. 

 

Ключові слова: фінансове посередництво, фінансовий інститут, банківські установи, небанківські 

фінансові установи, інвестиційні ресурси.  
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DEVELOPMENT OF THE FINANCIAL INTERMEDIATION SYSTEM IN 

UKRAINE 

 
Abstract. The theoretical aspects of the financial intermediation development in Ukraine are investigated in the 

article. The values and functions of financial intermediaries in the financial system and ensuring the economic growth 

financing are determined. It is concluded that the development of domestic financial intermediation is taking into 

account the peculiarities of the continental type of financial system formed in our country. It is determined that due to 

the slow transformation of the economy, low living standards and insignificant monetary savings of the population, the 

activity of domestic financial intermediaries remains insufficiently effective. It has been researched that similar 
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tendencies have been observed for banking and non-banking financial institutions in recent years regarding the 

increase of total assets. However, banking institutions are significantly ahead of non-banking financial institutions both 

in terms of accumulated assets and in the composition of intermediary operations. Despite the dynamic growth of 

assets, the role of the domestic financial intermediation system in the supply of domestic investment resources for the 

development of the national economy remains insufficient. The necessity of improvement of activity of financial 

intermediaries in the country is emphasized. Measures have been proposed to improve the efficiency of the financial 

intermediation system in Ukraine, in particular, to improve the legislative and regulatory framework in order to bring 

the practice of financial intermediaries closer to world standards, to create a competitive market environment in the 

country, to increase public confidence in the activities of financial sector institutions through educational programs as 

well as to improve the state regulation of financial intermediation activity. The prospects for further research are 

related to the identification of the peculiarities of the activities of certain types of financial intermediaries in Ukraine. 

 

Key words: financial intermediation, financial institution, banking institutions, non-banking financial institutions, 

investment resources. 
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Постановка проблеми. Важливе місце в аку-

муляції інвестиційних ресурсів належить фінанси-

вим посередникам. Економічне призначення фінан-

сових посередників полягає в забезпеченні базовим 

суб’єктам національної економіки максимально 

сприятливих умов для їх успішного функціону-

вання. Внаслідок повільної трансформАції 

економіки, низького життєвого рівня населення та 

незначних грошових заощаджень громадян 

діяльність вітчизняних фінансових посередників 

залишається недостатньо ефективною. Водночас 

наявність на фінансовому ринку великої кількості 

фінансових інститутів з широким спектром послуг 

сприяє посиленню конкуренції між ними, а також 

удосконаленню фінансових операцій, які вони 

проводять. Проблема розвитку інституту фінанси-

вого посередництва в Україні на сьогоднішній день 

залишається актуальною, адже в умовах системної 

кризи в банківській системі і банкрутства великої 

кількості банків довіра населення до цих фінанси-

вих інститутів залишається дуже низькою. Водно-

час потребують розвитку інші форми фінансового 

посередництва, розвинені в ринкових економіках. 

Зважаючи на це, обрана тема наукового 

дослідження є актуальною.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемами розвитку фінансового посередництва 

у вітчизняній і світовій практиці займається велика 

кількість науковців. Серед іноземних вчених 

проблему впливу фінансових посередників на 

кризові процеси в економіці вивчав М. Вудфорд 

(Woodford, 2010) [16]. Питаннями еволюції банків в 

фінансових системах займалися Н. Цетореллі,                     

Б. Мандел, Л. Моліне (Cetorelli, Mandel, Mollineaux, 

2012) та ін. [15]. Здійснений вагомий вклад у 

досліджувану проблематику і вітчизняними науков-

цями. Так, Д. С. Гайдукович розглянуті основні 

положення фінансового посередництва в контексті 

їх впливу на розвиток фінансової системи [12].               

С. М. Ксьондз окреслені особливості реалізації 

фінансового посередництва на ринку фінансових 

послуг України [13]. І. О. Школьник досліджені 

роль та значення фінансових посередників у 

забезпеченні формування та розвитку ефективного 

фінансового ринку [6]. Активно досліджують 

проблематику фінансового посередництва й такі 

вітчизняні вчені, як С. О. Ніколаєва, І. С. 

Каракулова [3]. Проте система фінансового 

посередництва знаходиться у динамічному 

розвитку, що вимагає її подальшого дослідження з 

врахуванням сучасних реалій та завдань, які 

повинні виконувати фінансові інститути. 

Постановка завдання. Визначення сутності 

фінансового посередництва, особливостей його 

функціонування та тенденцій розвитку в Україні, а 

також окреслення напрямів, що дозволять 

підвищити ефективність його функціонування в 

національному господарстві.  

Виклад основного матеріалу дослідження. У 

сучасних умовах фінансові посередники займають 

одне з центральних місць на фінансовому ринку. 

Досвід розвинених країн показує, що ефективна 

діяльність фінансових посередників та постійне 

розширення та вдосконалення ними фінансових 

операцій сприяє підвищенню продуктивності еко-

номіки. Такий ефект досягається за рахунок безпе-

рервного інвестування економіки, в процесі якого 

відбувається переміщення вільних ресурсів від 

суб’єктів ринку, які мають їх надлишок і не можуть 

ефективно їх використати, до тих, хто має потребу 

в них. 

Процеси економічного зростання в Україні 

об’єктивно супроводжуються появою і подальшим 

розвитком фінансового ринку і ринку інвестицій. 

Ефективне функціонування цих ринків можливе 

лише за умови функціонування їх належної 

інфраструктури. Основне місце в інфраструктурі 

даних ринків займають фінансові посередники. 

Останнім часом у вітчизняній практиці все більше 

інвестицій здійснюється через механізм фінансово-

го посередництва та за участю інститутів, які 

випускають свої фінансові зобов’язання для 

подальшої купівлі активів інших підприємств. В 

цьому контексті фінансові посередники виконують 

своє призначення щодо переміщення інвестиційних 

ресурсів у формі фінансових активів від тих 
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суб’єктів ринку, які мають тимчасово вільні 

ресурси і бажають їх ефективно інвестувати, до 

тих, хто має потребу в додаткових ресурсах. 

Виходячи з цього, можна стверджувати, що 

основна роль фінансових посередників у розвитку 

економіки будь-якої країни полягає в забезпеченні 

ефективного функціонування механізму залучення 

та переміщення інвестицій. Рівень інвестицій у 

суспільстві значною мірою впливає на обсяги його 

національного доходу. 

Серед науковців та практиків поки що не 

склався єдиний підхід до визначення сутності 

фінансового посередництва. В сучасному тлумач-

ному словнику української мови зазначено, що 

посередник – це особа чи установа, організація і т. 

ін., що сприяє встановленню та здійсненню ділових 

контактів, торговельних або дипломатичних зносин 

між ким-небудь або чим-небудь [9]. У ст. 333 

Господарського кодексу України визначено, що 

фінансове посередництво – це діяльність, пов’язана 

з отриманням та перерозподілом фінансових 

коштів (крім випадків, передбачених законо-

давством) [10, ст. 333]. У Наказі Державної служби 

статистики № 96 від 18 травня 2005 р. “Про 

затвердження Класифікації інституційних секторів 

економіки України” зазначається, що фінансове 

посередництво є одним із різновидів фінансової 

послуги [11].  

На наш погляд, сутність фінансового 

посередництва більшою мірою відповідає значенню 

слова “посередництво”, поданому в тлумачному 

словнику української мови та нормативно-правових 

документах. Тобто фінансове посередництво 

зводиться до проведення фінансових операцій та 

надання фінансових послуг, зокрема консульту-

вання, експертно-інформаційного обслуговування, 

роботи з підготовки, укладення та супроводження 

договорів про надання фінансових послуг тощо. 

Зазначені види операцій проводяться на ринках 

фінансових послуг, до яких належать ринки 

банківських, страхових, інвестиційних послуг та ін. 

Проте діяльність з експертно-інформаційного 

обслуговування послуг і роботу з підготовки 

договорів щодо надання фінансових послуг 

недоцільно відносити до поняття фінансового 

посередництва.  

Іноземні науковці в складі досліджуваної кате-

горії окремо виділяють фінансового посередника, 

кредитного посередника (різновид фінансового 

посередника), фінансового консультанта (який 

допомагає вибрати фінансову послугу) [7, с. 128]. 

Для усунення розбіжностей в трактуванні фінан-

сового посередництва доцільно здійснити класифі-

кацію фінансових інститутів відповідно до ознак 

їхнього функціонування та діяльності (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Класифікація фінансових посередників за обраними ознаками (самостійна розробка) 

 

 

За видом 

діяльності: 

 

- банки; 

- страхові компанії; 

- кредитні спілки; 

- недержавні пенсійні 
фонди; 

- фінансові компанії; 

- ломбарди; 

- лізингові і 
факторингові 
компанії; 

- компанії з 
управління активами. 

За моделлю 

співпраці з 

іншими 

фінансовими 

інститутами: 

- брокери; 

- дилери; 

- андеррайтери; 

- маклери. 

 

За функціями, 

які виконують 

фінансові 

посередники: 

- агенти; 

- фінансові 

планувальники. 

За функціями, 

що притаманні 

фінансовим 

посередникам: 

- трансформація 

строків погашення; 

- розподіл ризику; 

- переваги в 

перетворенні 

невеликих 

депозитів у великі 

кредити і навпаки. 

Фінансові посередники 
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Головна функція фінансових посередників 

полягає у допомозі переміщення коштів економіч-

них суб’єктів, які здійснюють заощадження, до 

потенційних інвесторів. На цій функції фінансового 

посередництва та її вагомості для економічного 

розвитку країни окремо наголошує В. Корнєєв [2]. 

В. П. Ходаківська і О. Д. Данілов вважають, що 

фінансові посередники практично створюють нові 

фінансові активи. В процесі фінансової діяльності 

посередники мають змогу отримувати прибуток за 

рахунок економії витрат, зумовленої зростанням 

масштабу операцій, а також здійснюючи аналіз 

кредитоспроможності потенційних позичальників, 

рівномірно розподіляючи ризики [5]. На накопи-

чувальній функції фінансових посередників наголо-

шує С. В. Герасимова, зазначаючи, що ці установи 

акумулюють кошти фізичних та юридичних осіб, 

зокрема й шляхом випуску цінних паперів, а потім 

на комерційних засадах надають ці кошти 

позичальникам [1].  

За допомогою фінансових посередників 

інвестори можуть вкладати свої кошти у фінансові 

активи або вилучати їх з процесу інвестування. 

Фінансові посередники за винагороду допомагають 

учасникам ринку залучати кошти, які їм необхідні 

для економічної діяльності. При цьому, чим вищою 

є оплата послуг фінансових посередників, тим 

нижчою є конкурентна позиція позичальника на 

фінансовому ринку. Залучаючи кошти за великих 

обсягів фінансових операцій, фінансові 

посередники зменшують витрати й ризики на 

кредитному та фондовому ринках. У разі потреби 

фінансові посередники можуть викупити фінансові 

активи або продати їх інвесторам. Фінансові 

посередники можуть забезпечувати фінансовим 

активам додаткову ліквідність і стабілізувати 

діяльність певного сегмента ринку під час викупу і 

продажу фінансових активів, протидіючи значним 

коливанням цін. У країнах з розвиненою еконо-

мiкою фінансові посередники активно сприяють 

накопиченню заощаджень у суспільстві.  

Розвиток фінансових посередників у різних 

країнах світу залежить від особливостей економіч-

ної системи та історично сформованих тенденцій. В 

світовій практиці сформувалися два типи фінан-

сових систем залежно від вагомості фінансових 

посередників у їх функціонуванні [8, с. 15]:  

- континентальна – базою якої є банки, які за 

допомогою кредитів здійснюють перерозподіл 

коштів в економіці; 

- англо-американська – в якій основними 

посередниками є біржі та інвестиційні банки, що 

торгують цінними паперами.  

Віднесення фінансової системи країни до 

континентального або англо-американського типу 

залежить від участі фінансових інститутів у 

розподілі та перерозподілі ВВП та розвитку 

банківської системи країни у цілому.  

Враховуючи, що в Україні банківська система 

домінує за обсягом нагромаджених активів, можна 

стверджувати, що система фінансового посеред-

ництва формується за континентальним типом.  

Фінансове посередництво є тим видом діяль-

ності, від ефективності протікання якого залежить 

оптимальність перерозподілу фінансових ресурсів 

між економічними агентами та рівень витрат на цей 

перерозподіл. Ефективність діяльності фінансових 

посередників у сфері регулювання фінансових 

потоків виявляється за такими напрямами:  

1. Здатність акумулювати необхідний обсяг 

фінансових ресурсів в процесі надання широкого 

спектра фінансових послуг.  

2. Зниження трансакційних витрат в процесі 

залучення ресурсів і покращення якості фінансових 

послуг.  

3. Здатність суспільства ефективно використо-

вувати нагромаджені фінансові ресурси з точки 

зору довгострокового розвитку.  

У сучасних умовах розвиток фінансового 

посередництва характеризується складом фінанси-

вих інститутів, а також асортиментом фінансових 

послуг, які вони надають. Вдосконалення фінансо-

вого посередництва має безперечний вплив на 

розвиток фінансового ринку. В цьому контексті 

діяльність фінансових інститутів сприяє зменшенню 

вартості фінансових операцій, підвищує ліквідність 

фінансових активів, диверсифікує ризики, створює 

умови для активізації роботи всіх учасників ринку.  

Відповідно до українського законодавства 

фінансове посередництво поділяють на два типи: 

банківське та небанківське. Ключова роль у 

реалізації фінансової посередницької діяльності в 

Україні належить банкам. Небанківські фінансові 

установи, на відміну від банків, спеціалізуються на 

окремих фінансових послугах, забезпечуючи стра-

хування, кредитування, спільне інвестування, 

управління активами, посередництво у купівлі-

продажі фінансових інструментів, недержавне 

пенсійне забезпечення, гарантійні операції тощо. 

Діяльність небанківських фінансових установ 

суттєво відрізняється від діяльності банків. Серед 

основних відмінностей – її вузька спеціалізація, 

реалізація в процесі її здійснення небанківських 

послуг (за наявності дозволу держави – окремих 

банківських), відсутність безпосереднього впливу 

на формування пропозиції грошей на ринку, а 

також вищий ризик порівняно з операціями банків 

[4].  

Агентами небанківського фінансового 

посередництва виступають інститути спільного 

інвестування, недержавні пенсійні фонди, страхові 

компанії, кредитні спілки, ломбарди, компанії з 

управління активами, фінансові компанії тощо. На 

рис. 2 представлені обсяги активів, нагромаджені 

вітчизняними банками і небанківськими фінансо-

вими установами в періоді дослідження – протягом 

2016-2018 рр. 

На сьогодні активи небанківських фінансових 

установ за своїм обсягом залишаються незначними 

у порівнянні з активами банків. В досліджуваному 

періоді і для активів банків, і небанківських 

фінансових інститутів спостерігалися тенденції 

зростання. Активи банків за цей період зросли на 

104,5 млрд грн, небанківських фінансових установ 

– на 36,6 млрд грн. 
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Рис. 2. Активи фінансових посередників в Україні в 2016-2018 рр., млн грн 

 

 

Серед небанківських фінансових інститутів 

лідерами щодо нарощування активів є фінансові 

компанії (рис. 3). В 2018 році їх активи зросли на 

27 983 млн грн. Протягом досліджуваного періоду 

зростання вартості активів було характерним для 

усіх видів небанківських фінансових інститутів. 

Для страхових компаній воно становило 7 417 млн 

грн, недержавних пенсійних фондів – 606 млн грн, 

ломбардів – 403 млн грн, кредитних спілок –               

185 млн грн. 

Незважаючи на наявність позитивної тенденції 

до зростання обсягу активів, роль фінансового 

посередництва у підвищенні ефективності націо-

нальної економіки та фінансуванні економічного 

зростання залишається недостатньо вагомою. 

Свідченням цьому є перекоси у перерозподілі 

фінансових потоків між економічними агентами, 

що зумовило зростання грошей поза банками та 

значний обсяг тіньових операцій. Існують проб-

леми в якості та доступності фінансових послуг, що 

пропонуються фінансовими посередниками. 

Наслідки світової фінансової кризи, а також 

негаразди в суспільно-політичному житті країни 

породили проблеми в діяльності багатьох 

вітчизняних банків і небанківських фінансових 

установ, що в цілому підірвало довіру суспільства 

до фінансового сектора. Поза фінансовим сектором 

країни залишається значний обсяг заощаджень 

населення, що зменшує обсяги внутрішніх 

інвестиційних ресурсів. З огляду на наведені 

аргументи можна стверджувати, що діяльність 

системи фінансового посередництва в Україні 

потребує суттєвого удосконалення. 

 

 
 

Рис. 3. Динаміка зміни обсягу активів небанківських фінансових установ протягом 2016-2018 рр.
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Для підвищення ефективності діяльності 

фінансового посередництва, як сфери нагро-

мадження та постачання в економіку України 

додаткових інвестиційних ресурсів, необхідно: по-

перше, забезпечити удосконалення законодавчо-

нормативної бази з метою наближення правил 

діяльності фінансових посередників до світових 

стандартів; по-друге, сформувати сприятливе 

ринкове середовище для розвитку посередницької 

діяльності; по-третє, повернути довіру суспільства 

до фінансових посередників шляхом просвітниць-

кої роботи та підвищення фінансової грамотності 

населення; по-четверте, створити ефективний 

механізм державного регулювання фінансової 

посередницької діяльності. Ефективне державне 

регулювання та нагляд у фінансовому секторі 

країни здатні забезпечити конкурентні умови для 

діяльності фінансових посередників, запобігти 

поширенню кризових явищ на ринку, створити 

стимули для розширення видів посередницької 

діяльності та фінансових операцій. 

Висновки і перспективи подальших дос-

ліджень у цьому напрямі. Фінансове посеред-

ництво є важливим атрибутом ринкової економіки, 

сферою реалізації фінансових операцій, накопи-

чення, переміщення та інвестування вільних 

економічних ресурсів для розвитку національного 

господарства. Науковці, які займаються проблема-

тикою фінансового посередництва, наголошують 

на важливості ролі фінансових інститутів в 

економічній, інвестиційній та соціальній сферах. В 

Україні сформоване банкоорієнтоване фінансове 

посередництво, притаманне континентальному 

типу фінансової системи. Банківські установи 

суттєво випереджають небанківські фінансові 

інститути і за обсягом нагромаджених активів, і за 

складом посередницьких операцій. Останніми 

роками для всіх видів фінансових посередників в 

Україні характерною є тенденція нагромадження 

активів. Незважаючи на це, функції фінансових 

посередників в національній економіці залишають-

ся нереалізованими належним чином. Значний 

обсяг заощаджень населення залишається поза 

фінансовою системою, спостерігається нестача 

внутрішніх інвестиційних ресурсів для розвитку 

економіки і зниження довіри у суспільстві до 

діяльності фінансових інститутів. З огляду на це 

діяльність системи фінансового посередництва в 

країні потребує суттєвого удосконалення. Серед 

основних напрямів, що здатні забезпечити цей 

процес, запропоновано удосконалення законо-

давчо-нормативної бази в цілях наближення 

практики діяльності фінансових посередників до 

світових стандартів, формування конкурентного 

ринкового середовища в країні, підвищення довіри 

суспільства до діяльності інститутів фінансового 

сектора через просвітницькі заходи, удосконалення 

державного регулювання фінансової посеред-

ницької діяльності. Перспективи подальших 

досліджень пов’язані з визначенням особливостей 

діяльності окремих видів фінансових посередників 

в Україні. 
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ПРОБЛЕМИ ЗБАЛАНСУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ 

 
Анотація. Обґрунтовано теоретико-методичні підходи та сформовано рекомендації щодо збалансування 

місцевих бюджетів в умовах фінансової децентралізації. Зокрема, виділено основні методи збалансування 

місцевих бюджетів на базі доходів та видатків, проаналізовано місце міжбюджетних трансфертів у 

формуванні дохідної бази територіальних одиниць та рівень збалансування місцевих бюджетів у                        

2014-2018 рр., а також визначено основні напрями покращення збалансування місцевих бюджетів у контексті 

нарощення їхніх власних фінансових ресурсів. Визначено, що збалансований бюджет – це бюджет, в якому 

надходження поточного періоду відповідають сумі витрат цього ж періоду, тому збалансування бюджету є 

найбільш відповідальним етапом формування бюджету. Міжбюджетні трансферти не повинні слугувати 

основним інструментом, а мають лише доповнювати методи балансування. Проведені розрахунки 

засвідчують, що бюджетна реформа децентралізації відбувається у правильному напрямку, і 

переформатування системи міжбюджетних трансфертів в Україні у 2015 році вже дало свої позитивні 

результати. Проте далеко не усі проблеми ще вирішені: міжбюджетні трансферти все ще залишаються 

основним і найвагомішим інструментом фінансової підтримки розвитку територій. Зроблено висновок, що для 

кращого функціонування системи інструментів та методів збалансування місцевих бюджетів необхідно 

законодавчо закріпити стабільні нормативи відрахувань по загальнодержавних податках, створити прозору 

та об’єктивну процедуру виділення трансфертів. 

 

Ключові слова: місцеві бюджети, збалансування, трансферти, органи місцевого самоврядування, 

децентралізація. 
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PROBLEMS OF BALANCING LOCAL BUDGETS OF UKRAINE 
 

Аbstract. Theoretical and methodical approaches have been substantiated and recommendations for balancing 

local budgets in terms of financial decentralization have been formed. In particular, the main methods of balancing 

local budgets on the basis of revenues and expenditures are highlighted, the place of interbudget transfers in the 

formation of the revenue base of territorial units and the level of local budgets balancing in 2014-2018 are analyzed, as 

well as the main directions of improving the local budgets balancing in the context of increasing their own financial 

resources. It is determined that a balanced budget is a budget in which current period receipts correspond to the sum of 

expenditures in the same period, so balancing the budget is the most important stage in budgeting. Interbudget transfers 

should not serve as a major tool, but should only complement balancing methods. The calculations show that the 

budgetary reform of decentralization is going in the right direction, and the reformatting of the system of interbudget 

transfers in Ukraine in 2015 has already yielded positive results. However, not all problems are resolved yet: 

interbudget transfers remain the main and the most important tool for territorial development financial support. It is 

concluded that for better functioning of the system of tools and methods of local budgets balancing it is necessary to 

legislate stable norms of deductions on national taxes, to create transparent and objective procedure of transfers 

rendering. 

 

Кeywords: local budgets, balancing, transfers, local governments, decentralization.  
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Постановка проблеми. Ефективна організація 

відносин у бюджетній системі є одним з найваж-

ливіших і найскладніших завдань державних 

фінансів в кожній країні. Основними проблемами 

взаємовідносин між державним бюджетом і 

бюджетами органів місцевого самоврядування є 

перерозподіл бюджетних ресурсів, зумовлений 

об’єктивними відмінностями в рівнях соціально-

економічного розвитку окремих територій і 

необхідністю фінансового вирівнювання з метою 

забезпечення конституційних гарантій населенню 

незалежно від місця його проживання.  

Європейський вектор розвитку України 

означає, в тому числі, й наближення до європейсь-

ких стандартів бюджетної забезпеченості, фінансо-

вої децентралізації, удосконалення принципів 

складання та виконання місцевих бюджетів.  

Разом із тим, сьогодні процес формування 

місцевих бюджетів характеризується здебільшого 

недостатністю власних доходів та тенденцією до 

зростання обсягів міжбюджетних трансфертів, що 

апріорі обмежує фінансові можливості місцевих 

органів влади для концентрації ресурсної бази і 

належного соціально-економічного розвитку тери-

торій, зокрема інвестиційного та має наслідком не-

повне задоволення колективних потреб терито-

ріальних громад. 

Стан формування та використання місцевих 

бюджетів істотно залежить від вирішення проблем 

збалансованості бюджетів, які є наслідком невирі-

шених питань у галузі фіскального федералізму. 

Бюджетна фінансова децентралізація, що прово-

диться в Україні, включає удосконалення системи 

збалансованості місцевих бюджетів. З огляду на це 

вирішення проблем покращення збалансування 

місцевих бюджетів є вкрай актуальним. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Сучасний стан та проблеми збалансування 

місцевих бюджетів в Україні розглядалися у працях 

таких українських вчених, як С. Буковинський,            

О. Василик, А. Єпіфанов, О. Кириленко, І. Луніна, 

І. Чугунов, В. Швець, С. Слухай, К. Павлюк,                     

В. Федосов та ін. Здебільшого наукові роботи 

орієнтовані на виявлення загальних тенденцій 

місцевих бюджетів, їх формування та виконання. 

Проте питання збалансування місцевих бюджетів в 

контексті розширення інструментарної бази дос-

ліджувалося досить вузько. Більш детального 

вивчення потребують проблеми формування місце-

вих бюджетів у контексті проведення фінансової 

децентралізації та реформування міжбюджетних 

відносин. 

Постановка завдання. Метою статті є дос-

лідження механізму збалансування місцевих 

бюджетів в Україні через призму застосування 

системи сучасних інструментів та методів, оціню-

вання рівня збалансування місцевих бюджетів 

України за 2014-2018 рр., а також окреслення шля-

хів покращення збалансування місцевих бюджетів 

у контексті проведення фінансової децентралізації. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Бюджетний кодекс серед одинадцяти принципів 

побудови бюджетної системи України називає 

принцип збалансованості – повноваження на 

здійснення витрат бюджету повинні відповідати 

обсягу надходжень до бюджету на відповідний 

бюджетний період [1].  

Збалансований бюджет – це бюджет, в якому 

надходження поточного періоду відповідають сумі 

витрат цього ж періоду, тому збалансування 

бюджету є найбільш відповідальним етапом форму-

вання бюджету. В цьому напрямку Бюджетним 

кодексом України передбачено удосконалення 

системи збалансованості місцевих бюджетів, яка 

включає дві складові.  

Перша стосується збалансування доходів, який 

передбачає розподіл надлишкових доходів бюджет-

тів територій з вищою за середню податко-
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забезпеченістю між територіями з нижчою за 

середню податкозабезпеченістю. Причому транс-

фертні платежі надаються територіям з чітко 

визначеними напрямками їх витрачання, яке буде 

забезпечувати цільове використання коштів.  

Друга складова збалансування бюджетів 

стосується видаткової частини. Дуже важливим при 

збалансуванні видатків місцевих бюджетів є облік 

структурних витрат територій. 

Збалансування місцевих бюджетів шляхом 

перерахування дотацій має низку недоліків, 

основними з них є:  

– виконання бюджетів нижчого рівня залежить 

від бюджетів вищого рівня; 

 – впевненість отримання доходів від 

державного бюджету не стимулює органи 

місцевого самоврядування по залученню власних 

доходів, особливо при великому рівні дотацій [3].  

Міжбюджетні трансферти не повинні слугувати 

основним інструментом, а мають лише 

доповнювати методи балансування.  

Саме тому необхідно дотримуватися наступних 

дій у вирішенні питань балансування бюджетів з 

урахуванням можливих ситуацій.  

Крок 1. Органи місцевого самоврядування 

складають прогноз загальних податкових доходів 

місцевих бюджетів: 

1. Прогноз місцевих (власних) податків та 

інших обов’язкових платежів, що формують 

дохідну частину місцевого бюджету. 

2. Прогноз загальнодержавних податків і інших 

обов’язкових платежів, що збираються на цій 

території. 

3. Прогноз доходів, що передаються, якщо такі 

мають місце.  

 

Крок 2. Органи місцевого самоврядування 

розраховують прогноз загальних витрат місцевих 

бюджетів:  

1. Розраховується сума власних та закріплених 

за місцевими бюджетами витрат. 

2. Розраховується сума витрат місцевих 

бюджетів, які фінансуються бюджетом вищого 

рівня - субвенціями. 

Крок 3. Балансування місцевих бюджетів:  

Варіант 1. Можливі ситуації і методи 

балансування місцевих бюджетів за такими 

показниками:  

– сума власних, закріплених за місцевими 

бюджетами;  

– прогнозна сума місцевих (власних) доходів 

місцевих бюджетів. Якщо ж цих заходів 

недостатньо, бюджету території виділяється 

фінансова допомога (субвенції, дотації) (рис. 1). 

Варіант 2. Можливі ситуації і методи 

балансування місцевих бюджетів за такими 

показниками:  

– сума власних і закріплених за місцевим 

бюджетом видатків; 

 – прогнозна загальна сума доходів місцевих 

бюджетів (рис. 2).  

Якщо методи, які наведені у другому варіанті, 

не забезпечують збалансованості місцевого 

бюджету, тоді бюджету нижчого рівня виділяється 

фінансова допомога у вигляді субвенцій і дотацій 

бюджетом вищого рівня. Субвенції мають строго 

цільове призначення, дотації носять безоплатний 

характер і надаються для покриття різниці між 

видатками і доходами місцевого бюджету. Для 

щоквартального і щомісячного балансування 

місцевих бюджетів також можуть надаватися 

бюджетні позики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Методи балансування місцевих бюджетів (варіант 1) [2] 

 

Можливі ситуації Методи балансування 

Сума планових власних і закріплених за 

бюджетом видатків покривається 

прогнозованою сумою власних доходів 

місцевого бюджету 

Сума планових власних і закріплених за 

бюджетом видатків менша за суму 

прогнозованих власних доходів бюджету 

території 

Сума планових власних і закріплених за 

бюджетом видатків перевищує суму 

прогнозованих 

 

Бюджет території самодостатній і 

додаткових коштів не потребує 

Надлишок ресурсів може бути 

спрямований на часткове (пайове) 

фінансування делегованих повноважень 

Між бюджетами різних рівнів 

розподіляються загальнодержавні податки 

і інші обов'язкові платежі, що збираються 

на цій території 
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Рис. 2. Методи балансування місцевих бюджетів (варіант 2) [2] 

 

 

Варіант 3. Можливі ситуації і методи 

балансування місцевих бюджетів за такими 

показниками:  

– загальна сума видатків місцевого бюджету;  

– прогнозна загальна сума доходів бюджету 

території (рис. 3). 

Варіант 4. Дисбаланс місцевого бюджету, що 

виникає в результаті прийнятих органами 

державної влади впродовж фінансового року 

рішень про зміну дохідної або видаткової частин 

цих бюджетів, може регулюватися за допомогою 

взаєморозрахунків між бюджетами вищих та 

нижчих рівнів.  

Варіант 5. В окремі періоди бюджетного року в 

процесі виконання у бюджеті території може 

утворитися нестача ресурсів через касовий розрив 

між доходами та видатками. Для балансування 

місцевого бюджету можуть виділятися коротко-

строкові бюджетні позики бюджетом вищого рівня 

на умовах їх погашення до завершення бюджетного 

року.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Методи балансування місцевих бюджетів (варіант 3) [2]

Загальнодержавні податки та інші обов'язкові 

платежі, що збираються на цій території, 

залишаються території і зараховують до її 

бюджету 

Можливі ситуації Методи балансування 

Сума планових власних і закріплених за 

бюджетом видатків покривається 

прогнозованою загальною сумою доходів 

місцевого бюджету 

Сума планових власних і закріплених за 

бюджетом видатків менша за суму 

прогнозованих загальних доходів 

місцевого бюджету 

Сума планових власних і закріплених за 

бюджетом видатків перевищує суму 

прогнозованих власних доходів 

Загальнодержавні податки і обов'язкові 

платежі, що збираються на цій території, 

розподіляються між бюджетами різних рівнів 

відповідно до нормативів відрахувань 

Бюджету території залишають 

загальнодержавні податки, що збираються на 

цій території 

Можливі ситуації Методи балансування 

Загальна сума планових власних і закріплених 

за місцевим бюджетом видатків покривається 

прогнозованою сумою загальних доходів 

місцевого бюджету 

Загальна сума планових власних і закріплених 

за місцевим бюджетом видатків менша за 

загальну суму прогнозованих доходів 

Сума планованих власних і закріплених за 

місцевим бюджетом видатків перевищує суму 

прогнозованих власних доходів 

Загальнодержавні податки та обов’язкові 

платежі передають місцевому бюджету у 

повному розмірі 

Надлишок ресурсів може бути вилучений 

бюджетом вищого рівня для балансування 

бюджету вищого рівня або бюджетів інших 

територій 

З бюджету вищого рівня виділяється допомога 

у вигляді дотацій бюджету нижчого рівня 
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Рис. 4. Динаміка доходів місцевих бюджетів України (без міжбюджетних трансфертів) та міжбюджетних 

трансфертів за 2014-2018 рр.  

(розраховано автором за [8]) 

 

Оптимальна структура та обсяги доходів і 

видатків – це один із потужних важелів впливу на 

економіку. Сьогоденні проблеми збалансування 

місцевих бюджетів пов’язані як з доходами, так і з 

видатками. Одна з них – проблема вдосконалення 

управління дефіцитом і профіцитом.  

Вирішуючи проблеми збалансування місцевих 

бюджетів, важливо акцентувати увагу на зміцненні 

фінансової бази місцевого самоврядування, 

передусім за рахунок збільшення власних доходів. 

Разом з тим, як відомо, значну частку у доходах 

місцевих бюджетів України складають 

міжбюджетні трансферти.  

Рис. 4 характеризує динаміку доходів місцевих 

бюджетів України (без міжбюджетних трансфертів) 

та міжбюджетних трансфертів за 2014-2018 рр. 

Як показує рисунок, обсяг перерахування 

міжбюджетних трансфертів із Державного 

бюджету до місцевих щороку зростає. 

Порівняємо темпи зростання доходів місцевих 

бюджетів та темпи зростання міжбюджетних 

трансфертів (табл. 1). 

Рис. 5 характеризує динаміку коефіцієнтів 

зростання показників. 

 

 

Таблиця 1 

Розрахунок коефіцієнтів зростання доходів місцевих бюджетів України та міжбюджетних трансфертів 

за 2014-2018 рр. 

Показники 

Роки 
Відхилення (+,-) 

2018 від 

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2017 

Доходи місцевих бюджетів, 

млрд грн 
89,0 120,5 170,6 229,5 232,0 143,0 2,5 

Міжбюджетні трансферти, 

млрд грн 
130,6 174,0 195,4 272,9 308,9 178,3 36,0 

Коефіцієнт зростання 

доходів 
- 1,35 1,41 1,34 1,01 - -0,33 

Коефіцієнт зростання 

міжбюджетних трансфертів 
- 1,33 1,12 1,39 1,13 - -0,26 

Джерело: розраховано автором за [8] 
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Рис. 5. Динаміка коефіцієнтів зростання доходів та міжбюджетних трансфертів місцевих бюджетів 

України за 2014-2018 рр. 

 

 

Як показує рисунок, у 2015-2017 рр. темпи 

зростання доходів місцевих бюджетів переважали 

темпи зростання міжбюджетних трансфертів, а у 

2017 р. тенденція змінилася – темпи зростання 

міжбюджетних трансфертів стали вищими. 

Тенденція є негативною та свідчить про те, що 

далеко не усі проблеми фінансової бюджетної 

децентралізації вже вирішені. 

В табл. 2, що представлена нижче, наведено 

розрахунок збалансованості місцевих бюджетів 

України за 2014-2018 рр. 

Як показують проведені розрахунки, у 2014 та 

2018 роках видатки перевищували доходи, у 

результаті місцеві бюджети були незбалансо-

ваними. Найнижчим коефіцієнт збалансованості 

виявився у 2014 році. У 2015-2017 рр. ситуація була 

позитивною. Максимального значення (6,31%) 

кроефіцієнт збалансованості бюджетів досягав у 

2015 році. 

Тобто проведені розрахунки засвідчують, що 

бюджетна реформа децентралізації відбувається у 

правильному напрямку, і переформатування 

системи міжбюджетних трансфертів в Україні у 

2015 році вже дало свої плоди. Проте далеко не усі 

проблеми ще вирішені: міжбюджетні трансферти 

все ще залишаються основним і найвагомішим 

інструментом фінансової підтримки розвитку 

територій. В той час як основний акцент має бути 

зміщений у бік нарощення власних фінансових 

ресурсів окремих територіальних утворень, що 

забезпечить їм належний рівень фінансової 

самостійності та автономії. 

 

Таблиця 2 

Збалансованість місцевих бюджетів України за 2014-2018 рр. 

Показники 
Роки 

Відхилення 2018 

(+,-) від 

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

Разом доходів, млрд грн 219,7 294,4 366,6 502,4 540,9 321,2 38,5 

Разом видатків, млрд грн 223,5 276,9 346,2 490,1 546,2 322,7 56,1 

Збалансованість, млрд грн - 3,8 17,5 20,4 12,3 -5,3 -1,5 -17,6 

Збалансованість, % -1,70 6,31 5,89 2,51 -0,97 0,73 -3,48 

Джерело: розраховано автором за [8]
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1,6

2015/2014 2016/2015 2017/2016 2018/2017

коефіцієнт зростання доходів
коефіцієнт зростання міжбюджетних трансфертів
Стовпець1
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Висновки і перспективи подальших 

досліджень у даному напрямі. Таким чином, в 

Україні постає завдання формування системи 

інструментів збалансування місцевих бюджетів, які 

сприятимуть появі стійкої зацікавленості і стимулів 

органів місцевої влади у проведенні відповідальної 

економічної і бюджетної політики з метою 

збільшення обсягу фінансових ресурсів, передусім 

власних. Для кращого функціонування системи 

інструментів та методів збалансування місцевих 

бюджетів необхідно законодавчо закріпити стабіль-

ні нормативи відрахувань по загальнодержавних 

податках, створити прозору та об’єктивну 

процедури виділення трансфертів, в основу якої 

має бути покладена ідея стимулювання нарощу-

вання доходів, а не перерозподіл ресурсів бюджету, 

проведення розподілу повноважень по видатках і 

доходах, виділення обсягів дотацій (трансфертів) та 

субвенцій згідно з податковим потенціалом 

місцевого органу влади. 
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БАНКІВСЬКА СИСТЕМА УКРАЇНИ ТА ЇЇ РОЛЬ У РОЗВИТКУ 
РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ 

 
Анотація. У статті визначено тенденції розвитку та особливості функціонування банківської системи 

України у 2014-2018 рр., здійснено оцінювання сучасного стану розвитку вітчизняного банківського сектору на 
основі аналізу основних показників діяльності вітчизняних банків. В умовах сьогодення банківська система 
України переживає складний період. Низка проблем від попередніх криз, які не були вирішені, продовжують 
негативно впливати на банківську систему, роблячи її неефективною та нестійкою, вразливою до 
різноманітних шоків. Охарактеризовано етапи розвитку банківської системи, передумови кризових явищ, 
здійснено оцінку кількісного складу та структури банківського сектору, визначено темпи зростання 
банківського кредитного портфеля, відзначено причини недостатніх обсягів банківського кредитування. 
Запропоновано заходи щодо активізації розвитку банківського сектору для підвищення його ролі у процесах 
фінансування економічного зростання. Серед них: необхідність застосування системи заходів, спрямованих на 
диверсифікацію банківських активів, підвищення рівня капіталізації банківського сектору, створення умов для 
залучення інвестицій у вітчизняну банківську систему, що дозволить мінімізувати вплив негативних чинників 
на банківську діяльність та створить умови для прискореного розвитку банківської системи України у 
майбутньому. У результаті проведеного дослідження доведено, що важливим завданням вітчизняної 
банківської системи, є необхідність у найкоротші терміни провести подальшу гармонізацію банківського 
законодавства відповідно до вимог та стандартів системи Базель III, а також використати досвід та 
методи роботи банків інших країн, які можуть бути адаптовані до застосування в Україні. 

 
Ключові слова: банківська система, активи банків, кредити банків, депозити, фінансовий результат 
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THE BANKING SYSTEM OF UKRAINE AND ITS ROLE IN THE 
DEVELOPMENT OF THE REAL ECONOMY SECTOR 

 
 
Abstract. The article defines the tendencies of development and peculiarities of functioning of the banking system of 

Ukraine in 2014-2018, assesses the current domestic banking sector state of development on the basis of the domestic 
banks main indicators analysis. In today's conditions, the banking system of Ukraine is going through a difficult period. 

mailto:andrejkiv7@meta.ua
mailto:svetkakitsun@i.ua
mailto:solidova14olya@ukr.net
mailto:andrejkiv7@meta.ua
mailto:svetkakitsun@i.ua
mailto:solidova14olya@ukr.net


Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки. № 58, 2019 
 

130 

A number of problems from previous crises that have not been resolved continue to adversely affect the banking system, 
making it ineffective and unstable, vulnerable to various shocks. The stages of development of the banking system as 
well as the prerequisites for crisis phenomena are characterized, the quantitative composition and structure of the 
banking sector are assessed, the growth rates of the bank loan portfolio are determined, the reasons for insufficient 
volumes of bank lending are revealed. Measures to activate the development of the banking sector as well as to enhance 
its role in the processes of economic growth financing are proposed. Among them: the need to apply a system of 
measures aimed at diversifying banking assets, increasing the level of capitalization of the banking sector, creating 
conditions for attracting investment in the domestic banking system, which will minimize the negative factors impact on 
banking activities and create conditions for accelerated development of the Ukrainian banking system. The study 
proved that an important task of the domestic banking system is the need to further harmonize banking legislation as 
soon as possible in accordance with the requirements and standards of the Basel III system, as well as to apply the 
operational experience of banks from other countries, which can be successfully adapted in Ukraine. 

 

Key words: banking system, bank assets, bank loans, deposits, financial result of bank activity, return on bank 

assets, return on capital of banks. 

 

JEL Classification: G21; O11. 

DOI: https://doi.org/10.36477/2522-1205-2019-58-18 

 

 
Постановка проблеми. Банківська система є 

однією із найважливіших складових фінансового 

ринку, а її стабільність та розвиненість – необхід-

ною умовою розвитку національної економіки. 

Концентруючи основну масу фінансових ресурсів і 

спрямовуючи кредитні потоки в ефективні галузі 

економіки, банки відіграють провідну роль у 

розвитку кожної країни. Водночас світова фінан-

сова криза, несприятливі політичні та військові 

події, скорочення виробництва, інфляційний тиск 

на економіку, зниження інвестиційної активності 

суттєво послабили банківський сектор та значно 

ускладнили умови його функціонування. В умовах 

сьогодення банківська система України переживає 

складний період. Низка проблем від попередніх 

криз, які не були вирішені, продовжують негативно 

впливати на банківську систему, роблячи її 

неефективною та нестійкою, вразливою до різнома-

нітних шоків. Високі ризики, неякісні активи та 

низька результативність діяльності банків обме-

жують можливості її позитивного впливу на 

розвиток економіки України.  

З огляду на останні тенденції функціонування 

банківської системи важливості набувають питання 

забезпечення стабільності розвитку банківської 

системи як найважливішого елемента сучасної 

ринкової економіки, що забезпечує ефективне 

використання фінансових ресурсів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Дослідженню проблем сучасного стану та розвитку 

банківської системи України присвячено праці 

багатьох провідних вчених та практиків, зокрема  

О. І. Барановського, О. Д. Вовчак, А. С. Гальчинсь-

кого, О. В. Дзюблюка, С. М. Козьменка, В. І. Мі-

щенка, А. М. Мороза, С. К. Реверчука, М. І. Савлу-

ка, Н. В. Шелудько та інших. Водночас, незва-

жаючи на досягнуті ними результати у вирішенні 

проблемних аспектів функціонування банківської 

системи, поглибленого дослідження потребують 

питання оцінювання сучасного стану та особли-

востей розвитку банківської системи під дією 

кризових явищ в економіці та макроекономічного 

середовища, яке формувалося відповідно до 

загальноекономічної ситуації в державі.  

Постановка завдання. Важливість та 

недостатність висвітлення в економічній літературі 

зазначених питань зумовлюють актуальність 

дослідження, метою якого в межах статті є визнач-

ення особливостей функціонування банківської 

системи України, оцінювання сучасного стану її 

розвитку на основі аналізу ефективності діяльності 

вітчизняних банків. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Становлення та формування сучасної банківської 

системи у незалежній Україні розпочалося з 

ухвалення Закону України “Про банки і банківську 

діяльність” від 20 березня 1991 р. і до сьогодні 

відбувалося у кілька етапів. 

Перший етап (1988-1990 рр.) пов’язаний зі 

спробою державного (директивного) реформування 

банківської системи Радянського Союзу при 

здійсненні курсу на перебудову економіки, прого-

лошеного урядом. До особливих рис цього періоду 

слід віднести початок створення комерційних 

банків як суто українських банківських установ. 

Другий етап (1991-1993 рр.) розпочався із 

прийняттям Закону України “Про банки і 

банківську діяльність” № 873–XII від 20.03.1991 р., 

відповідно до положень якого в Україні створено 

дворівневу банківську систему та Національний 

банк України як центральний банк держави. Третій 

етап (1994-1997 рр.) пов’язаний зі створенням 

нових банків, що залучали значний приватний 

капітал, капітал спільних та малих підприємств, 

акціонерних товариств, а також кошти державних 

бюджетних та позабюджетних фондів. Четвертий 

етап (1999-2000 рр.) характеризувався фінансовою 

кризою у країні, пов’язаною зі знеціненням 

національної валюти відносно іноземних валют, 

відтоком портфельних інвестицій нерезидентів, 

кризою на ринку внутрішніх державних запози-

чень. Для п’ятого етапу (2001-2007 рр.) 

характерними були запровадження новітніх методів 

регулювання банківської діяльності, адаптація 

банківського законодавства до стандартів і вимог 

Європейського Союзу. Шостий етап (2008-2010 рр.) 
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відбувався на тлі розгортання світової фінансово-

економічної кризи, що супроводжувалася 

скороченням обсягів промислового виробництва, 

рівня ВВП, зростанням інфляції та коливаннями 

валютного курсу. Сьомий етап (2011-2013 рр.) 

характеризувався позитивними тенденціями, після 

трьох років збиткової діяльності вітчизняний 

банківський сектор став прибутковим і відновив 

показники ліквідності і капіталізації до належного 

рівня. Восьмий етап (2014-2016 рр.). характери-

зувався системною кризою, що мала ознаки 

потрійної фінансової кризи – одночасно 

банківської, валютної та боргової. Впродовж 2014-

2016 рр. 63 комерційні банки було визнано 

неплатоспроможними і виведено з ринку. Дев’ятий 

етап (2017 р. – по теперішній час) внаслідок 

очищення від проблемних банків та проведення 

інших антикризових заходів ознаменувався віднов-

ленням ресурсної бази, активізацією кредитування 

фізичних осіб, зниженням відсоткових ставок за 

кредитами, виходом банківського сектору на 

прибуткову діяльність, відновленням довіри до 

банківської системи [с. 12-14].  

У результаті таких тенденцій на початок 2019 

року в Україні діяло 77 банків, що на 85 од. менше, 

ніж у 2014 р. (рис. 1). Впродовж 2018 р. два банки 

закінчили процедури злиття з іншими, один був 

перетворений на фінансову компанію, ВТБ-банк 

було визнано неплатоспроможним. Частка ринку 

державних банків майже не змінилася: 54,7% та 

63,4% за чистими активами та депозитами 

населення відповідно. Вихід із ринку значної 

кількості банків з українським капіталом призвів до 

зростання частки банків іноземних банківських 

груп. Так, станом на кінець 2016 р. частка інозем-

ного капіталу в статутному капіталі банківської 

системи України становила 48,8% порівняно з 

32,5% у 2014 р. А вже на початок 2019 р. ця частка 

була на рівні 28,1%. 

Окрім скорочення кількості банків, розпочався 

процес скорочення кількості відділень наявних 

банків. Так, в Україні з 01 квітня 2018 року по 1 

січня 2019 року відбулося скорочення кількості 

банківських відділень з 9440 до 8509 од., за цей 

період закрилося 497 відділень АТ “Ощадбанк”, 

194 відділення АТ КБ “ПриватБанк” та 176 

відділень АТ “Укрсоцбанк”. Найширшу регіональ-

ну мережу станом на початок 2019 року в Україні 

мають АТ “Ощадбанк” у кількості 2630 відділень, 

АТ КБ “ПриватБанк” – 2021 відділення та 

“Райффайзен Банк Аваль” із кількістю 503 

відділення [6]. 

Важливим показником, який характеризує 

ступінь розвитку банківської системи, є активи, які 

в діяльності банків мають одне з первинних 

значень - формують доходи банків. Незважаючи на 

значне скорочення діючих банків у 2014-2018 

роках, активи лише незначно зменшилися у 2015 

році, а потім знову відбувалося їх зростання              

(табл. 1). 

 

 
Рис. 1. Кількість діючих банків в Україні станом на 01.01.2015-2019 рр. 
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Таблиця 1 

Активи банківського сектору України станом на 01.01.2015-2019 рр. 

Показник  
Станом на 01.01 

Відхилення 2018 р. 

від 

2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 2019 р. 2014 р 2017 р. 

Активи банківського 

сектору, млрд грн 
1316,8 1254,4 1256,3 1338,3 1359,7 42,9 21,4 

Банки з державною 

часткою, млрд грн 
286,3 342,8 644,4 734,3 744,8 458,5 10,5 

Частка активів банків з 

державною часткою у 

активах банківського 

сектору, % 

21,7 27,3 51,3 54,9 54,8 33,1 -0,1 

Банки іноземних 

банківських груп,  

млрд грн 

412,3 435,3 432,4 485,1 413,4 1,1 -71,7 

Частка активів банків 

іноземних банківських груп 

у активах банківського 

сектору, % 

31,3 34,7 34,4 36,2 30,4 -0,9 -5,8 

Банки з приватним 

капіталом, млрд грн 286,5 476,28 179,5 118,9 201,6 -84,9 82,7 

Частка активів банків з 

приватним капіталом у 

активах банківського 

сектору, % 

21,7 37,9 14,3 8,8 14,8 -6,9 6 

 

Аналіз даних табл. 1 засвідчив, що за 

підсумками 2018 року обсяг загальних активів 

банків збільшився на 21,4 млрд грн. Однією із 

складових приросту загальних активів стало збіль-

шення портфеля ОВДП та похідних інструментів 

Приватбанку внаслідок його переходу до державної 

власності. Упродовж 2014-2018 рр. обсяг активів 

банків з державною часткою збільшився на                

458,5 млрд грн і станом на 01.01.2019 р. становив 

744,8 млрд грн, що дорівнює 54,8% усіх активів 

банківської системи України. Активи банків 

іноземних банківських груп за аналізований період 

збільшилися лише на 1,1 млрд грн і станом на 

01.01.2019 р. становили 413,4 млрд грн, або 30,4% 

усіх активів банківської системи України. Банки з 

приватним капіталом за 2014-2018 рр. зменшили 

обсяги своїх активів на 84,9 млрд грн. 

Найбільшу частку у активах банків займають 

кредити, надані клієнтам, частка яких станом на 

01.01.2019 р. становила 82,3%. Впродовж 2018 р. 

обсяг кредитного портфеля банківського сектору 

України порівняно з 2014 роком збільшився на 

112,5 млрд грн, що зумовлено у значній мірі 

конвертацією валютних кредитів у гривневі. За цей 

же період обсяг кредитів, наданих фізичним осо-

бам, збільшився на 17,8 млрд грн і становив             

196,9 млрд грн, а кредити, надані суб’єктам госпо-

дарювання, за підсумком 2018 року збільшилися на 

17,8 млрд грн і на початок 2019 року досягли 

921,96 млрд грн. На рис. 2. графічно відображено 

динаміку кредитного портфеля банківського 

сектору України за 2014-2018 рр.  

 

 

Водночас в Україні обсяг кредитів, наданих 

фізичним особам, є значно меншим порівняно із 

західними країнами і за період фінансової кризи 

2014–2018 рр. скоротився з 11,4 до 5,5% до ВВП 

станом на 01.10.2019 р. (у Польщі – 35% до ВВП, у 

Туреччині – 16%) [8]. Слід звернути увагу на 

низьку якість кредитів, наданих фізичним особам. 

Станом на 01.01.2019 частка непрацюючих креди-

тів (5 клас) становила більше ніж 50%, інформація 

про які була оприлюднена. 

Через низький рівень доходів населення в 

Україні має місце й невисокий рівень заощаджень. І 

хоча населення залишається основним кредитором 

банківської системи (станом на 01.01.2019 р. кошти 

фізичних осіб становили 54,2% від зобов’язань 

банків України), залучені банками кошти від 

фізичних осіб щодо ВВП порівняно з 2014 р. 

знизилися з 26,6% від ВВП до 16,6% станом на 

01.01.2019 р., що свідчить про незначний 

інвестиційний потенціал банків. Зауважимо, що 

обсяги депозитів населення у Польщі становлять 

52% від ВВП, у Туреччині – 44% від ВВП [8]. 

Незначний обсяг банківського кредитування 

пов’язаний із системною проблемою нестачі 

довгострокових ресурсів у банківській системі, 

обмеженим доступом до нових запозичень на 

міжнародних ринках, погіршенням платоспромож-

ності позичальників, збільшенням обсягів 

проблемних кредитів, а також зниженням мотивації 

банків до кредитування внаслідок існування 

безризикових високоприбуткових інструментів – 

ОВДП та депозитних сертифікатів НБУ [8]. 
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Рис. 2. Кредитний портфель банків України на 01.01.2015-2019 рр. 

 

 

Дослідження обсягів банківських зобов’язань 

доводить, що їх обсяг у вітчизняних банках 

впродовж 2018 року суттєво не змінився. Водночас 

у 2013- 2015 рр. у банківському секторі досить 

помітною була тенденція до відтоку вкладів 

фізичних осіб та зниження їх частки у структурі 

зобов’язань банків унаслідок зниження реальних 

доходів населення, підвищення недовіри до 

банківських установ. За 2018 р. кошти суб’єктів 

господарювання зросли до 35,7%. У державних 

банках суттєву частку становлять зобов’язання за 

коштами МФО – 23,6%. В інших банках цей 

показник становив 1,2%. 

Оцінка структури банківських зобов’язань за 

строковим характером вказує на переважання у 

клієнтському портфелі короткострокових вкладів 

терміном до 1 року. З вересня 2015 р. встановилася 

чітка тенденція до зростання обсягів вкладів на 

вимогу, які станом на початок 2019 р. становили 

48,2% депозитного портфеля банків (порівняно з 

42,5% на початок 2019 року). Така структура 

банківських вкладів є суттєвим ризиком для 

фінансової стійкості банківського сектору України. 

Підтвердженням цього є результати соціологічного 

дослідження, які вказують на те, що лише 11% 

опитаних респондентів зберігають більшу частину 

своїх власних заощаджень у банках, 7% – 

довіряють банківським установам лише половину 

своїх коштів, а 49% – лише їхню незначну частину 

[9].  

В умовах сучасного динамічного середовища 

надійність банківської системи, її фінансова 

стійкість та потенціал визначаються рівнем 

достатності капіталу. Так, власний капітал 

банківського сектору України за аналізований 

період зріс на 6,8 млрд грн і станом на 01.01.2019 р. 

становив 154,9 млрд грн (табл. 2).  

Найближчим часом Національний банк України 

відповідно до нових вимог до капіталу з 

урахуванням норм законодавства ЄС планує 

перейти до регулювання регулятивного капіталу, а 

не статутного; це дозволить банкам наростити 

кредитування і створить більш сприятливі умови 

для банківської діяльності. Вимоги до статутного 

капіталу будуть необхідні тільки при реєстрації 

банку [178].  

Таблиця 2 

Капітал банків України станом на 01.01. 2015-2019 рр.  

Показники 

Станом на 01.01. Темп 

приросту 

2018р. від 

2014 р.,% 
2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 2019 р. 

Пасиви, усього, млрд грн 1316,8 1254,4 1256,3 1338,3 1359,7 3,15 

Власний капітал, млрд грн 148,1 103,7 123,8 161,1 154,9 1,04 

з нього: статутний капітал, млрд грн 180,2 206,4 414,7 495,4 465,5 2,58 

Частка власного капіталу у пасивах, 

% 
11,2 8,3 9,8 12,0 11,4 - 

802,6
785,9

847,1 865,95

921,96

179,1
152,4 157,4 170,8

196,9

1006,7

965,1

1005,92
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Рис. 3. Показники прибутковості капіталу та активів банків України за 2014-2018 рр., % 

 

 

Аналіз фінансових результатів діяльності 

банків України за 2014-2018 рр. свідчить про те, що 

доходи банків України становили 204,5 млрд грн, 

витрати – 182,8 млрд грн. Перевищення доходів над 

витратами призвело до прибуткової діяльності і за 

результатами 2018 р. банківська система отримала 

чистий прибуток у розмірі 21,7 млрд грн, що за 

останні роки свого функціонування є рекордним. У 

свою чергу, це позитивно вплинуло на 

рентабельність активів та рентабельність капіталу 

(рис. 3).  

За підсумками 2018 р. прибуткову діяльність 

забезпечили банки з іноземним і приватним 

капіталом, а також державні банки. Найбільші 

прибутки мали “Приватбанк”, “Райффайзен Банк 

Аваль”, “Укрексімбанк”, “Сітібанк”, “ПУМБ” і 

“Креді Агріколь банк” [5]. За результатами 2018 р. 

збитковими були 15 банків, з них шість банків 

іноземних банківських груп, 8 приватних банків і 

один неплатоспроможний банк.  

Висновки і перспективи подальших дос-

ліджень у даному напрямі. Період реформування 

банківської системи супроводжувався кризовими 

явищами в економіці і, як наслідок, скороченням 

кількості банківських установ та їхніх структурних 

підрозділів через “очищення” банківської системи. 

Це все вплинуло на основні показники діяльності 

банків, зокрема на зменшення їх депозитних 

ресурсів та обсягів кредитної діяльності через 

низький попит на кредити з боку суб’єктів 

господарювання, що зумовлено низькою 

економічною активністю та зниженням купівельної 

спроможності населення. Гострою залишається 

проблема підвищення стабільності та ефективності 

державних банків, зниження їх частки на ринку 

банківських послуг.  

Для вирішення актуальних проблем розвитку 

банківської системи та стабілізації умов її 

функціонування необхідно застосувати систему 

заходів, спрямованих на: диверсифікацію банківсь-

ких активів; впровадження нових депозитних 

програм; підвищення рівня капіталізації банківсь-

кого сектору шляхом залучення додаткового 

акціонерного капіталу; удосконалення процедур 

санації, реорганізації та ліквідації банків; 

виконання та дотримання нормативів НБУ, що 

регулюють діяльність комерційних банків; створен-

ня умов для залучення інвестицій у вітчизняну 

банківську систему, що дозволить мінімізувати 

вплив негативних чинників на банківську діяль-

ність у короткостроковій перспективі та створить 

умови для прискореного розвитку банківської 

системи України у майбутньому. 

Важливим завданням, що постає перед бан-

ківською системою України, є необхідність у 

найкоротші терміни провести подальшу гармоні-

зацію банківського законодавства відповідно до 

вимог та стандартів системи Базель III, а також 

використати досвід та методи роботи банків інших 

країн, які можуть бути адаптовані до застосування 

в Україні. 
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