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БЕЗБАР’ЄРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ДЛЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ В  
ТУРИЗМІ 

 

Анотація. Формування безбар’єрного середовища для осіб з інвалідністю в туризмі є суспільним благом, 

що пов’язане з економічним та соціальним розвитком будь-якої країни. У статті систематизовано існуючі 

наукові підходи до визначення сутності поняття “безбар’єрний туризм”. Проаналізувавши вітчизняну та за-

рубіжну літературу, можна зробити висновок, що, говорячи про туризм для людей з обмеженими можливо-

стями, за кордоном найбільш часто вживають такі поняття: “доступний туризм” (accessible tourism), “ту-

ризм для усіх” (tourism for all), “безбар’єрний туризм”, “туризм для осіб з інвалідністю”. Узагальнено і до-

повнено класифікацію груп осіб, які входять до безбар’єрного туризму. Проаналізовано сучасний стан туризму 

для осіб з інвалідністю в Україні та виявлено низький його розвиток. Встановлено, що організація без-

бар’єрного туризму в Україні перебуває на початковій стадії розвитку. Більшість населення України не вва-

жає міста доступними для осіб з інвалідністю, але активно підтримує ідею зробити доступне середовище для 

всіх. Виокремлено різноманітні проблеми розвитку туризму для осіб з інвалідністю в Україні, що свідчить про 

необхідність посиленої і комплексної уваги з боку держави й суспільства. Розглянуті правові аспекти фор-

мування та розвитку безбар’єрного середовища довели, що законодавство України потребує рішучих змін. 

Аналіз законодавства та наукової літератури щодо туризму свідчить, що в Україні не існує загальноприйня-

того визначення туризму для осіб з інвалідністю, а наявні підходи до його визначення не мають глибокого           

дослідження, яке розкривало б сутність цього явища.  Виявлено низку проблем, пов’язаних із доступністю ту-

ристичних об’єктів для осіб з інвалідністю та відсутністю адаптованих туристичних продуктів, що потре-

бує вирішення конкретних завдань на рівні держави, регіональних органів місцевої влади та підприємців. 

 

Ключові слова: туризм, туристична інфраструктура, безбар’єрне середовище, особи з інвалідністю, ту-

ристичний маршрут. 
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A BARRIER-FREE ENVIRONMENT FOR PERSONS WITH DISABILITIES 

IN TOURISM 
 

Abstract. Creating a barrier-free environment for people with disabilities in tourism is a public good that is linked 

to the economic and social development of any country. The article systematizes the existing scientific approaches to 

defining the essence of the concept of “barrier-free tourism”. After analyzing domestic and foreign literature, it was 
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concluded that when talking about tourism for people with disabilities, the following terms are most often used abroad: 

“accessible tourism”, “tourism for all”, “barrier-free tourism”,“tourism for people with disabilities”. The 

classification of groups of persons included in barrier-free tourism has been generalized and supplemented. The 

current state of tourism for people with disabilities in Ukraine is analyzed and its low level of development is revealed. 

It is determined that the organization of barrier-free tourism in Ukraine is at an early stage of development. The 

majority of the population of Ukraine does not consider the cities accessible to people with disabilities, but actively 

supports the idea of making the urban environment accessible to all. Various problems of tourism development for 

people with disabilities in Ukraine have been identified, which indicates the need for enhanced and comprehensive 

attention from the state and society. The considered legal aspects of the formation and development of a barrier-free 

environment have proved that the legislation of Ukraine needs decisive changes. An analysis of the legislation and 

scientific literature on tourism shows that in Ukraine there is no generally accepted definition of tourism for people 

with disabilities as well as the available approaches to its definition do not have an in-depth study that would reveal the 

essence of this phenomenon. A number of problems have been identified related to the accessibility of tourist facilities 

for people with disabilities and the lack of adapted tourist products, which requires the solution of specific tasks at the 

level of the state, regional local authorities and entrepreneurs. 

 

Key words: tourism, tourist infrastructure, barrier-free environment, people with disabilities, tourist route. 
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Постановка проблеми. Формування без-

бар’єрного середовища для осіб з інвалідністю в 

туризмі є суспільним благом, що пов’язане з еко-

номічним та соціальним розвитком країни в цілому. 

Для цього потрібно враховувати особливості кож-

ної людини, що відноситься до маломобільної гру-

пи населення.  

Зміна акцентів у трактуванні концепції інвалід-

ності призводить до необхідності забезпечення 

комплексного підходу в створенні умов, які би 

сприяли реалізації прав осіб з інвалідністю нарівні з 

іншими громадянами країни. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Та-

кий аналіз дозволяє стверджувати, що в цілому 

питання розвитку безбар’єрного середовища для 

осіб з інвалідністю, розглядались у наукових 

працях Д. Смирнова [8], Скотта Райна [6], Саймона 

Дарсі [7], Н. Маньшина [9], С. Євсєєва [10]. 

Проте на науково-теоретичному та практично-

му рівнях не приділялося уваги розробці туристич-

них маршрутів для осіб з інвалідністю та стає оче-

видним той факт, що бракує професійних екскурсо-

водів для такої категорії екскурсантів. 

Постановка завдання. Стаття має на меті дати 

авторське визначення терміна “безбар’єрний ту-

ризм”, з’ясувати чинники впливу на безбар’єрне 

середовище для осіб з інвалідністю в туризмі.  

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Аналіз законодавства та наукової літератури щодо 

туризму свідчить, що в Україні не існує загально-

прийнятого визначення туризму для осіб з інвалід-

ністю, а наявні підходи до його визначення не            

мають глибокого дослідження, яке розкривало б 

сутність цього явища. В Україні понятійний апарат 

у галузі туризму для осіб з інвалідністю не закріп-

лений у будь-яких нормативних актах або законах. 

Лише в Законі України “Про туризм” (ст. 4) за ви-

дом туризму розрізняють, зокрема, туризм для ін-

валідів [4]. В Україні для його визначення найчас-

тіше використовують поняття “туризм для людей з 

обмеженими можливостями”, “туризм непов-

носправних”, “туризм для людей з інвалідністю”, 

“адаптивний туризм”. Суть цих визначень зводить-

ся до того, що в них розглядається вид туризму, 

розрахований на осіб з проблемами здоров’я.  

Проаналізувавши вітчизняну та зарубіжну літе-

ратуру, можна зробити висновок, що, говорячи про 

туризм для людей з обмеженими можливостями, за 

кордоном найбільш часто вживають такі поняття: 

“доступний туризм” (accessible tourism), “туризм 

для усіх” (tourism for all), “безбар’єрний туризм”, 

“туризм для осіб з інвалідністю”.  

Стає очевидним, що виникає потреба уточнити 

зміст і суть цих термінів (табл. 1). Ураховуючи 

особливості визначення, зазначені терміни мають 

різні значення та не завжди можна їх вважати то-

тожними.
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Таблиця 1 

Дефініції поняття “безбар’єрний туризм” 

Автор/Джерело Зміст визначення 

Д. Смирнова [8] 

“Безбар’єрний туризм” – це переміщення осіб із постійно або тимчасово обмеже-

ною здатністю до мобільного пересування та осіб, що їх супроводжують, на те-

риторію, відмінну від постійного місця проживання, які мають усі необхідні ре-

сурси для здійснення цілей подорожі. Водночас безбар’єрний туризм – це діяль-

ність підприємств туристичної індустрії, спрямована на формування і продаж 

комплексного туристичного продукту, що відповідає додатковим потребам окре-

мих маломобільних категорій туристів, а також людей, які їх супроводжують 

Скотт Райн [6] 
“Безбар’єрний туризм” – це насамперед соціальна інтеграція людей з обмежени-

ми можливостями у сучасне суспільство 

Саймон Дарсі [7] 

“Доступний туризм” – це процес надання інвалідам та літнім людям можливості 

самостійно, справедливо і гідно функціонувати шляхом надання універсальних 

туристичних продуктів, послуг та навколишнього середовища  

Н. Маньшина [9] 

“Інклюзивний туризм” (від фр. “включає у себе”, лат. іnclude – “укладаю”, 

“включаю”) - означає процес розвитку туризму, який передбачає доступність 

туризму для усіх щодо пристосування інфраструктури туристичних центрів і 

об’єктів туристичного показу до різних потреб усіх людей, зокрема інвалідів, 

літніх осіб, їхніх опікунів та членів сімей, людей із тимчасово обмеженими мож-

ливостями, сімей із маленькими дітьми  

С. Євсєєв [10] 

“Адаптивний туризм” – туризм для інвалідів та осіб із відхиленнями у стані здо-

ров’я, новий вид адаптивної рухової реакції, фізичної реабілітації, оздоровлення і 

соціальної інтеграції зазначеної категорії людей   

 

 

 

 

Наявність різноманіття зазначених термінів 

свідчить про те, що досі єдиного визначення, зак-

ріпленого у нормативно-правових документах, а 

отже, і відображення багатогранності та специфіки 

цього виду туризму немає.  

Особи з інвалідністю відносяться до категорії 

туристів, що потребують додаткових вимог до об-

лаштування туристичної інфраструктури, тому 

доцільним буде визначити структуру контингенту 

потенційних туристів безбар’єрного туризму         

(табл. 2). Визначивши аудиторію безбар’єрного 

туризму, пропонуємо таке його визначення: без-

бар’єрний туризм – це вид туризму, орієнтований 

на осіб з інвалідністю та членів їх сімей, який пе-

редбачає створення доступного середовища, тобто                   

використання пристосованої туристичної інфра-

структури і об’єктів туристичного показу до їх до-

даткових потреб. 

Для аналізу безбар’єрного середовища для осіб 

з інвалідністю в туризмі та в цілях виявлення перс-

пектив його розвитку, а також ризиків та шляхів їх 

подолання доцільно застоcувати SWOT-аналіз. 

Сильні (S) та слабкі (W) сторони відносять до 

внутрішніх чинників впливу на безбар’єрне середо-

вище для осіб з інвалідністю. Можливості (O) і 

загрози (T) - чинники зовнішнього середовища, що 

не контролюються об’єктом. Складаємо матрицю 

взаємного впливу чинників на безбар’єрне середо-

вище для осіб з інвалідністю в туризмі (рис. 1). 

 

 

Таблиця 2 

Класифікація груп осіб безбар’єрного туризму [10] 

Групи осіб Класифікація 

З вадами здоров’я  

З фізичними вадами (з вадами кінцівок або з втраченими кінцівками; паралізовані) 

З дефектами органів відчуття та нервовими розладами (сліпі; глухі та глухонімі; слі-

поглухі; сліпоглухонімі) 

Психічно неповноцінні (розумово відсталі, гліоти) 

Відносно здорові люди 

похилого віку 

60-70 років 

70-80 років 

80-90 років 

Довгожителі (90 і більше років) 

Батьки з дітьми 
Батьки з маленькими дітьми 

Самі діти 

 



Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки. № 61, 2020 
 

8 

 

 

Рис. 1. Матриця SWOT-аналізу безбар’єрного середовища для осіб з інвалідністю в туризмі 

 

 

Наступним кроком є аналіз сильних та слабких 

сторін стосовно можливостей та загроз. У таблиці 3 

на перетині зовнішніх і внутрішніх чинників знахо-

диться ступінь їх взаємодії. 

 

Таблиця 3 

Взаємний вплив елементів аналізу безбар’єрного середовища  

для осіб з інвалідністю в туризмі 

Взаємний вплив елемен-

тів 

Сильні сторони Слабкі сторони 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Можливості 

1 1 0,3 0 0,2 0,5 0,3 0,5 0 

2 0,5 0,2 0 0 0,7 0,3 0,7 0,3 

3 0,7 0,2 0 0,2 0,3 0,5 0,3 0,2 

4 0,3 0,5 0,5 1 0,5 0,4 0,3 0,2 

5 0 0 0,3 0,1 0,7 0 0 0 

Загрози 

1 1 0,7 0,7 0,5 0,8 0,7 0,7 0 

2 0,3 0 1 0,7 0,2 0,3 0,3 0 

3 0,3 0,5 0,1 0,2 0,5 0,2 0,2 0 

4 0,5 1 1 0,7 0,7 0,5 0,5 0,3 

5 0,7 0,8 0 0 0,5 0,5 0,5 0 

 

 Можливості: 

1. створення робочих місць для 

осіб з інвалідністю 

2. розробка доступних 

туристичних маршрутів 

3. створення спеціальних про-

грам для занять туризмом в 

спеціальних та інклюзивних гру-

пах 

4. участь спеціальних груп ту-

ристів у змаганнях місцевого та 

міжнародного рівнів 

5. підготовка спеціалістів для 

роботи з особами з інвалідністю в 

сфері туризму 

Загрози: 

1. дестабілізація економіки 

країни 

2. відмова держави від фінансової 

підтримки 

3. корупція 

4. вилучення міжнародних інве-

стицій та згортання програм 

5. нестабільна політична ситуація 

в країні та регіонах 

 

Сильні сторони: 

1. соціалізація осіб з інвалідністю 

2. ініціативність суспільства 

відносно безбар’єрного 

середовища 

3. підтримка проектів та програм 

безбар’єрного середовища 

міжнародними та локалізованими 

фондами 

4. наявність природних умов для 

розвитку різних видів без-

бар’єрного середовища 

1. участь в тематичних виставках 

2. залучення малих та середніх 

туристичних підприємств до 

спільної діяльності 

3.волонтерська діяльність 

1. зміни у законодавстві країни 

2. створення сприятливих умов 

для залучення інвесторів  

3. залучення нових інвесторів. 

 

 

Слабкі сторони: 

1. залежність від державного 

фінансування чи меценатства 

2. створення спеціалізованої 

інфраструктури 

3. недостатня кількість 

спеціалізованих транспортних 

засобів 

4. відсутність інформаційної бази 

1. продумана інвестиційна 

політика 

2. максимальне використання 

передових технологій 

3. залучення експертів з 

зовнішнього середовища для 

аудиту діяльності туристичних 

підприємств 

 

1. відстеження “вузьких місць” в 

інклюзивному туризмі 

2. постійний аналіз впливу на 

безбар’єрне середовище 

3. інформаційна політика 
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Таблиця 4 

Чисельна оцінка вагових елементів аналізу безбар’єрного середовища для осіб з інвалідністю в туризмі 

Взаємний вплив елемен-

тів 

Сильні сторони Слабкі сторони Сума 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Можливості 

1 14 4,5 0 2 8 4,2 6,5 0 35 

2 6,5 2,8 0 0 10,5 3,9 8,4 3 35,1 

3 11,2 3,4 0 2,4 5,4 8 4,5 0 34,9 

4 3,6 6,5 5 1 7 4,8 3,3 1,8 33 

5 0 0 3,9 1,1 11,9 0 0 0 16,9 

Загрози 

1 18 13,3 11,2 7 16 12,6 11,9 0 -90 

2 4,8 0 14 8,4 6 4,8 4,5 0 -42,5 

3 5,1 9 1,5 2,6 9,5 3,4 3,2 0 -34,3 

4 7 15 12 7 11,2 7 6,5 0 -65,7 

5 10,5 12,8 0 0 8,5 7,5 7 3,3 -49,8 

Сума 70,7 67,3 47,6 31,5 -88 -56,2 -55,8 -12,6 4,5 

 

 

Крім того, вказано ступінь використання пев-

них можливостей і послаблення загроз сильної сто-

рони та зменшення можливостей і послаблення 

загроз слабкої сторони. В таблиці 4 оцінено вагові 

елементи аналізу безбар’єрного середовища для 

осіб з інвалідністю в туризмі. 

Аналіз даних таблиці 4 показує, що підсумкова 

сума значень має позитивний показник, тому при 

сучасному положенні справ у країні розвиток без-

бар’єрного середовища для осіб з інвалідністю є 

доцільним. 

 

Подолання проблем становлення та розвитку 

безбар’єрного туризму полягає у необхідності кон-

солідації зусиль усіх учасників туристичної сфери у 

створенні унікальних туристичних маршрутів для 

осіб з інвалідністю. Значна частина проблем 

пов’язана з доступністю туристичних дестинацій 

для осіб з інвалідністю та відсутністю адаптованих 

туристичних продуктів, потребує вирішення низки 

завдань на рівні держави, регіональних органів 

місцевої влади, громадських організацій та поста-

чальників послуг (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Рівні та основні дії щодо формування безбар’єрного середовища  

для осіб з інвалідністю в туризмі 

 

1. Держава та 

місцеві органи 

влади 

3. Постачальники 

послуг 

2. Туристичні 

підприємства 

4. Клієнти 

 створення пошуко-

вої системи; 

 турбота та підтрим-

ка осіб з інвалідністю; 

 професійна орієн-

тація осіб з інвалідніс-

тю шляхом проведення 

екскурсій; 

 карта доступності 

місць для осіб з інва-

лідністю. 

 розробка унікальних 

маршрутів для осіб з 

інвалідністю; 

 соціальна адаптація 

та реабілітація осіб з 

інвалідністю через екс-

курсійний туризм; 

 консультація осіб з 

інвалідністю щодо дос-

тупних міст. 

 надання послуг за 

принципом справед-

ливості; 

 забезпечення 

безпечної, зручної та 

економічної транс-

портної інфраструк-

тури. 

 гнучкість в 

отриманні послуг;  

 можливість про-

стого отримання 

послуги; 

 толерантність до 

ймовірних помилок. 

Рівні безбар’єрного середовища 
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Рис. 3. Результати опитування щодо відповідності міст України  

для осіб з інвалідністю, % 

 

 

Стає необхідним визначення рівня сприйняття 

в суспільстві стану формування безбар’єрного се-

редовища в туризмі. З цією метою проведено со-

ціологічне дослідження шляхом анкетування. Ан-

кету розроблено для проведення опитування. В 

опитуванні взяли участь 50 осіб, з яких 40 жінок і 

10 чоловіків, різного віку та з різних міст України. 

Даний відбір є репрезентативним, тому що його 

структура відповідає соціальній структурі сус-

пільства. 

На рис. 3 показано результати опитування щодо 

відповідності міст України для людей з обмежени-

ми можливостями на думку респондентів. Біль-

шість опитаних вважають, що їхні міста не відпові-

дають потрібним вимогам. 

Слід зазначити, що на думку 65% опитаних              

відношення суспільства до осіб з інвалідністю за 

останні 5 років покращилося. Серед опитаних 80% 

згодні вирушити в тур у групі з особами з інвалід-

ністю. Семеро респондентів не були згодні, пояс-

нюючи тим, що це може затримувати швидкість 

екскурсії та створювати дискомфорт для інших 

членів групи. 90% респондентів вважає за потріб-

ним розвивати безбар’єрне середовище в туризмі та 

зробити країну доступною для всіх. На рис. 4 ві-

дображені результати опитування щодо варіантів 

вирішення цієї проблеми. 

Опитаним було запропоновано чотири варіанти 

дій щодо формування безбар’єрного середовища в 

туристичній діяльності, з яких можна побачити, що 

40% респондентів розглядають створення відповід-

ної доступної інфраструктури найбільш важливим. 

Таким чином, більшість населення України не 

вважає міста доступними для осіб з інвалідністю та 

підтримує ідею зробити доступне середовище для 

всіх, перш за все шляхом створення безбар’єрного 

середовища, а також реалізації спеціальних дер-

жавних програм.  

Оскільки розвиток безбар’єрного туризму в 

Україні знаходиться на початковій стадії, то це 

потребує суттєвих змін як з боку держави, так і з 

боку туристичних підприємств. 

 

 

 

 
 

Рис. 4. Результати опитування щодо визначення вирішальної дії щодо формування безбар’єрного 

простору в туристичній діяльності, % 
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Висновки і перспективи подальших дослі-

джень у даному напрямі. У результаті аналізу 

сучасного стану туризму для осіб з інвалідністю в 

Україні виявлено низький його розвиток. Організа-

ція безбар’єрного туризму в Україні перебуває на 

початковій стадії розвитку. Більшість населення 

України не вважає міста доступними для осіб з 

інвалідністю, але активно підтримує ідею зробити 

доступне середовище для всіх. Виявлено низку 

проблем, пов’язаних із доступністю туристичних 

об’єктів для осіб з інвалідністю та відсутністю  

адаптованих туристичних продуктів, що потребує 

вирішення конкретних завдань на рівні держави, 

регіональних органів місцевої влади та підприєм-

ців. Виконання пропонованих практичних заходів є 

важливим кроком для створення безбар’єрного 

середовища в Україні.  
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Анотація. У статті обґрунтовано критерій фінансово-економічної стійкості базовим індикатором в 
управлінні сучасними торговельними підприємствами. Метою даного дослідження є формулювання концепту-
альної спрямованості адаптації економічного інструментарію управління фінансово-економічною стійкістю 
торговельних підприємств. Встановлено, що в кризових економічних умовах критерій фінансово-економічної 
стійкості для будь-якого торговельного підприємства стає не тільки основою забезпечення стабільної діяль-
ності і головною передумовою його перспективного розвитку, але й орієнтиром можливостей здійснювати 
свою діяльність взагалі.  Розкрито систему інструментальних засобів механізму управління стійкістю торго-
вельного підприємства та їх основні функції. Доведено, шо удосконалення чи адаптація управлінського інстру-
ментарію створює можливості подолання торговельним підприємством ризиків і загроз, які перешкоджають 
його сталому розвитку в довгостроковій перспективі. Аргументовано необхідність адаптації існуючого еко-
номічного інструментарію для забезпечення ефективності процесів управління стійкістю підприємств торго-
вельної галузі в умовах кризового суспільно-економічного середовища. Сформульовано окремі аспекти вдоско-
налення економічного інструментарію в процесах забезпечення стійкої діяльності торговельного підприєм-
ства. Зокрема встановлено, що для адаптації функціонально орієнтованої системи управління стійкістю тор-
говельного підприємства необхідний суттєво удосконалений набір економічного інструментарію. Для забезпе-
чення ефективності процесів управління стійкістю підприємств торговельної галузі в умовах кризового                  
суспільно-економічного середовища у цьому інструментарію необхідно додатково враховувати такі важливі 
фактори як створення резервів для захисту основного капіталу, реальність витрат і доходів майбутніх 
періодів, а також реальна вартість економічних ресурсів і капіталу. 
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Abstract. The article substantiates the criterion of financial and economic sustainability as a basic indicator in the 

management of modern trade enterprises. The purpose of this study is to formulate the conceptual orientation of the 
adaptation of economic tools for managing the financial and economic sustainability of  trade enterprises. It is deter-
mined that in crisis economic conditions the criterion of financial and economic for any trade enterprise becomes not 
only a basis for maintenance of stable activity and the main precondition for its perspective development, but also a 
landmark of opportunities to carry out the activity in general. The system of tools of the mechanism of the trading en-
terprise sustainability management and their basic functions is revealed. It is proved that the improvement or adapta-
tion of managerial tools creates opportunities for the trade enterprise to overcome the risks and threats that hinder its 
sustainable development in the long run. The necessity of adaptation of the existing economic tools for ensuring the 
efficiency of the processes  of trade enterprises sustainability management in the conditions of crisis socio-economic 
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Постановка проблеми. Мінливість ринкової 
системи господарювання щораз обумовлює потре-
би зміни форм та методів управління суб’єктами 
господарювання будь-якої сфери економіки. Ці 
зміни відбуваються під впливом як домінування 
найбільш значимих на певний період функціональ-
них напрямків менеджменту, так і визнання в за-
гальноекономічному просторі ключового індикато-
ра ефективного управління (зростання ін-
вестиційної привабливості, інтегрального показни-
ка конкурентоспроможності, прибутковості капіта-
лу тощо). Стагнація і рецесія загальноекономічного 
середовища та соціально-політична невизначеність 
планетарного масштабу спричинили появу значної 
кількості загроз для стабільного і результативного 
функціонування переважної більшості економічних 
систем. У цих умовах критерій фінансово-
економічної стійкості для будь-якого сучасного 
підприємства стає не тільки основою забезпечення 
стабільної діяльності і головною передумовою його 
перспективного розвитку, але й орієнтиром можли-
востей здійснювати свою діяльність взагалі.  

Наведене обґрунтовує теоретико-прикладну по-
зицію про те, що фінансово-економічну стійкість 
торговельного, як і будь-якого іншого, під-
приємства слід розглядати ключовим індикатором 
управління сучасним підприємством. Ця універ-
сальна категорія характеризує захищеність еко-
номічної системи передусім від негативних впливів 
зовнішнього середовища. В цьому синтезованому 
індикаторі відображається також спроможність 
підприємства швидко усунути різноманітні 
внутрішні фактори, що позначаються на його 
діяльності, або пристосуватися до існуючих умов. 
Практика  управління підприємством торговельної 
галузі у вкрай несприятливому зовнішньому сере-
довищі надає додаткової актуальності “досліджен-
ню теоретико-методологічних та організаційно-
методичних питань забезпечення системи управ-
ління фінансовою стійкістю торговельного 
підприємства” [1, с. 53]. 

Пошук нових шляхів забезпечення стійкого 
функціонування підприємств торговельної галузі 
насамперед пов’язується із з’ясуванням реального 
стану фінансово-економічної стійкості у поточний 
момент. У сучасних швидко змінюваних умовах 
соціально-економічного середовища керівний ор-
ган торговельних підприємств повинен у будь-який 
момент мати об’єктивну інформацію, яка характе-
ризує поточний рівень фінансово-економічної стій-
кості підприємства. Достовірність такої інфор-
маційної бази є запорукою для побудови адекватної 
для реальних економічних умов системи управлін-
ня стабільним функціонуванням торговельного 
підприємства в короткостроковій перспективі. Така 
цільова інформація формулює також функціональ-
ну переорієнтованість економічного інструмен-
тарію для управління капіталом (складом, структу-
рою). Дослідження ролі стійкості підприємства в 
умовах фінансово-економічної кризи показують, 
що “важливим питанням також є збалансування 
структури капіталу підприємства відповідно до 
стадії його розвитку задля забезпечення його                
економічної ефективності” [2, с. 24]. 

Удосконалення чи адаптація управлінського  

інструментарію створює можливості подолання 

торговельним підприємством ризиків і загроз, які 

перешкоджають його сталому розвитку в дов-

гостроковій перспективі. Зміна функціональної 

орієнтації управлінського інструментарію та адап-

тація всієї системи управління на критерій фінан-

сово-економічної стійкості вимагають проведення 

низки організаційних заходів для створення адек-

ватної концепції управління. Практична гострота 

досліджуваної проблематики та її не розробленість 

у практичній площині обґрунтовують актуальність 

теоретичних досліджень за цим напрямком. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Проблемами забезпечення системи управління 

фінансово-економічною стійкістю підприємства 

різних галузей економіки, в т.ч. торговельної, зай-

малися багато українських науковців. В останніх 

тематичних дослідженнях насамперед наголо-

шується на потребі практичної переорієнтації 

сформульованих і визнаних в минулому управлін-

ських концепцій, у яких домінують ключові інди-

катори зростання вартості капіталу, його рента-

бельності тощо. Вплив світової пандемії на гло-

бальне суспільно-економічне середовище вніс сут-

тєві корективи в поглядах на потенціал майбутньо-

го функціонування і розвитку підприємств торго-

вельної галузі. Серед багатьох проблемних напрям-

ків актуальною для сучасної економіки визнається 

тематика “проведення поглиблених науково-

методичних і прикладних досліджень, присвячених 

економічній стійкості й розробці сучасних методів 

та інструментів в напрямі забезпечення високої 

адаптивності підприємств до умов внутрішнього і 

зовнішнього середовища” [3, с. 74]. У цьому кон-

тексті Є. І. Масленніков обґрунтовано доводить, що 

“в умовах суттєвих змін економічного простору 

проблема управління фінансовою стійкістю торго-

вельного підприємства набуває пріоритетний ха-

рактер, вирішення якої вимагає вдосконалення 

існуючого механізму управління” [1, с. 53]. 

За результатами тематичного дослідження                  

Л. М. Докієнко відзначає “потребу підприємств 

торгівлі в удосконаленні управління фінансово-

господарською діяльністю на основі їх фінансової 

стійкості” та робить висновок, що “на вітчизняних 

підприємствах управління фінансовою стійкістю не 

підкріплені відповідними теоретичними досліджен-

нями та модельним інструментарієм процесу 

управління нею” [4]. Загалом у сфері теоретичних 

досліджень та аналітичних оглядів функціонування 

підприємств торговельної галузі визнається потре-

ба теоретично-наукового обґрунтування шляхів і 

напрямків удосконалення існуючих чи розроблення 

нових, адекватних реальним умовам, механізмів 

забезпечення їх стабільного фінансово-еконо-

мічного стану. При цьому обґрунтовано доведено, 

шо проблематика організації і впровадження на 

торговельних підприємствах дієвої на практиці 

цільової (функціонально-орієнтованої) системи 

управління стійкістю стала найбільш важливою 

складовою управлінських процесів. 
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Постановка завдання. Метою даного дос-

лідження є формулювання концептуальної спрямо-

ваності адаптації економічного інструментарію 

управління фінансово-економічною стійкістю тор-

говельних підприємств. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Трансформаційні процеси в зовнішньому еко-

номічному середовищі та пониження соціально-

суспільного життєвого рівня завжди супровод-

жуються надмірними ризиками та загрозами для 

торговельних підприємств. Вони викликають              

потребу пошуку якісно нових шляхів забезпечення 

стабільної діяльності. Зазвичай це взаємо-

пов’язується зі сформованим у минулих і поточно-

му періодах потенціалом фінансово-економічної 

стійкості. Відповідно до постулатів економіки про-

цеси управління фінансово-економічною стійкістю 

розглядаються як невід’ємна складова управління 

торговельним підприємством у цілому. У виокрем-

леному вигляді цю управлінську підсистему 

розглядають через сукупність процесів, спрямова-

них на протидію внутрішнім і зовнішнім факторам. 

У більш конкретизованому змісті фінансово-еко-

номічну стійкість будь-якого підприємства пов’язують 

із його перспективною платоспроможністю, тобто 

критерієм забезпечення фінансових можливостей 

підприємства на оглядову перспективу: “процесний 

підхід до управління економічною стійкістю перед-

бачає розроблення й реалізацію управлінських 

рішень стратегічного та оперативного характеру, 

які забезпечують стабільне функціонування і  

розвиток підприємства” [3, с. 75].  

Реально оцінюючи сучасний стан і передумови 

функціонування торговельних підприємств в огля-

довій перспективі, можна обґрунтовано ствер-

джувати, що базовою умовою їх стійкого 

функціонування є забезпечення фінансово-

економічної стійкості. Тому розробка акцентовано-

го на цей критерій управлінського інструментарію 

розглядається засобом можливостей і здатностей 

функціонування торговельних підприємств взагалі. 

Зарубіжні і вітчизняні аналітичні огляди наводять 

низку фактів про припинення діяльності численних 

торговельних підприємств, які в попередні періоди 

не змогли забезпечити належний рівень потенціалу 

своєї фінансово-економічної стійкості. Очевидним 

є і той факт, що синтезований показник (інтеграль-

ний індикатор) про стан поточної фінансово-

економічної стійкості є основою формування стра-

тегії та встановлення можливостей і тенденцій  

розвитку підприємства. Тому на теперішній час 

визначений у той чи інший спосіб його слід розгля-

дати одним із найважливіших критеріїв для ін-

весторів та контрагентів ринкових відносин. 

Фінансово-економічна стійкість зазнає впливу 

багатьох чинників, які за своєю вагомістю по-

різному впливають на стійкість підприємства. 

Стабільне функціонування будь-якої господарської 

системи забезпечується в управлінських процесах 

операційної діяльності із застосуванням налагод-

жених і відповідних до умов зовнішнього середо-

вища і специфіки діяльності підприємства функцій 

менеджменту. Адаптивна управлінська система за 

допомогою адекватних для таких цілей еко-

номічних механізмів та інструментів повинна поси-

лити або послабити силу дії зовнішніх чи 

внутрішніх факторів впливу. 

У теоретичних дослідженнях і на практиці 

розглядають функціональний, ситуаційний, сис-

темний і процесний підходи до управління фінан-

сово-економічною стійкістю економічних систем. 

У кожному з підходів передбачається створення 

організаційно-економічних умов для забезпечення 

ефективності операційної діяльності підприємства. 

Критерії ефективності, а разом з ними і об’єкти та 

завдання процесів управління в кризових умовах є 

надмірно складними і різноманітними. Виходячи з 

такої диспозиції, найбільш прийнятними можна 

вважати ситуаційний та функціональний підходи 

до управління фінансово-економічною стійкістю 

сучасних торговельних підприємств. У прийнятій 

парадигмі ситуаційного управління економічною 

стійкістю управлінські рішення приймають за озна-

ками виявлених проблем (фактичними чи визначе-

ними незворотними у короткостроковій перспек-

тиві). За такого підходу виникає потреба делегу-

вання управлінських функцій нижчим рівням (ор-

ганізаційним структурам підприємства) для швид-

кої реакції на змінювані умови (адаптивність 

управлінської вертикалі, особливо у великих мере-

жевих торговельних підприємствах). 

Базові засади функціонального підходу дають 

змогу за сформульованими у ньому принципами 

створювати адекватні для реальної практики 

функціональні види менеджменту (організацію 

процесів управління фінансово-економічною 

стійкістю на основі взаємопов’язаних управлінсь-

ких функцій). Концептуальний базис цього підходу 

в управлінні фінансово-економічною стійкістю 

аргументується доцільним тим, що “використання 

тільки загальних функцій управління є недостатнім, 

оскільки економічно стійким визначають таке 

підприємство, функціонування структурних еле-

ментів якого також дозволяє відновлювати його 

ресурсний потенціал та зберігати рівноважний стан 

за допомогою змін та адаптації відповідно до нових 

умов господарювання” [5]. Поряд з наведеним від-

значимо і те, що “превентивна форма гарантування 

фінансової стійкості є найбільш ефективною в ан-

тикризовому регулюванні та управлінні й потребує 

використання системного підходу, який охоплює в 

собі систему планування поточної діяльності, ре-

агування на фактори зовнішнього та внутрішнього 

середовища, виявлення основних ризиків поточної 

діяльності та забезпечення неперервності госпо-

дарської діяльності” [6, с. 25]. 

У будь-якій із парадигм функціонально орієн-

тований економічний інструментарій управління 

фінансово-економічною стійкістю є складовою 

фінансового механізму і його доцільно розглядати 

через “систему форм, методів та інструментів, які 

застосовуються у фінансовій діяльності для забез-

печення функціонування всіх сфер та напрямків, 

шляхом оперування фінансовими ресурсами з 

урахуванням економічних інтересів торговельного 

підприємства” [1]. Незалежно від управлінської 
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парадигми фінансово-економічна стійкість розгля-

дається категорією, що забезпечує певні умови 

стабільного функціонування підприємства (рис. 1). 

Формулювання адекватних процесів управлін-

ня насамперед пов’язується з формалізацією 

об’єкта управління. У теорії і на практиці тра-

диційно розглядають чотири типи фінансово-

економічної стійкості (абсолютна, нормальна, 

нестійкий та кризовий стан). Цю економічну кате-

горію переважно встановлюють на основі більш 

формалізованих індикаторів фінансової стійкості та 

фінансового стану підприємства, зокрема шляхом 

внесення до цих показників деяких коригувальних 

індикаторів. Обчислення наведених перших двох, 

достатньо формалізованих за методикою еко-

номічних категорій, здійснюються на основі певної 

кількості обраних коефіцієнтів та їх дослідження в 

динаміці. При цьому використовують різні підходи 

(методики) визначення фінансової чи економічної 

стійкості – коефіцієнтний, агрегатний, балансовий, 

інтегральний, маржинальний, факторний, бальний 

тощо. Переважно їх зводять до одного інтегровано-

го показника, який складається з декількох 

найбільш вагомих для підприємства коефіцієнтів. 

Визначення певних меж значення синтезованого 

критерію є найбільш поширеним у вітчизняній 

практиці для ідентифікації ефективності на прак-

тиці системи управління стійкістю підприємства. 

На основі результатів оцінного та аналітичного 

інструментарію визначають потребу, характер і 

спрямованість адаптації такої функціонально орієн-

тованої підсистеми управління до змін середовища 

функціонування підприємства (рис. 2). 

Дієвість впровадженої у практику адаптивної 

системи управління фінансово-економічною 

стійкістю залежить від правильного добо-

ру/композиції економічного інструментарію, 

визначеної для кожного інструментального засобу 

функціональної ролі та сформованого на цій основі 

загального механізму. Визначений і впроваджений 

у практичну діяльність управлінський інструмен-

тарій повинен забезпечувати якісний оперативний 

моніторинг змін у рівні фінансово-економічної 

стійкості, аналіз основних проблем негативного 

впливу, оцінку можливостей підприємства та 

сформулювати заходи для забезпечення досяжного 

рівня стійкості. В узагальненому вигляді під цим 

поняттям розуміють, що “основною складовою 

частиною фінансової стабільності є потенційна 

стійкість підприємства щодо нарощування обсягів 

діяльності й забезпечення фінансової рівноваги” [7, 

с. 61]. 

У більш конкретизованому розкритті стійкого 

стану йдеться про стабілізацію грошових потоків, 

зростання вартості капіталу (бізнесу), забезпечення 

ліквідності активів, максимізацію дисконтованого 

доходу, стабільний рівень прибутковості. Наведені 

та деякі інші індикатори стійкого стану підприєм-

ства знаходять вираз у так званій структурній 

ліквідності балансу. В основу управлінських 

рішень щодо стабілізації фінансово-економічної 

стійкості все ж слід покладати результати аналізу 

фінансового стану підприємства. Саме деталізована 

оцінка економічних ресурсів і капіталу, встанов-

лення їх продуктивної сили в реальних еко-

номічних умовах дозволяють об’єктивно визначити 

тактику і стратегію управління стійкістю. У поточ-

ному моменті це стосується забезпечення еко-

номічно обґрунтованого (оптимального) товарного 

обігу, що є базовою основою стабільної діяльності 

підприємств торговельної галузі. Для переважної 

більшості вітчизняних торговельних підприємств 

виникають проблеми із наявністю власного (основ-

ного) та оборотного капіталу, достатній рівень яко-

го є основною умовою забезпечення прийнятного 

для цих підприємств рівня фінансово-економічної 

стійкості. 

 

 

 
 

Рис. 1. Функція і роль фінансово-економічної стійкості в процесах управління підприємством 
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Рис. 2. Схема комплексного управління фінансовою стійкістю підприємства [7] 

 

 

Враховуючи швидко змінювані умови у 

зовнішньому середовищі, найбільш відповідним 

економічним інструментом слід вважати експрес-

діагностику, проведення якої стосовно “фінансово-

го забезпечення розвитку торговельних 

підприємств передбачає, в першу чергу, визначення 

стану фінансового забезпечення досліджуваних 

підприємств з одночасним встановленням опти-

мального значення інтегрального показника, що 

дозволить проводити порівняння отриманих фак-

тичних значень і встановлювати висновки, 

«діагноз» щодо стану досліджуваних об’єктів” [8,  

с. 205]. Фінансово-економічний аналіз як управлін-

ський інструмент є базовим для цільової підсисте-

ми управління фінансово-економічною стійкістю 

підприємства. Модульна структура такого типу 

аналізу зорієнтована на опрацювання звітних і бух-

галтерських даних. В аналітичних процесах засто-

совуються прийоми детермінованого і стохастич-

ного факторного аналізу причин змін і рівня фінан-

сово-економічної стійкості підприємства. 

Процедурна сторона такого типу аналізу                

достатньо відома, як і безпосередньо технологічний 

процес оцінки фінансової чи скоригованої на 

фінансову економічність стійкості підприємства. 

Основний етап аналітичних процедур акцентований 

на розрахунку системи кількісних і деяких якісних 

показників, які за певним підходом їх поєднання 

розкривають комплексну характеристику і оцінні 

судження про рівень фінансово-економічної стій-

кості підприємства. При цьому відзначимо, що в 

аналітичні процедури вводиться базова інформація 

(звітно-бухгалтерські дані), ґрунтована на історич-

них (минулих) оцінках економічних ресурсів і 

капіталу. В умовах більш-менш стабільного еко-

номічного середовища результати такого аналізу 

можуть задовольняти процеси формування управ-

лінських рішень. Проте в кризових ситуаціях ре-

зультати аналізу суттєво викривлюють інформацію 

про стан і зміни фінансово-економічної стійкості 

підприємства. 

Адаптивність інструментарію аналізу фінансо-

во-економічної стійкості можна вбачати у введенні 

до його складу моніторингу інформаційної бази, 

тобто процедур відслідковування кон’юнктурних 

змін у вартості активів та капіталу. Інструменти 

моніторингу слід розглядати допоміжним засобом у 

системі аналітичних процедур, традиційно ґрунто-

ваних на бухгалтерському вартісному виразі. 

Аналітичні огляди діяльності відомих торговельних 

комплексів дають підстави до висновку, що в умо-

вах сучасної економіки до складу аналізу слід вво-

дити процедури оцінки витрат і доходів майбутніх 

періодів і, особливо, стану резервування основного 

капіталу підприємства. 

Висновки і перспективи подальших до-

сліджень у даному напрямі. Критерій фінансово-

економічної стійкості слід об’єктивно розглядати 

базовим індикатором в управлінні сучасними тор-

говельними підприємствами. Для адаптації 

функціонально орієнтованої системи управління 

стійкістю торговельного підприємства необхідний 

суттєво удосконалений набір економічного інстру-

ментарію. Для забезпечення ефективності процесів 

управління стійкістю підприємств торговельної 

галузі в умовах кризового суспільно-економічного 

середовища у цьому інструментарію необхідно 

додатково ураховувати такі важливі фактори як 

Стадія прийняття 

рішення щодо адаптації 

до змін 

Прогноз результатів 

впливу 

Модель об’єкта 

управління фінан-

совою стійкістю 

Стан зовнішнього сере-

довища підприємства 

Передбачуваний вплив 

адаптивного управління 

Фінансова стійкість 

підприємства 

Результат впливу на еко-

номічну безпеку 
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створення резервів для захисту основного капіталу, 

реальність витрат і доходів майбутніх періодів, а 

також реальна вартість економічних ресурсів і 

капіталу. 
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ 

ЛОГІСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВА ТОРГІВЛІ:  

ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ 
 

Анотація. У статті поставлена мета, відповідно до якої заплановано розвинути наукові підходи до орга-

нізації інформаційного забезпечення управління логістичними процесами на підприємстві торгівлі. Для досяг-

нення поставленої мети були використані загальнонаукові та спеціальні методи дослідження. Основні ре-

зультати дослідження, презентовані у статті, свідчать, що було удосконалено понятійно-категорійний апа-

рат теорії менеджменту та концепції логістичного менеджменту. На основі даних результатів проведеного 

порівняльного аналізу дефініцій понять “інформаційне забезпечення”, “інформаційне забезпечення управлін-

ня”, “інформаційне забезпечення логістики” та виділення загальнонаукового, менеджерського і логістичного 

підходів до визначення суті інформаційного забезпечення запропоновано ввести до наукового обігу поняття 

“інформаційне забезпечення управління якістю логістичних процесів”. Обґрунтовано, що з позицій теорії ме-

неджменту під ним варто розуміти сукупність інформаційних даних, засобів і програмних продуктів їх збору 

та / або обробки, що необхідні для забезпечення результативного управління якістю логістичних процесів. У 

ході дослідження набула подальшого розвитку концепція цифрового менеджменту шляхом розробки та обґру-

нтування наукового підходу до організації інформаційного забезпечення управління якістю логістичних проце-

сів підприємства торгівлі. Побудовано економіко-математичну модель, застосування якої на практиці дозво-

ляє удосконалити систему управління підприємством у частині створення передумов для належного інформа-

ційного забезпечення розробки і прийняття управлінських рішень щодо логістичних процесів та підвищення 

рівня їх якості. Обґрунтовано, що під організацією інформаційного забезпечення управління якістю логістич-

них процесів підприємства доцільно розуміти організаційну діяльність, що пов’язана зі створенням та по-

дальшим розвитком інформаційної системи підприємства, робота якої спрямована на мінімізацію витрат у 

процесі формування інформаційних потоків, що необхідні для прийняття і реалізації результативних управлін-

ських рішень щодо якості логістичних процесів. Зроблено висновок, що для формування якісного інформаційно-

го забезпечення потрібно створювати та розвивати спеціальні банки даних (зокрема, показників якості різних 

логістичних процесів та методів їх розрахунку; вхідних даних для проведення розрахунків вищезазначених по-

казників; методів прийняття управлінських рішень щодо альтернативних логістичних стратегій підприємст-

ва торгівлі на основі показників якості його логістичних процесів тощо). Результати дослідження сприяти-

муть подальшому розвитку цифровізації бізнес-процесів на підприємствах торгівлі (передусім цифровізації 

управління якістю логістичних процесів цих підприємств) та можуть бути використані для розробки іннова-

ційних наукових підходів до вибору логістичних стратегій. 

 

Ключові слова: інформаційне забезпечення, організація, управління якістю, логістичні процеси, під-

приємство, торгівля, економіко-математичне моделювання, оптимізація. 
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INFORMATION SUPPORT OF QUALITY MANAGEMENT OF LOGISTICS 

PROCESSES AT TRADE ENTERPRISE: DEFINITION AND  

ORGANIZATION 
 

Abstract. The article sets the goal, according to which it is planned to develop scientific approaches to the 

organization of information support for the management of logistics processes in the trade enterprise. To achieve this 

goal, general scientific and special research methods were used. The main results of the research presented in the 

article show that the conceptual and categorical apparatus of management theory and the concept of logistics 

management has been improved. Based on the results of the comparative analysis of "information support", 

"management information support", "logistics information support" definitions and the allocation of general scientific, 

managerial and logistical approaches to defining the essence of information support, it is proposed to introduce the 

concept of “information support of quality management of logistics processes". It is substantiated that from the 

standpoint of management theory it should be understood as a set of informative data, tools and software products for 

their collection and / or processing, which are necessary to ensure effective quality management of logistics processes. 

In the course of the research, the concept of digital management was further clarified by developing and substantiating 

a scientific approach to the organization of information support for quality management of logistics processes at the 

trade enterprise. An economic and mathematical model has been built, the application of which in practice allows 

improving the management system of the enterprise in terms of creating prerequisites for proper information 

development and management decisions on logistics processes and improving their quality. It is substantiated that 

under the organization of information support of quality management of logistic processes at the enterprise it is 

expedient to understand the organizational activity related to creation and further development of information system at 

the enterprise which activity is directed on minimization of expenses in the process of information decisions formation 

on the quality of logistics processes. It is concluded that for the formation of quality information support it is necessary 

to create and develop special data banks (in particular, quality indicators of various logistics processes and methods of 

their calculation; input data for calculations of the above indicators; methods of management decisions on alternative 

logistics strategies of trade enterprises based on indicators quality of its logistics processes, etc.). The results of the 

research will contribute to further development of business processes digitalization in trade enterprises (primarily, 

digitalization of quality management of logistics processes at these enterprises) and can be used to develop innovative 

scientific approaches to the choice of logistics strategies. 

 

Keywords: information support, organization, quality management, logistics processes, enterprise, trade, economic 

and mathematical modeling, optimization. 
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Постановка проблеми. У сучасних умовах             

господарювання, що характеризується активним 
розвитком інформаційного суспільства та діджита-
лізацією бізнес-процесів на підприємствах різних 
сфер економічної діяльності, високопріоритетної 

значущості набувають аспекти організації якісного 
інформаційного забезпечення управління цими 
бізнес-процесами (особливо, якщо йдеться про   
логістичні процеси, що вимагають оптимізації  
витрат). Впровадження дистанційних підходів у 
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діяльності підприємств (зокрема, тих, які здійс-
нюють її у сфері внутрішньої торгівлі), застосуван-
ня онлайн-підходів до прийняття управлінських 
рішень як до початку, так і після прояву наслідків, 
спричинених COVID-кризою тощо, підтверджують 
слушність думки про надзвичайну важливість ін-
формації, її цифрової обробки і т.п., і т.д. як всере-
дині підприємства, так і на рівні формування і роз-
витку міжорганізаційних комунікацій. Фактично 
сьогодні інформація беззаперечно “…виступає 
джерелом у системах управління здійснення основ-
них управлінських функцій: планування, організа-
ції, мотивації, контролю” [1, с. 3]. Тому будь-які  
проблеми, пов’язані з інформаційним забезпечен-
ням у системі управління підприємствами, є нині 
дуже актуальними. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Аналіз наукових публікацій [1-17 та ін.] показав, 
що питання застосування і розвитку інформаційно-
комунікаційних технологій, організації інформа-
ційного забезпечення на підприємствах (як в ціло-
му, так і тих, що здійснюють торговельну діяль-
ність) здійснювався як іноземними, так і вітчизня-
ними науковцями. Достатньо часто вчені та прак-
тики торкалися аспектів ін-формаційного забезпе-
чення і в системах або підсистемах управління. Так, 
наприклад, Н. Ільченко [4] презентувала авторсь-
кий погляд на інформаційне забезпечення реалізації 
логістичної стратегії на підприємстві роздрібної 
торгівлі; В. Пенюк [6] запропонувала систему ін-
формаційного забезпечення для організації діагнос-
тики кадрового потенціалу в системі управління 
персоналом підприємства торгівлі; С. Тронь [7] 
обґрунтувала послідовність здійснення аналізу 
інформаційного забезпечення господарської діяль-
ності у процесно-орієнтованому управлінні підпри-
ємствами торгівлі. Отже, вищеназвані, як і багато 
інших науковців, прямо чи опосередковано розгля-
нули цілу низку проблемних аспектів інформацій-
ного забезпечення управління діяльністю і розвит-
ком різних типів і розмірів підприємств торгівлі. У 
ході цих досліджень, зокрема, було зроблено             
висновок, що глобальна конкуренція на ринку тор-
говельних послуг зараз “…розгортається не на рівні 
переваг у фінансовому та торговельно-органі-
заційному потенціалі підприємств торгівлі, а на 
рівні розроблення якомога досконаліших інформа-
ційних систем управління” [3, с. 125]. Поряд з цим, 
варто зауважити, що ґрунтовних досліджень, прис-
вячених питанням інформаційного забезпечення у 
межах вирішення проблеми створення передумов 
для результативного управління якістю логістичних 
процесів торговельного підприємства, до цього 
часу не було. 

Постановка завдання. Беручи до уваги все 
вищезазначене, а також погоджуючись із думкою 
стосовно того, що у наші дні – у період швидкої 
цифровізації повсякденного життя - одним із ос-
новних шляхів удосконалення управління підпри-
ємством на ринку “…є побудова ефективної систе-
ми інформаційного забезпечення” [2, с. 418],             
визначимо в якості основної цілі цього досліджен-
ня подальший розвиток наукових підходів до орга-
нізації інформаційного забезпечення управління 
логістичними процесами на підприємстві торгівлі. 
Для досягнення поставленої мети передбачене ви-
конання низки завдань (зокрема, розкриття (а за 
необхідності й уточнення) сутності поняття “орга-
нізація інформаційного забезпечення управління 

якістю логістичних процесів”; побудова економіко-
математичної моделі з цільовою установкою на 
мінімізацію витрат на організацію інформаційного 
забезпечення за умови результативного управління 
якістю логістичних процесів торговельного під-
приємства тощо). 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Згідно з проведеними нами протягом 2019-2020 рр. 
дослідженнями на 30 діючих підприємствах торгів-
лі м. Києва було виявлено, що практично на всіх 
цих підприємствах результативні управлінські рі-
шення приймаються завдяки як мінімум задовіль-
ному інформаційному забезпеченню та можливості 
своєчасної аналітичної підтримки. Це, а також ви-
значені нами сучасні загальні тенденції до цифрові-
зації та використання ІТ-технологій як у роздріб-
ній, так і оптовій торгівлі України [14], свідчать 
про те, що менеджери, які нехтують важливістю 
якісної організації інформаційного забезпечення 
для налагодження ефективної роботи системи уп-
равління підприємствами торгівлі, вже сьогодні 
повністю втрачають конкурентні переваги, а завтра 
їх підприємства будуть змушені піти з ринку. Вста-
новлено також, що нині одне з ключових місць у 
процесі загального управління логістичними про-
цесами будь-якого підприємства торгівлі має 
займати спеціальне інформаційне забезпечення, у 
т.ч. таке, що необхідно для роботи управлінської 
підсистеми “Якість логістичних процесів”. Названа 
підсистема має об’єднувати декілька банків даних 
(БД), починаючи від інформаційних даних для роз-
рахунків показників, які характеризують якість 
логістичних процесів і моніторинг яких має прово-
дитися на підприємстві перманентно, та закінчую-
чи даними, що потрібні для прийняття управлінсь-
ких рішень, у т.ч. для вибору логістичної стратегії 
на основі визначеного рівня якості логістично-
го(их) процесу(ів) торговельного підприємства. 

Порівняння існуючих дефініцій поняття “ін-
формаційне забезпечення” виявило наявність де-
кількох підходів до його трактування і розкриття 
сутності. У зв’язку з цим, зважаючи на різні науко-
ві акценти у дефініціях, вони були систематизовані 
й об’єднані у три умовні групи, в яких інформацій-
не забезпечення презентовано з позицій загально-
наукового, менеджерського та логістичного підхо-
дів (табл. 1).  

У загальнонауковому розумінні, згідно з дани-
ми табл. 1, інформаційне забезпечення розгля-
дають, з одного боку, як процес циркулювання ін-
формації та задоволення потреб у ній, а з іншого, – 
як результат процесу роботи з інформацією, почи-
наючи від отримання та закінчуючи аналізом і пе-
редачею. У випадку менеджерського підходу ін-
формаційне забезпечення презентують як систему 
підтримки, інструмент регулювання чи функціо-
нальний комплекс роботи з інформацією для прий-
няття управлінських рішень, або як сукупність рі-
шень щодо інформації. З позицій логістичного під-
ходу до визначення суті інформаційного забезпе-
чення, зважаючи на дані проведеного нами раніше 
дослідження [18 та ін.] і результати аналізу ряду 
публікацій інших науковців [4; 5; 9; 13; 15; 19-32 та ін.], 
під цим поняттям часто мають на увазі щось одне з 
двох: 1) науку про роботу з інформацією за логіс-
тичними правилами (інакше кажучи, інформаційну 
логістику); 2) логістичну інформаційну систему 
(ЛІС або LIS – скорочення від англ. logistics 
information system). 
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Таблиця 1 

Порівняння та систематизація дефініцій поняття “інформаційне забезпечення” * 

Автор(и) / джере-

ло(а) 
Визначення поняття 

Відмітні характе-

ристики 

З позицій загальнонаукового підходу інформаційне забезпечення – це: 

Т. Безбородова [15]; 

Р. Бруханський [19]  

процес задоволення потреб користувачів в інформації, необхідній 

для прийняття рішення, для здійснення якого необхідна наявність 

відповідної інформаційної системи 

процес задоволення 

потреб в інформації 

Л. Веретін [20] динамічний процес, за допомогою якого інформація циркулює в 

системі управління та основою якого є інформаційні потоки, які 

складають цю систему 

динамічний процес 

циркулювання ін-

формації 

М. Рогоза, А. Скляр 

[23] 
результат процесу отримання, обробки, накопичення, зберігання, 

аналізу та передачі інформації для прийняття управлінських рішень 

результат процесу 

роботи з інформаці-

єю 

З позицій менеджерського підходу інформаційне забезпечення управління – це: 

С. Петренко [24] сукупність реалізованих рішень щодо обсягів інформації, її якісного 

та кількісного складу, розміщення і форм організації 

сукупність рішень 

щодо інформації 

С. Палагута [2] функціональний комплекс, що забезпечує органічну взаємодію техніч-

них засобів, методів та технологій роботи з інформацією, можливість 

цілеспрямованого безперервного збору, пошуку, групування, аналізу, 

зберігання та поширення інформації серед зацікавлених менеджерів 

підприємств і організацій, а також надходження своєчасної, достовірної 

та повної інформації про стан та параметри функціонування певних 

об’єктів управління через визначені проміжки часу або відповідно до їх 

запитів; відображає інформацію щодо стану керованого об’єкта і є осно-

вою для прийняття управлінських рішень; формує інформацію, яка 

складається з важливих даних та не дає відволікатись менеджерам на 

зайву та громіздку інформацію, сприяючи ефективній реалізації процесу 

управління та враховуючи інформаційні потреби всіх користувачів 

функціональний 

комплекс для робо-

ти з інформацією 

про керований 

об’єкт і т.п., що 

необхідна для 

прийняття управ-

лінських рішень 

О. Маслак, 

І. Коробкова [25] 

інструмент регулювання, що відповідає за своєчасне надходження 

актуальних та вірогідних інформаційних ресурсів, а також сприяє 

ефективній циркуляції інформації від управлінців до виконавців 

інструмент регулю-

вання циркуляції ін-

формації в управлінні 

М. Денисенко [16] система, основними складовими якої є: інформаційні ресурси, ін-

формаційні технології, технічні засоби та програмне забезпечення 

система підтримки 

роботи менеджерів з 

інформацією 

З позицій логістичного підходу інформаційне забезпечення логістики або управління логістичними процесами 

можуть визначати як: 

М. Талан [26] логістичну інформаційну систему, тобто систему взаємозв’язків між 

людьми, технікою і відповідними процедурами управління з метою за-

безпечення відповідної інформаційної бази для планування, організації й 

контролю логістики на підприємстві 

система взає-

мозв’язків для за-

безпечення інфор-

маційної бази 

І. Кубасаков, 

І. Сімкова та ін. [27] 

логістичну інформаційну систему, що є важливою передумовою 

ефективної операційної логістики підприємства 

передумова ефек-

тивної логістики 

Веб-сайт “Логістика. 

Постачання. Закупі-

вля” на sbt.nbc.ua 

[28]; 

Дж. Белл, Р. Бредлей 

та ін. [29] 

логістичну інформаційну систему, що являє собою: 

1) автоматизовану систему управління логістичними процесами; 

2) певним чином організовану сукупність взаємопов’язаних засобів 

обчислювальної техніки, різноманітних довідників і необхідних 

засобів програмування, що забезпечує вирішення функціональних 

завдань з управління матеріальними потоками 

1) АСУ логістичних 

процесів; 

2) сукупність взає-

мозв’язків для вирі-

шення завдань з уп-

равління матеріаль-

ними потоками 

 інформаційну логістику, що являє собою: 

1) частину логістики, яка організовує потік інформації, що супрово-

джує матеріальний потік у процесі його переміщення; 

2) зв’язуючу ланку між забезпеченням, виробництвом та збутом на 

підприємстві 

1) частина логістики 

(супровід матеріаль-

них потоків інформа-

ційними); 2) зв’я-

зуюча ланка 

Н. Гуржій, 

Я. Бахметова, 

І. Гальчинська [30] 

інформаційну логістику, тобто науку про реалізацію методів збору, 

обробки, зберігання та розподілу інформації у виробничо-

господарських системах на основі логістичних правил: підвищення 

релевантності інформації в потрібному обсязі, в потрібний час, в 

потрібному місці та з оптимальними витратами 

наука про роботу з 

інформацією на 

основі логістичних 

правил 

*Розроблено авторами 
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Беручи до уваги результати аналізу дефініцій та 

визначення відмітних характеристик інформаційно-

го забезпечення з позицій різних підходів у табл. 1, 

а також усвідомлюючи, що якість логістичних про-

цесів і результати управління нею у тому числі 

залежатимуть від того, чи в процесі організації 

цього забезпечення будуть дотримуватися правила 

логістики, пропонуємо ввести до наукового обігу 

поняття “інформаційне забезпечення управління 

якістю логістичних процесів”. Вважаємо, що у за-

гальній теорії менеджменту під ним доцільно розу-

міти сукупність інформаційних даних, засобів і 

програмних продуктів їх збору та / або обробки, що 

необхідні для забезпечення результативного управ-

ління якістю логістичних процесів. Водночас, бе-

ручи до уваги головну мету логістики у практичній 

діяльності підприємств, а отже і в управлінні їх 

логістичними процесами, що часто (особливо в 

умовах непередбачуваних змін і криз) пов’язана зі 

зниженням сукупних витрат на налагодження ефек-

тивної взаємодії матеріальних, інформаційних та 

фінансових потоків під час закупівлі, перевезення, 

зберігання матеріалів (товарів / ресурсів) потрібної 

якості, у потрібній кількості, у необхідний час та у 

потрібному для підприємства місці, пропонуємо у 

визначенні суті організації інформаційного забез-

печення управління якістю логістичних процесів (з 

позицій логістичного менеджменту) дотримуватися 

принципу оптимальності. Тоді організацію інфор-

маційного забезпечення управління якістю логіс-

тичних процесів підприємства пропонуємо визна-

чати як організаційну діяльність, пов’язану зі ство-

ренням та подальшим розвитком інформаційної 

системи підприємства, робота якої спрямована на 

мінімізацію витрат у процесі формування інформа-

ційних потоків, що необхідні для прийняття і реалі-

зації результативних управлінських рішень щодо 

якості логістичних процесів підприємства. 

Якщо плануємо, використовуючи запропонова-

не визначення, побудувати та впровадити на              

практиці економіко-математичну модель організа-

ції інформаційного забезпечення управління якістю 

логістичних процесів підприємства торгівлі, то 

спочатку зробимо постановку відповідної задачі, а 

саме: нехай для збору, накопичення та обробки 

інформації з метою подальшого оцінювання та 

прийняття управлінських рішень щодо якості логіс-

тичних процесів підприємства торгівлі потрібно 

створити банки даних – БД (рис. 1). Крім того, для 

належного інформаційного забезпечення необхідні 

комп’ютерна техніка та засоби для створення і на-

лагодження роботи внутрішньої корпоративної 

мережі й обміну інформацією між підрозділами 

підприємства торгівлі, менеджери яких приймають 

управлінські рішення щодо реаліза-

ції / удосконалення логістичних процесів. Водночас 

підприємству потрібно мати спеціальні програми, 

тобто програмне забезпечення для проведення оці-

нювання якості логістичних процесів, аналізу зміни 

цієї якості у часі (наприклад, завдяки автоматизації 

роботи алгоритму GAP – моделей Зейтгамла або 

їх модифікацій), прийняття управлінських рішень, 

що можуть сприяти підвищенню рівня якості логіс-

тичних процесів, у т.ч. пов’язані з вибором логіс-

тичних стратегій. Певні витрати підприємство тор-

гівлі може нести і на програмне забезпечення для 

обробки даних з інтернет-ресурсів і роботи з так 

званими великими даними (англ. Big Data). Заува-

жимо, що на практиці підприємства намагаються 

обрати 1-2 програмних продукти, що дозволяють їм 

вирішувати різні управлінські завдання (тобто не 

тільки пов’язані з управлінням якістю логістичних 

процесів). Проте не поодинокими (особливо на 

великих підприємствах) є і випадки, коли для вико-

нання завдань у межах суто логістичного менедж-

менту підприємства купують спеціальні програмні 

продукти для управління бізнес-процесами і вирі-

шення логістичних задач. До таких програмних 

продуктів відносять: Project Expert, DELMIA; SАР 

Business Suite; Oracle JD Edwards; AnyLogic та інші. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 1. Банки даних для управління якістю логістичних процесів підприємства торгівлі * 
 

*Розроблено авторами. 

БД 

інтегрована інформація (необхідні дані для резуль-

тативного управління якістю логістичних проце-

сів підприємства торгівлі) 

БД 
 

інформація про вхідні дані, 
необхідні для проведення 
розрахунків показників 

якості логістичних проце-

сів 

БД 

інформація про альтернативні 

методи прийняття управлінських 

рішень щодо удосконалення логі-

стичних процесів, вибір логістич-

них стратегій і т.п. 

БД 

інформація про пока-

зники якості логіс-

тичних процесів та 

методи їх розрахунків 
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І формування та підтримка вищеназваних БД, і 

технічні засоби, і спеціальні програми, що необхід-

ні для належної організації інформаційного забез-

печення, не безкоштовні і вимагатимуть від під-

приємства торгівлі певних витрат, які у цій задачі 

нам необхідно мінімізувати. Доцільно окремо виді-

ляти і витрати на людино-години, тобто на заробіт-

ну плату персоналу, що буде займатися підтримкою 

роботи та за необхідності розвивати інформаційну 

систему управління на підприємстві торгівлі. Ок-

ремо у зміст задачі можна ввести та враховувати 

витрати на електроенергію, ремонт техніки тощо. 

Проте з метою спрощення математичної презента-

ції задачі пропонуємо обмежитися 4-а основними 

видами ресурсів, що є ключовими для належної 

організації інформаційного забезпечення. 

Іншими словами, для результативного управ-

ління якістю L-ої кількості логістичних процесів на 

підприємстві торгівлі потрібні специфічні види 

ресурсів для організації інформаційного забезпе-

чення. Поряд з цим, у прийнятному для торговель-

ного підприємства інформаційному забезпеченні, 

що дозволить результативно управляти якістю ло-

гістичних процесів, може бути декілька альтерна-

тивних конфігурацій поєднання цих ресурсів. Тому 

в процесі формування інформаційної системи уп-

равління менеджери повинні прийняти рішення 

щодо найкращого типу організації інформаційного 

забезпечення з мінімальними витратами на нього за 

умови результативного управління якістю логіс-

тичних процесів торговельного підприємства. 

Беручи до уваги все вищезазначене, цільова 

функція задачі пошуку управлінського рішення 

щодо вибору серед альтернативних варіантів опти-

мальної організації інформаційного забезпечення 

управління якістю логістичних процесів торговель-

ного підприємства буде мати такий вигляд: 

min
1 1


 

l

j

L

l

J

j

l

j xC ,  (1) 

де l – індекс типу (виду) логістичного процесу 

торговельного підприємства, Ll ,1 ; L – кіль-

кість типів (видів) логістичних процесів; j – індекс 

різновиду управлінських завдань, що необхідно 

виконати (вирішити) для забезпечення визначеного 

рівня якості логістичних процесів підприємства 

торгівлі, Jj ,1 ; J – кількість різновидів управ-

лінських завдань, виконання яких необхідне для 

забезпечення визначеного рівня якості логістичних 

процесів; 
l

jC  – економічно прийнятна для під-

приємства торгівлі собівартість конфігурації ін-

формаційного забезпечення, що придатне для ви-

конання (вирішення) j-го різновиду завдань у про-

цесі управління якістю l-го типу (виду) логістично-

го процесу; 
l

jx  – змінна кількості одиниць j-го 

різновиду завдань, що необхідно виконати у проце-

сі управління якістю l-го типу (виду) логістичного 

процесу торговельного підприємства. 

Досягти цільової функції (1) потрібно за наяв-

ності таких обмежень: 

i

L

l

l

j

J

j

l

ij BxA 
 1 1

,   (2) 

0l

jx ,    (3) 

де і – індекс виду ресурсів у економічно при-

йнятному для підприємства торгівлі інформаційно-

му забезпеченні управління якістю логістичних 

процесів, 4,1i  (і=1 – інформаційні ресурси – 

БД (інформаційні дані для прийняття управлінсь-

ких рішень, проведення розрахунків та оцінювання, 

вибору альтернативних логістичних стратегій і 

т.п.); і=2 – технічні ресурси – технічні засоби, що 

необхідні для відповідного інформаційного забез-

печення, у т.ч. автоматизованої обробки даних; 

і=3 – спеціальні програмні ресурси – програмні 

продукти, що використовують для збору, накопи-

чення, обробки та обміну інформацією під час уп-

равління якістю логістичних процесів підприємства 

торгівлі; і=4 – людські ресурси – персонал, відпо-

відальний за нормальний рух інформаційних пото-

ків на підприємстві торгівлі та належне функціону-

вання і розвиток його інформаційно-управлінської 

системи; 
l

ijA  –кількість одиниць і-го виду ресурсів 

інформаційного забезпечення, потрібних для ре-

зультативного виконання (вирішення) j-го різнови-

ду завдань у процесі управління якістю l-го типу 

(виду) логістичного процесу торговельного підпри-

ємства; iB  – обсяги наявності і-го виду ресурсів у 

економічно прийнятному для підприємства торгівлі 

інформаційному забезпеченні, що придатне для 

результативного управління якістю всіх (тобто L-ої 

кількості) логістичних процесів торговельного під-

приємства. 

Висновки і перспективи подальших дослі-

джень у даному напрямі. Підбиваючи підсумок, 

констатуємо, що на практиці організація інформа-

ційного забезпечення може різнитися внаслідок 

розміру підприємства торгівлі та відмінностей у 

роботі між підприємствами роздрібної та оптової 

торгівлі, а також такими, що займаються інтернет-

торгівлею тощо. Іншими словами, інформаційне 

забезпечення кожного підприємства торгівлі може 

бути (і, як правило, є) унікальним. Воно потребує 

різної кількості певних видів ресурсів, тобто перед-

бачає унікальну конфігурацію поєднання інформа-

ційних, технічних, програмних і людських ресурсів 

для налагодження оптимального руху інформацій-

них потоків та прийняття управлінських рішень 

щодо якості логістичних процесів. 

Для формування належного інформаційного за-

безпечення в епоху діджиталізації потрібно ство-

рювати та розвивати спеціальні банки даних, мати 

спеціальні технічні засоби та програмні продукти 

для роботи з великими масивами інформації та 

прийняття на основі їх обробки результативних 

управлінських рішень. Водночас в процесі                    
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організації інформаційного забезпечення (у т.ч. 

такого, що стосується управління якістю логістич-

них процесів) варто дотримуватися принципів еко-

номічної доцільності та прийнятності, з одного 

боку, та технологічної придатності, – з іншого. Та-

ким чином, організація інформаційного забезпе-

чення управління якістю логістичних процесів у 

своїй економіко-математичній інтерпретації повин-

на мати цільову установку на мінімізацію витрат 

(собівартості) ресурсів для організації такого забез-

печення на підприємстві за умови спроможності 

прийняття і реалізації результативних управлінсь-

ких рішень завдяки інформаційним потокам, що 

продукує це інформаційне забезпечення. 

Вважаємо, що результати нашого дослідження 

сприятимуть подальшому розвитку цифровізації 

бізнес-процесів на підприємствах торгівлі (переду-

сім цифровізації управління якістю логістичних 

процесів підприємств) та можуть бути використані 

для розробки інноваційних наукових підходів до 

вибору логістичних стратегій. 
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MANAGEMENT DEMOCRATIZATION 

 
Abstract. The purpose of the article is to clarify the content and functions of a democratic approach to personnel 

management and possible technologies for its implementation. The main tasks of the article are defining the place of 

authority delegation and self-management in the system of methods of personnel activity management, determining 

their essence and stages of implementation in practice. The relevance of the research topic is determined by the need 

for significant clarifications of research processes and practical implementation of democratization of personnel man-

agement at the level of a production organization. The critical resource of such an organization is formed by employees 

with unique knowledge, skills and abilities, whose motivation is not influenced by classical management methods. The 

effective behavior of such employees largely depends on their positive emotional perception of the situation and the 

desire to use their own unique abilities to solve a critical situation. The article substantiates the essence and content of 

the relevant system of concepts and categories, the feasibility of using technologies of authority delegation and self-

management for the study and practical implementation of a democratic style of administration. The category of “ad-

ministration” is interpreted as a complex socio-economic process that is used to organize the impact on processes, 

objects, systems in order to maintain their sustainability or transfer from one state to another in accordance with the 

objectives. The concept of “management” is interpreted as an integral part of administration. By its content it charac-

terizes the purposeful influence made on a team of employees or individual performers in order to perform the tasks and 

achieve certain goals. “Democracy” is a special mode of activity of a team, which is based on the method of collective 

decision-making with equal influence of the participants on the outcome of the process or its essential stages. “Self-

management” is a form of management democratization, which provides employees with the opportunity to participate 

in the decision-making process, to influence the state of affairs in the organization. The list of recommendations on the 

development of technology for democratization of personnel management is given. When writing the article, a system of 

classical empirical and theoretical methods of economic research was used, supplemented by the methods of the scienc-

es of the humanities. 
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ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ 
 

Анотація. Метою статті є уточнення змісту і функцій демократичного підходу до управління 

персоналом, можливих технологій його реалізації. Основними завданнями статті обрано окреслення місця 

делегування і самоменеджменту в системі методів управління активністю персоналу, визначення їх сутності, 

етапів запровадження в практику. Актуальність теми дослідження визначається необхідністю значних 

уточнень процесів дослідження і практичної реалізації демократизації управління персоналом на рівні 

виробничої організації. Критичний ресурс такої організації формується працівниками з унікальними знаннями, 

вміннями і навичками, на мотивацію яких не впливають класичні методи менеджменту. Результативна 

поведінка таких працівників значною мірою залежить від позитивного емоційного сприйняття ними ситуації і 

бажання використати власні унікальні здібності для вирішення критичної ситуації. У статті виконано 

обґрунтування сутності та змісту відповідної системи понять і категорій, доцільності використання 

технологій делегування повноважень і самоменеджменту для дослідження і практичної реалізації 

демократичного стилю управління. Категорія “управління” тлумачиться як складний соціально-економічний 

процес, який використовується для організації впливу на процеси, об’єкти, системи з метою збереження їхньої 

сталості або переводу з одного стану в інший згідно з поставленими цілями. Поняття “менеджмент” – 

складова частина управління. За змістом характеризує цілеспрямований вплив на колектив працівників або 

окремих виконавців з метою виконання поставлених завдань та досягнення визначених цілей. “Демократія” – 

особливий режим активності колективу, в основі якого лежить метод колективного прийняття рішень з 

рівним впливом учасників на результат процесу або на його суттєві стадії. “Самоменеджмент” – форма 

демократизації управління, яка забезпечує працівникам можливість брати участь у процесі прийняття рішень, 

впливати на стан справ в організації. Наведено перелік рекомендацій щодо розвитку технології демократизації 

управління персоналом. При написанні статті використано систему класичних емпіричних і теоретичних 

методів економічних досліджень, доповнену методами наук гуманітарного циклу.  

 

Ключові слова: демократизація, виробнича організація, персонал, команда, стиль управління, делегування 

повноважень, самоменеджмент.  
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Articulation of the problem. Management as a 

special sphere of human life and science has a long 

history of existence. Adapting to the dynamics of the 

environment, a human has chosen new tools, methods, 

principles, goals of his research. The most difficult 

subject of knowledge in this environment has been the 

human himself, his activity, his ability to adequately 

respond to problems. Economics, in which manage-

ment is a special disciplinary field, is currently chang-

ing the conceptual framework. These trends require 

developing research and management transformation 

technologies. Many authoritative scientists have long 

drawn attention to the need for permanent review of the 

possibilities of economics. For example, V.M. Poltero-

vich gave arguments about the need to change the for-

mulation of the goals of science and the style of re-

search back in 1998, at a scientific seminar in his report 

“The Crisis of Economic Theory”. According to the 

academician, economics should become the science of 

reproduction of material and financial resources, as 

well as of human behavior in this process, his interac-

tion with other participants [1]. Similar conclusions are 

presented in the results of analysis of trends in econom-

ic theory made by modern economists [2]. 

Important factors in the socio-economic develop-

ment of society as a whole include the ability not only 

of scientists but also of individual organizations to 

generate and effectively implement new knowledge 

about the nature of complex phenomena. The use of 

this knowledge provides organizations with an increase 

in intellectual capital, creates guarantees of high com-

petitiveness. However, the complexity of the 

knowledge creation process and the specificity of 

knowledge appropriation requires the introduction of 

new principles, methods and technologies of personnel 

management. Currently, the source and owner of 

unique knowledge usually become creative workers 

who have a complex structure of needs, a high level of 

professional competence and those who want inde-

pendence in their work. Personnel management of or-

ganizations on the principles of mutual consideration of 

the interests of employees and managers, the develop-

ment of their mutual responsibility can create the pre-

conditions for a timely response to crisis situations at 

work or their prevention. 

Filling the practice with unique situations put be-

fore scientists a new non-standard requirement for 

conceptual change of research schemes. In response, 

economic theory began to be filled with the elements of 

the behavioral model, while traditional management 

tools - with new, borrowed from the disciplines of the 

humanities ones. Informatization and intellectualization 

of life require scientists and practitioners to develop the 

ability to think outside the box, to enrich knowledge, 

combining the recommendations of different scientific 

disciplines. Formalization and use of this knowledge 

provides an increase in intellectual capital of a produc-

tion organization. In its management it is necessary to 

focus on considering the interests, ensuring the use of 

individual potential of employees with high creative 
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potential and at the same time developing their respon-

sibility for the results of implementation. The practical 

implementation of these requirements is possible pro-

vided that the nature of managerial work is enriched, 

supplemented in production organizations by demo-

cratic principles and self-management. 

Analysis of recent research and publica-

tions. The theoretical foundations of the democratic 

approach in management were laid by A. Fayol, M. 

Follett, G. Ford, A. Prigozhin, P. Drucker, W. Benis, R. 

Salmon. The problem of management democratization 

was posed by K. Klock, J. Goldsmith, and L. Gratton. 

Research of practical means of democracy implementa-

tion at the enterprise was performed by K. Meyer, S. 

Davis, I. Nonaka, H. Takeuchi, M. Urban, K. Keenan, 

J. Start. Analysis of various aspects of self-

management is presented in the works of L. Zaivert, V. 

Karpichev, V. Ogloblin, N. Lukashevych. Despite the 

significant number of works on democratization and 

self-management, there is still no unity in the defini-

tions of the essence, structure, tasks, technologies of 

research of these processes. 

The purpose of the article is clarification of the 

content and functions of a democratic approach to per-

sonnel management, possible technologies for its im-

plementation. The main objectives of the article are 

outlining the place of authority delegation and self-

management in the system of methods of personnel 

activity management, determining their essence, stages 

of implementation in practice.  

Statement of basic materials. The problem of 

democratization of personnel management requires 

significant refinements in the study of this process and 

its practical implementation. For example, to master 

the rules of a democratic approach, a leader is forced, 

firstly, to create the necessary conditions for harmoni-

zation of distributed joint and jointly distributed labor 

cooperation, and secondly, to intensify the desire of the 

subordinates to develop and use their individual poten-

tial and thus increase the competitive uniqueness of the 

organization. Thirdly, the leader shall adjust the indi-

vidual perception of subordinates of organizational 

goals, needs, objectives, to make them aware of the 

need to consolidate efforts. The original source of con-

solidation, that is solidarity, is based on three settings 

of human consciousness: behavior orientation to jus-

tice; loyalty, readiness to respond to a justified collec-

tive need; the ability to take responsibility for the ac-

tions. However, researchers of solidarity warn of am-

biguous understanding and determination of justice by 

members of the same group of people, which requires 

the leader to be able to reconcile different positions. 

Since the problem of democratization is not yet 

represented by theoretical and practical paradigms, 

although it has already received recognition for its 

relevance, to create it, first of all it is necessary to de-

velop an appropriate system of concepts and catego-

ries. Working with them will make it possible, firstly, 

to specify their content in accordance with the purpose 

of the study, and secondly, to provide constructive 

discussions or opposition, which will save time to clari-

fy what the author meant by using a certain term. 

Without focusing on an in-depth analysis of the 

central categories of the article, we present their vari-

ants, which in content correspond to the objectives of 

the study. The category of “administration” is inter-

preted as a complex socio-economic process that is 

used to organize the impact on processes, objects, sys-

tems in order to maintain their sustainability or transfer 

from one state to another in accordance with the objec-

tives. The concept of “management” is interpreted as 

an integral part of administration. The content charac-

terizes the purposeful influence made on a team of 

employees or individual performers in order to perform 

the tasks and achieve certain goals. 

As for the concept of “democracy”, the literature 

offers many options for its definition. Most often, as a 

regime based on the method of collective decision-

making with equal influence of participants on the 

outcome of the process or at its essential stages. De-

mocracy creates favorable conditions for the protection 

and effective realization of human rights. Its values are 

reflected in the Universal Declaration of Human Rights 

and further developed in the International Covenant on 

Civil and Political Rights, which sets out a list of polit-

ical rights and civil liberties that form the basis of true 

democracy. 

Today, the concept of “democracy” has acquired 

the status of a leading category of political science, and 

the democratic structure of social and political life is 

considered by the vast majority of theoretical scholars 

and politicians-practitioners to be the most perfect and 

acceptable for mankind. Building a democratic system 

depends on the spread of ideas of democracy in socie-

ty. The literature presents a large number of approaches 

to defining the essence, content, functions of democra-

cy, but there is no generalizing concept with the defini-

tion of technologies for managing the process of de-

mocratization. The article considers the concept of 

“management democratization” as a style of decentral-

ized leadership, which involves the team to develop 

and implement management decisions. 

The analysis of the literature showed the need to 

continue research in this direction. Particular attention 

shall be paid to clarifying the prerequisites for democ-

ratization of management, methods and resources of its 

development at the level of a production organization. 

The urgency of changing theory and prac-

tice. The low level of management efficiency has be-

come one of the causes of the crisis in the real sector of 

the economy. In this area, stereotypes of thinking hav-

ing been formed over a long period of time are chang-

ing very slowly. Among the factors of economic stabil-

ity of economic entities are important tools to influence 

it, such as the style and methods of management. The 

constant change in the conditions of economic activity 

requires the use of new leadership styles, methods and 

forms of organizing the effective operation of man-

agement systems of production organizations. 

Many scholars have already acknowledged that a 

new management paradigm called the “silent manage-

ment revolution” is emerging today. Its key feature is 

the addition of management rationalism of classical 

schools of management with technologies that provide 

solutions to the problems of flexibility and adaptation 
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to constant changes in the environment. In this case, a 

production organization is perceived not as a mecha-

nism that operates under clear rules, but as an organic 

system filled with human resources, the activity of 

which takes the form of behavior. This system recog-

nizes the social responsibility of management both to 

society as a whole and to the staff of the organization. 

Currently, the critical resource of a production organi-

zation is formed by employees with unique knowledge, 

skills and abilities. Traditional motivational sources of 

management have little effect on their work. The effec-

tive behavior of such employees largely depends on 

their positive emotional perception of the situation and 

personal desire to use their own unique abilities to 

solve a critical situation. By grouping together, such 

people with different abilities and points of view can 

achieve much more than alone. In order to effectively 

use the technology of staff self-organization, it is nec-

essary to create teams that have a more complex prob-

lem-solving potential than a variety of project tasks. 

The direction of management associated with the 

formation and use of energy of the total workforce of 

the team, is developing in the context of the behavioral 

model of the economy. The total strength of the team 

can be represented by three models: a working group, a 

squad, a team. (Fig. 1). 

 

 

 

 

Fig. 1. Variants of Aggregate Employee Models
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A working group is a group of people who have a 

common goal, the achievement of which helps to meet 

the individual needs of its members. A squad is a per-

manent or temporary team of employees who perform 

a common task and do not avoid responsibility for the 

results of work. The team is a small group (from 3 to 

12 people) with a clear focus and intensive interaction 

between group members. Modern production organiza-

tion gets additional opportunities in competition, pro-

vided the use of teamwork. First, teamwork is a source 

of personal and professional development of each em-

ployee of this team. Secondly, it is an effective tool for 

achieving the goals of the organization due to the ca-

pacity of the total potential of the staff. Certain models 

of total labor are not isolated. For example, a group can 

develop into a team if it performs a new original work 

together. Businesses will be more productive if they 

create the conditions for such a transformation. 

Basic models of members of such groups and the 

role of their leaders are presented in Fig. 1. The func-

tions of the leaders of such teams are significantly dif-

ferent. For example, the main functions of the adminis-

trator include material incentives or penalties, plan-

ning, evaluation and monitoring of performance. The 

manager in the role of a partner must first inform sub-

ordinates about the available means, resources and 

work limitations. Functions of the coach include dele-

gating authority to subordinates to independently 

choose the ways to solve problems in the workplace 

and responsibility for the results of their use, involving 

colleagues in preparing decisions on the situation, to 

maintain a climate of mutual respect by team members. 

The economic sphere of society especially needs to 

take into account these trends. After all, one of the 

main causes of the crisis in the real sector of the econ-

omy is the low level of management efficiency. The 

economic stability of the enterprise depends on many 

factors, among which such tools of influence on its 

personnel as style and methods of management of the 

head occupy an important place. Skillfully selected 

management style allows successfully use the potential 

of all company employees, reveal their creative poten-

tial, skills and talents. With the help of the established 

management style, job satisfaction is achieved, the 

psychological climate of the team is formed, the 

productivity of employees is ensured [3, 7]. 

Management style is reflected in the techniques by 

which the leader encourages the team to take an initia-

tive and creative approach in the performance of his 

duties, in ways to assess and monitor the performance 

of subordinates. The ability to ensure effective team 

management is more an art than a science. None of the 

basic or even intermediate leadership styles can be 

optimal by itself. In the management of subordinates, 

the head is forced to constantly make changes accord-

ing to the situation. Only a dynamic style that adapts to 

changing situations and controls can be optimal. That 

is, the effective use of the professional potential of staff 

is possible only with the introduction of flexible, adap-

tive management technologies. 

The most popular trend in the development of 

modern management is to strengthen the process of 

empowering employees, involving them in the deci-

sion-making process. The traditional model of the 

head’s control over subordinates in the conditions of 

growth of dynamics of external and internal environ-

ment of the organization has ceased to be effective. 

Currently, the democratization of governance stands 

out as a special style of leadership. It provides for the 

decentralization of power through the division of its 

functions between the leader and subordinates, between 

members of the same team. Democratic management 

style is a set of special management tools that combine 

in the organization of labor the main role of the leader 

with the active involvement of his subordinates in deci-

sion-making, management, organization and control. 

The transition to a democratic leadership style is 

not easy. Applying a democratic approach, the leader 

shall: first, create the necessary conditions for the acti-

vation of the subordinate's desire to develop and use for 

the benefit of the organization its individual potential 

and thus increase the competitive uniqueness of the 

organization. Secondly, the manager must, using edu-

cational technologies, adjust the individual perception 

of the employee's organizational goals, needs, objec-

tives, show that responsible employee behavior in the 

workplace will create the basis for team development 

and at the same time - the basis for enriching ways to 

meet the needs of the subordinate. To implement a new 

style, it is necessary to understand the significant dif-

ferences between its methods and traditional variants 

(Table 1). 

Democratization of management provides high ef-

ficiency provided a reliable assessment of employees’ 

potential. Of particular importance is the combination 

of distributed common form of labor cooperation and 

jointly distributed one, the compliance of these tools to 

individual characteristics of the person and the situa-

tion at work. The first form involves the use of profes-

sional specialization of team members according to the 

requirements of job descriptions. The second form 

considers purely human characteristics of team mem-

bers. It should be noted that employees have a growing 

need for trust, communication, quality personal con-

tacts. Successful use of their synthesis creates the con-

ditions for increasing the coordinates of perception of 

the situation. Due to this, in the presence of appropriate 

professionalism of the team leader, the reliability of 

problem solving increases. 

The systemic nature of the program for the devel-

opment of democratic management is ensured by a 

combination of technologies such as delegation of au-

thority and self-management. 

Delegation is the process by which a manager del-

egates some of his or her work to others. Fig. 2 pre-

sents the stages of decision-making using the delega-

tion procedure.  
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Table 1 

Comparative Analysis of Personnel Management Methods 

Sign 

Groups of methods 

Administrative Economic 
Social 

psychological 
Democratic 

Current tools of in-

fluence 

Possibility of punish-

ment 

Material encourage-

ment 

Psychological com-

fort 

Expediency of 

implementation 

professional 

potential 

Approach to imple-

mentation 
Strict 

Adaptation to the 

situation 

Adaptation to the 

individual 

Harmonization of 

needs of the person 

and staff 

Requirements to the 

subject of influence 

Diligence in work, 

organization 

Economic compe-

tence 

Socio-psychological 

competence 

Professionalism, 

constant 

certification training 

 

 

 

 

The first condition of the expediency of the transi-

tion to the delegation of authority is that the manager is 

overburdened with work, he needs to focus on issues 

that are exclusively within his competence. He does not 

have time to solve a work problem on his own, and his 

subordinates have a sufficient level of professional 

development. The second condition is the fact that the 

delegation will be effective if subordinates are set up 

for independence in work. This process is called “self-

management” (or “self-organization”) and does not yet 

have an unambiguous interpretation of the essence and 

content. 

To develop a holistic and at the same time practical 

theory of self-management at the individual level, it is 

important to determine its mechanisms, factors, neces-

sary prerequisites, forms and varieties. Since this in-

formation is not organized in the publications, there is 

a need to clarify the essence and content of the concept 

of “self-management”. In the article the initial ideas for 

its formulation are taken from the works of L. Zaivert, 

V. Karpichev, V. Ogloblin, M. Lukashevych. Each of 

the analyzed authors had own circumstances to define 

the concept. Since it is impossible to generalize them 

logically, there is a problem of such a clarification of 

the concept of self-management, which in its content 

would make it possible to organize the management of 

this phenomenon. To derive the concept, two compo-

nents of this word were taken as the basis. A dictionary 

was used for the first part of the term - “self” [3].  

The content of the second part “management” was 

formulated on the basis of analysis and generalization 

of the literature [4, 5, 6, 7]. As a result, the concept of 

“self-management” received the following variant: 

independent organization of the employee with the use 

of knowledge and intuition, aimed at developing his 

own intellectual potential and its effective use for his 

own benefit and the benefit of the organization. Self-

management is a form of management democratization, 

which provides employees with the opportunity to 

participate in the decision-making process, to influence 

the state of affairs in the organization. The advantages 

of self-management in personnel management are ob-

vious: the cost of effort and time of the team to work is 

reduced; the organization of work is optimized, its 

results grow; the level of stress and haste in work is 

minimized; the motivation of employees and managers 

increases; the professionalism of the head and staff 

develops. 

Self-management procedures involve the imple-

mentation of functions: formulation of goals, search for 

the necessary information, work planning, decision-

making, implementation of decisions, control of the 

result. Self-management is designed to develop the 

uniqueness of each employee, to promote the develop-

ment of an original individual idea and a more rational 

use of labor potential through self-management. The 

effectiveness of its implementation is ensured by com-

pliance with the principles presented in Table 2. 
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Fig. 2. The Procedure for Deciding on the Delegation of Powers 
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Table 2 

Principles of self-management 

Principle Sources of implementation 

Freedom of disposal of the 

individual's knowledge 

and abilities 

Freedom to choose the method of work, the ability to make independent decisions 

within the delegated powers, unlimited communication with the head and col-

leagues 

Development of 

knowledge and abilities 

  

Organization of exchange of knowledge, experience, encouragement to express 

individual opinion on the essence of problems, ways to solve and prevent them, 

providing opportunities for practical testing of original solutions 

Consistency of interests of the 

employee and the organization 

  

Definiteness of technologies for assessing the employee's contribution to the re-

sults of the team, ways to compare the content of personal interests and the inter-

ests of the organization, programs to harmoniously reconcile the personal life of 

the employee with the nature of work. 

Guarantee of realization of the 

accepted obligations 

  

Adoption of requirements for compliance with the rules of mutual social respon-

sibility of the employee and the organization, control of the organization and self-

control of the employee of the impact of work on the competitive position of the 

organization 

  

 

Conclusions. The low level of management effi-

ciency has become one of the causes of the crisis in the 

real sector of the economy. In this area, stereotypes of 

thinking that have developed over a long period of time 

are changing very slowly. Modern production organi-

zations should master the technology of democratiza-

tion of personnel management using the technology of 

authority delegation and self-management. Under such 

conditions, their employees with unique knowledge, 

skills and abilities, whose motivation is not influenced 

by classical management methods, will become a criti-

cal resource that will provide an effective response to 

unique crisis situations at work. Team leaders need to 

focus on using the potential of the team's total work-

force, to use a comprehensive management style with a 

predominance of democratic elements. 
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ТРУДОВА МІГРАЦІЯ: ДЕТЕРМІНАНТИ, СОЦІАЛЬНІ ТА  

ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ 
 

Анотація. У статті розглянуто основні причини трудової міграції під впливом зростання відкритості 

світової економіки, поглиблення міжнародного поділу праці, активізації євроінтеграції. Метою статті є 

систематизація економічних та неекономічних детермінантів розвитку трудової міграції з України, а також 

обґрунтування її позитивних та негативних економічних та соціальних наслідків. Надано характеристику 

міграційних потоків з України в 2010, 2015 та 2019 роках. Систематизовано економічні та неекономічні де-

термінанти трудової міграції населення країни. Доведено, що сучасні темпи трудової міграції з України зумо-

влені, з одного боку, складною економічною ситуацією всередині країни, а, з іншого боку, зростаючим попитом 

на трудові ресурси на європейському ринку праці. Розкрито сучасні особливості міграційних потоків за-

робітчан з України. Обґрунтовано соціально-економічне значення міжнародної міграції у сприянні подоланню 

бідності населення. Доведено доцільність розгляду наслідків трудової міграції в розрізі короткострокових і 

довгострокових наслідків. Оскільки наслідки трудової міграції населення не можуть бути оцінені однозначно, 

розглянуто її позитивні та негативні наслідки як з економічної, так і з соціальної точок зору. В основу систе-

ми заходів з регулювання трудової міграції населення України повинно покладатися глибоке вивчення тенденцій 

та детермінантів її розвитку у взаємозв’язку із загальносвітовими тенденціями розвитку міграційних про-

цесів. Заходи державної політики мають спрямовуватися, з одного боку, на регулювання трудової міграції з 

України, підтримку трудових мігрантів силами консульських служб та служб зайнятості, а, з іншого боку, на 

створення умов для адаптації та закріплення на вітчизняному ринку праці мігрантів, що повернулися в країну, 

мотивації їх до інвестування коштів у вітчизняну економіку. Подальші дослідження варто спрямовувати на 

вивчення впливу пандемії коронавірусної інфекції на міграційні процеси, а також прогнозування обсягів мігра-

ційних потоків та місткості вітчизняного ринку праці за різними сценаріями розвитку пандемії. 

 

Ключові слова: трудова міграція, економічні детермінанти, неекономічні детермінанти, наслідки трудової 

міграції, особливості трудової міграції. 
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LABOR MIGRATION: DETERMINANTS, SOCIAL AND ECONOMIC 

CONSEQUENCES 
 

Abstract. The article considers the main causes of labor migration under the influence of increasing openness of 

the world economy, deepening of international labor division, intensification of European integration. The aim of the 

article is to systematize the economic and non-economic determinants of the development of labor migration from 

Ukraine, as well as to substantiate its positive and negative economic and social consequences. The characteristics of 
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migration flows from Ukraine in 2010, 2015 and 2019 are given. The economic and non-economic determinants of 

labor migration of the country's population are systematized. Proven that the current pace of labor migration from 

Ukraine is due, on the one hand, to the difficult economic situation within the country, and, on the other hand, to the 

growing demand for labor resources in the European labor market. Modern features of migratory flows of workers 

from Ukraine are revealed. The socio-economic significance of international migration in helping to overcome poverty 

is substantiated. The expediency of considering the consequences of labor migration in terms of short-term and long-

term consequences is proven. Since the consequences of labor migration cannot be assessed unambiguously, its positive 

and negative consequences from both economic and social points of view are considered. The system of measures to 

regulate labor migration of the population of Ukraine should be based on an in-depth study of trends and determinants 

of its development in conjunction with global trends in migration processes' development. Public policy measures 

should be aimed, on the one hand, at regulating labor migration from Ukraine, supporting labor migrants through con-

sular and employment services, and, on the other hand, at creating conditions for adaptation and consolidation in the 

domestic labor market of returned migrants, motivating them to invest in the domestic economy. Further research 

should be aimed at studying the impact of the coronavirus pandemic on migration processes, as well as forecasting the 

volume of migration flows and the capacity of the domestic labor market in different scenarios of the pandemic. 

 

Key words: labor migration, economic determinants, non-economic determinants, consequences of labor migra-

tion, features of labor migration. 
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Постановка проблеми. Зростання відкритості 

світової економіки, поглиблення міжнародного 

поділу праці, активізація євроінтеграції робить 

процес міграції населення незворотнім та 

об’єктивним. За оцінками World migration report 

2020, понад 82 млн міжнародних мігрантів прожи-

вали в Європі у 2019 році, що майже на 10% біль-

ше, ніж у 2015 році [1]. Україна увійшла до топ-20 

міграційних коридорів за участю європейських 

країн і є одним із найбільших донорів міжнародних 

мігрантів у світі. 

Згідно з даними Департаменту з економічних та 

соціальних питань ООН [2] у 2019 році 4964,3 тис. 

українців проживало за межами країни (табл. 1). 

Порівняно з 2010 роком їх чисельність зросла на 

45,5% і склала 11,3% до чисельності населення 

України (це більше від показника 2010 року на 

0,8%). В складі мігрантів переважають жінки – їх 

частка лишалася незмінною протягом усього 

періоду – 57,0%. Натомість середній вік мігранта 

склав у 2019 році 49,1 років, що на 1 рік молодше 

порівняно з попередніми роками. При цьому понад 

73% мігрантів – це особи у віці від 20 до 64 років. 

Зрозуміло, що мотиви міграції українців є різ-

ними, однак основним із них є пошук місця роботи, 

яке дозволить отримувати доходи в достатніх роз-

мірах для забезпечення життєдіяльності мігрантів 

та їх родин. Поширення мотивів, масштабів та 

різновидів трудової міграції населення України 

обумовлює необхідність уточнення розуміння як 

причин розвитку цього явища, так і очікуваних 

наслідків для країни. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Трудова міграція є вагомим чинником як погір-

шення, так і покращення стану економіки будь-якої 

країни. Дослідження проблем трудової міграції 

відображено в працях таких зарубіжних вчених, як: 

Г. Беккер, Д. Каннінг, С. Кастелс, Е. Лі, Д. Массей, 

Б. Міланович, К. Озден, С. Сассен, О. Старк,  

М. Тодаро, А. Франк та ін. В Україні вагомий вне-

сок у дослідження трудової міграції та її впливу на 

переважно економічні аспекти розвитку суспіль-

ства зробили М. Бублій, Т. Васильців [3; 4],  

Б. Данилишин, Т. Мельник, М. Долішній,  

О. Журба, В. Кабай [5], Е. Лібанова [6], Р. Лупак [3; 

4], О. Малиновська [7], М. Романюк, У. Садова [8], 

С. Сардак, В. Саріогло [9], О. Хомра, Л. Шаульська, 

К. Шиманська [10] та ін. Разом з тим, необхідно 

систематизувати детермінанти трудової міграції 

українців в умовах євроінтеграції; малодослідже-

ними є й неекономічні наслідки трудової міграції 

населення України.  

 

Таблиця 1 

Характеристика міграційних потоків з України в 2010, 2015 та 2019 роках [2] 

Показники 2010 р. 2015 р. 2019 р. 2019 р. до 2010 р., 

%, ± 

Загальна чисельність міжнародних мігрантів, 

тис. осіб 
4818,8 4915,1 4964,3 145,5 

Частка міжнародних мігрантів у загальній чи-

сельності населення, % 
10,5 10,9 11,3 0,8 

Частка жінок серед міжнародних мігрантів, % 57,0 57,0 57,0 0,0 

Середній вік мігрантів, років 50,1 50,1 49,1 -1,0 
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Постановка завдання полягає у систематизації 

економічних та неекономічних детермінантів роз-

витку трудової міграції з України, а також обґрунту-

ванні її позитивних та негативних наслідків.  

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Особливе місце серед різновидів міграційних про-

цесів займає трудова міграція. Демографічні про-

блеми розвинутих країн, старіння їхнього населен-

ня викликають потребу в залученні трудових 

мігрантів. 

Р. Винничук та Н. Рубаха [11] наголошують, що 

трудова міграція формує складний комплекс еко-

номіко-соціальних чинників, які торкаються всіх 

суспільних сфер. Узагальнення наукових джерел 

дозволяє виокремити економічні та неекономічні 

детермінанти трудової міграції населення країни 

(табл. 2). 

О. Малиновська стверджує, що головні чинни-

ки, пов’язані із залученням України до світових 

міграційних процесів, визначаються різницею в 

умовах життя та заробітку в Україні та розвинених 

державах світу [7, с. 356]. Розвиток економіки Ук-

раїни впродовж 2010-2013 рр. та 2017-2019 рр.    

супроводжувався зниженням рівня безробіття             

(рис. 1): в 2019 році цей показник сягнув рівня 2011 

року, хоча армія безробітних є дуже великою.  

 

 

Таблиця 2 

Детермінанти міжнародної трудової міграції (узагальнено за [3; 5, с. 7; 6; 8-11]) 

Економічні  Неекономічні  

Рівень економічного розвитку держави Політична нестабільність 

Рівень зайнятості населення Військові перевороти та конфлікти 

Рівень залучення інвестицій в економіку Релігійні особливості 

Рівень соціальних гарантій та соціального захисту Стихійні лиха  

Національні відмінності в оплаті та умовах праці Рівень безпечності умов праці, їх відповідність 

міжнародним стандартам 

Вартість робочої сили Затребуваність професії (кваліфікації) в країні 

Ризики бідності Рівень людського розвитку в країні; можливості для 

самореалізації 

Рівень розвитку науково-технічного прогресу Конфліктність соціально-трудових відносин  

Диференціація регіонів за рівнем економічного розвит-

ку та економічним потенціалом 

Корупція під час працевлаштування 

Диверсифікація галузей економіки під впливам гло-

балізаційних процесів та конкуренції 

Безпечність та стабільність умов життєдіяльності гро-

мадян 

Сформованість умов для малого та середнього 

підприємництва 

Причини особистісного характеру 

 

 

 
 

Рис. 1. Рівень безробіття в Україні у 2010-2019 роках (за методологією МОП) (побудовано за [12]) 
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Рис. 2. Ланцюгові темпи зміни номінальної та реальної заробітної плати в Україні у 2010-2019 роках 
(побудовано за [12]) 

 

 

Незважаючи на зростання номінальної за-

робітної плати за цей період, слід враховувати, по-

перше, розрив у рівнях номінальної та реальної 

заробітної плати (рис. 2), а також інфляцію в цей 

період, яка знецінювала доходи, отримувані в 

якості оплати праці. 

Разом з тим, рівень заробітної плати в Україні є 

дуже низьким порівняно з іншими країнами Євро-

пейського Союзу: якщо в 2019 році середня 

номінальна зарплата в Україні становила 363 євро, 

то в Чехії – 1329 євро, в Польщі – 1203 євро, в 

Латвії – 1076 євро. Підтвердженням цього є резуль-

тати опитування респондентів щодо їхньої  

самооцінки матеріального становища (рис. 3),  

проведеного авторами [13]. Незважаючи на те, що 

частки опитаних, які визначають своє матеріальне 

становище як “злиденне” (5,7%) та “бідне” (42,8%) 

в 2010 році, у 2019 році зменшились, все ж до рівня 

“середнього” не дотягують 39,0% опитаних ре-

спондентів. Тому українці шукають можливості 

покращення свого добробуту в інших країнах. 

Якщо в 2010 році 6,2% опитаних планували тимча-

сову трудову міграцію за межі України, а 92,9% – 

не збиралися покидати країну задля тимчасових 

заробітків, то в 2019 році – 16,4% респондентів 

сподівалися на працевлаштування за кордоном, а 

81,6% – не збиралися ставати заробітчанами [13,  

с. 505]. 

 

 
 

Рис. 3. Оцінка респондентами матеріального становища своєї родини  

у 2010 та 2019 роках (побудовано за [13, с. 499])
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Таким чином, сучасні темпи трудової міграції з 

України зумовлені, з одного боку, складною еко-

номічною ситуацією всередині країни, а, з іншого 

боку, зростаючим попитом на трудові ресурси на 

європейському ринку праці. 

Автори дослідження [14] стверджують, що 

“упродовж останніх п’яти років економічні чинни-

ки міграції посилилися політичними та безпекови-

ми, що й привело до швидкого зростання міграцій-

них настроїв населення та інтенсивності міграції” 

[14, с. 7-8]. Це стосується вимушеної міграції  

частини населення України внаслідок військових 

дій на сході країни та окупації Криму. 

Останнім часом не лише економічні де-

термінанти спонукають українців до трудової 

міграції. Для молоді особливо важливими є наявні 

можливості для самореалізації та застосування 

набутих під час навчання компетентностей на ро-

бочих місцях за профілем своєї освіти. Під час опи-

тування 16,8% респондентів зазначили, що їхня 

робота дозволяє в повній мірі реалізувати їх здіб-

ності і знання. Ще 43,8% зазначили частковий 

рівень використання свого потенціалу. Натомість 

28,8% зазначили невідповідність займаного місця 

роботи їхнім очікуванням та можливостям [13,  

с. 504]. Наростання невдоволеності місцем праці, 

умовами праці та отримуваними доходами моти-

вують до трудової міграції. 

Вивчення сучасних міграційних потоків за-

робітчан з України дозволяє виокремити такі особ-

ливості: 

1) основною моделлю міграційної поведінки 

українців є циркулярна міграція, тобто систематич-

ні, нетривалі виїзди на роботу за кордон, що чер-

гуються з періодами перебування вдома [7]. Остан-

нім часом зростає кількість випадків перетворення 

тимчасової (короткотривалої) міграції у постійну 

(довгострокову); 

2) залежність характеру трудової міграції 

(циркулярна чи постійна) від економічної та 

політичної ситуації в країні, прогресивності рефор-

мування національного господарства, стимулюван-

ня та підтримки підприємництва, боротьби з ко-

рупцією та тіньовим сектором економіки; 

3) зміна географічної структури потоків тру-

дових мігрантів та їх переорієнтація з Російської 

Федерації на європейські країни (за даними Дер-

жавної служби зайнятості, найпопулярнішими 

напрямками трудової міграції українців у 2020 році 

стали Кіпр та Польща); 

4) зростання частки молоді серед трудових 

мігрантів, омолодження трудових ресурсів, що 

спрямовуються за межі країни; 

5) поєднання освітньої (навчальної) тимчасо-

вої міграції з трудовою (тимчасовою та постійною): 

період навчання використовується потенційними 

мігрантами для удосконалення знання мови, пошу-

ку тимчасового місця роботи, набуття первинного 

досвіду працевлаштування в країні перебування та 

подальшого постійного працевлаштування після 

закінчення навчання;  

6) зростання частки чоловіків у міграційних 

потоках внаслідок прагнення уникнути служби в 

армії та участі у військових діях на сході України. 

Водночас стабільним залишається попит на послу-

ги з ведення домашнього господарства, догляду та 

піклування, наданням яких за кордоном зайнята 

значна частина українських жінок-мігрантів; 

7) зміна якісного складу трудових мігрантів у 

напрямку зростання частки мігрантів з вищою та 

спеціальною освітою: переважають у складі трудо-

вих мігрантів особи з середньою спеціальною або 

середньою освітою, які працевлаштовуються на 

робочі місця, що не вимагають професійної підго-

товки; мігранти з вищою та спеціальною освітою 

найчастіше знаходять місце праці, не пов’язане з 

набутою ними освітньою підготовкою: 39,2% 

мігрантів виконують елементарну роботу, 24,7% – 

займаються ремеслом, 16,5% – зайняті у сфері про-

дажу та услуг, а заробляють вони менше, ніж 

місцеві мешканці [15, с. 25]; 

8) зростання масштабів тіньової зайнятості в 

зарубіжних країнах у поєднанні з нелегальним пе-

ребуванням на їх території: надання Україні 

безвізового режиму створило умови для розвитку 

нелегальної трудової міграції, а також сезонного 

працевлаштування; 

9) залучення до трудової міграції практично 

всіх регіонів України: якщо в 2010 році спо-

стерігався активний виїзд на роботу за кордон 

мешканців західних областей країни, то в 2019 році 

міграційні потоки охопили всі області (рис. 4). При 

цьому в більшості областей міграційний приріст є 

від’ємним, тобто кількість осіб, які вибули, є біль-

шою від кількості осіб, які прибули. Найменший 

міграційний приріст спостерігаємо у Донецькій 

(7680 осіб), Луганській (4940 осіб) та Кіро-

воградській (3345 осіб) областях, що пояснюється 

військовими діями в цьому секторі країни. 

Оцінювати наслідки трудової міграції, на нашу 

думку, варто з врахуванням короткострокових та 

довгострокових наслідків. Зазвичай звертають ува-

гу на позитивний вплив трудової міграції на еко-

номіку країни, зважаючи на надходження коштів 

від трудових мігрантів. Соціально-економічне зна-

чення міжнародної міграції виявляється у сприянні 

подоланню бідності населення – сума грошових 

переказів міжнародних мігрантів у країни їх по-

ходження щорічно зростає, а переважна їх частина 

спрямовується в країни з низькими та середніми 

доходами [10, с. 1]. За 2019 рік із використанням 

систем переказу коштів, створених як резидентами, 

так і нерезидентами, переказано в Україну  

2271 млн дол. США в еквіваленті (21,94% від загаль-

ної суми переказів). Спрямування міграційного 

капіталу в підвищення добробуту родин, придбання 

житла, оплату навчання дітей, покращення здоров’я, 

безумовно, слід оцінити позитивно. У розрізі країн 

обсяг переказів розподілився таким чином: із США 

– 18%, Ізраїлю – 14%, Італії – 9%, Росії – 7%,  

Польщі – 7%, з інших 219 країн – 45% [16]. 
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Рис. 4. Міграційний рух населення по регіонах України у 2019 році 

(побудовано за [12]) 

 

 

Разом з тим, наслідки трудової міграції насе-

лення не можуть бути оцінені однозначно. В. Кабай 

розподіляє загрози міграційного донорства України 

на: націобезпекові – послаблення соцієтальних 

зв’язків в умовах геополітичного протистояння; 

демовідтворювальні – суттєве зниження чисель-

ності населення в умовах демографічної кризи за 

рахунок додаткових міграційних витрат, еміграції 

сімей та жінок дітородного віку; інтелектуально-

трудові – втрата інтелектуального й трудового по-

тенціалу осіб, які виїжджають і не повертаються 

або працюють за кордоном в умовах, що не 

відповідають їх освітній кваліфікації, професії, 

досвіду; економічні – втрата людського потенціалу 

як основи економічного розвитку [5, с. 14]. 

К. Шиманська виділяє демографічні, еко-

номічні та соціальні наслідки [10, с. 29]. 

Підкреслимо: основним наслідком трудової 

міграції є скорочення економічно активного насе-

лення України. Якщо в 2010 році воно складало 

20,2 млн осіб, то в 2019 році – 17,4 млн осіб, тобто 

на 13,9% менше. Така ситуація створює диспро-

порції на вітчизняному ринку праці – при досить 

значному рівні безробіття спостерігається незадо-

волений попит на окремі категорії працівників, 

відтік “мізків” супроводжується втратою інтелекту-

ального потенціалу та гальмує зростання економіки 

країни. Скорочення економічно активного населен-

ня збільшує навантаження на систему соціального 

забезпечення, формує проблеми у фінансування 

освіти та охорони здоров’я.  

Доцільно розглянути позитивні та негативні 

економічні та соціальні наслідки трудової міграції. 

В якості позитивних економічних наслідків 

трудової міграції зазначимо: 

 надходження міграційного капіталу в 

країну; 

 можливість отримати місце праці та по-

кращити добробут родини, збільшити надходження 

доходів, якість життя та рівень задоволення влас-

них потреб; 

 послаблення тиску безробіття на вітчизня-

ний ринок праці, зниження соціальної напруги у 

суспільстві (за відсутності трудової міграції рівень 

безробіття в Україні був би в 1,6 рази вище, ніж 

дійсний). 

Натомість негативними економічними 

наслідками виїзду українців за кордон задля пра-

цевлаштування є: 

 зменшення обсягів та якості вітчизняних 

трудових ресурсів; 

 втрата інтелектуального капіталу країни та 

потенціалу її розвитку; 

 поповнення мігрантами, що повертаються, 

верств економічно неактивного населення, поси-

лення навантаження на пенсійну систему; 

 розвиток тіньової зайнятості, порушення 

при цьому трудових прав та стандартів умов без-

печної праці та ін. 

В якості позитивних соціальних наслідків тру-

дової міграції зазначимо: 

 можливість отримання нових знань, 

міжнародного досвіду, підвищення кваліфікації 

внаслідок працевлаштування у зарубіжних 

підприємствах; перенесення набутого досвіду у 

вітчизняну практику; 
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 підвищення конкурентоспроможності 

українських фахівців на міжнародному ринку 

праці; 

 формування у мігрантів європейських 

стандартів поведінки, європейських культурних 

цінностей та соціальної відповідальності та ін. 

Натомість негативними соціальними наслідка-

ми міграції українців є: 

 посилення демографічної кризи, зниження 

народжуваності; 

 порушення стабільності родинних сто-

сунків, трансформація гендерних ролей у родині; 

 як правило, незворотна депрофесіо-

налізація трудових мігрантів; 

 погіршення стану здоров’я в результаті 

виснажливої праці за кордоном, поширення 

соціально-небезпечних хвороб; 

 зростання ризику потрапляння у схеми 

торгівлі людьми;  

 ризик втрати української ідентичності та 

ін. 

Висновки і перспективи подальших до-

сліджень у даному напрямі. Таким чином, фор-

мування виваженої міграційної політики, забезпе-

чення зростання економіки країни, стабільності 

політичної ситуації та соціально-економічної без-

пеки сприятимуть послабленню мотивації до 

зовнішньої трудової міграції населення. В основу 

системи заходів з регулювання трудової міграції 

населення України повинно покладатися глибоке 

вивчення тенденцій та детермінантів її розвитку у 

взаємозв’язку із загальносвітовими тенденціями 

розвитку міграційних процесів. Заходи державної 

політики мають спрямовуватися, з одного боку, на 

регулювання трудової міграції з України, підтрим-

ку трудових мігрантів силами консульських служб 

та служб зайнятості, а, з іншого боку, на створення 

умов для адаптації та закріплення на вітчизняному 

ринку праці мігрантів, що повернулися в країну, 

мотивації їх до інвестування коштів у вітчизняну 

економіку. 

Подальші дослідження варто спрямовувати на 

вивчення впливу пандемії коронавірусної інфекції 

на міграційні процеси, а також прогнозування об-

сягів міграційних потоків та місткості вітчизняного 

ринку праці за різними сценаріями розвитку пан-

демії. 
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КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД В СТИМУЛЮВАННІ ПРАЦІВНИКІВ ЗА 

ІННОВАЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

Анотація. У статті розглянуті концептуальні підходи до сутності стимулювання інноваційної актив-

ності працівників від їх творчої діяльності, спрямовані на удосконалення функціональної, організаційної, 

адміністративної структури підприємств, організацій і установ з метою підвищення ефективності виробни-

чо-господарської, навчально-наукової діяльності. Описано інформаційні й управлінські інновації. Показано різні 

підходи до інноваційної активності для впровадження досконаліших форм організації праці й управління виро-

бництвом, забезпеченням трудової активності, пов’язаної з реалізацією набутих знань, творчих здібностей, 

професіоналізму працівників. За умов формування конкурентного середовища саме знання, творчі здібності, 

розвинуті інформаційні потреби, здатність до навчання та перенавчання, мотивація саморозвитку визнача-

ють можливість інноваційної активності працівників, врешті-решт – їх конкурентні переваги на ринку праці. 

Наведено чинники впливу на інноваційну активність працівників, яка пов’язана з неоднаковістю у різних людей, 

оскільки їм притаманні різні рівні мотивації, різні відмінності творчих та інтелектуальних здібностей, різна 

швидкість розумових процесів. Навчання і мотивація працівників спрямовані на формування активного і 

кваліфікованого персоналу, який поряд з матеріальною базою і організацією робіт є одним з основних чинників 

якості праці. Розглянуто компетентність як сукупність особистісних здібностей, знання та вміння працівни-

ка, що дозволяє йому вирішити певну групу професійних проблем. Підхід, базований на компетентності, ак-

тивно використовується у підборі, відборі персоналу, оцінці та стимулюванні. Працівники, які мають високу 

кваліфікацію, досягають абсолютно різних результатів завдяки різним особистим якостям, природним здіб-

ностям, досвіду роботи, трудовій етиці тощо. Ці відмінності мають бути відображені системою оплати 

праці. Розроблено систему стимулювання праці з урахуванням компетенцій із різними типами заохочень. За-

пропоновано класифікацію компетентностей, на підставі яких встановлені найбільш важливі для розвитку та 

застосування працівниками під час професійної діяльності. 
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COMPETENCE APPROACH IN ENCOURAGING EMPLOYEES FOR  

INNOVATIVE ACTIVITY 
 

Abstract. The article considers conceptual approaches to the essence of encouraging innovativeness of employees 

from their creative activities aimed at improving the functional, organizational, administrative structure of enterprises, 

organizations and institutions in order to increase the efficiency of production, economic, educational and scientific 

activities. The information and managerial innovations are described. Different approaches to innovative activity for 

introduction of more perfect forms of the organization of work and management of production, maintenance of labor 

activity connected with application of the acquired knowledge, creative abilities, professionalism of workers are shown. 

Under conditions of a competitive environment development, exactly knowledge, creative abilities, developed infor-

mation needs, ability to learn and retrain, motivation of self-development determine the possibility of innovative activity 

of employees, ultimately - their competitive advantages in the labor market. The factors influencing the innovative ac-

tivity of employees, which can not be the same for different people, because different people have different levels of 

motivation, creative and intellectual abilities, speed of mental processes, are revealed. Training and motivating of em-

ployees are aimed at forming an active and qualified staff, which, along with the material base and organization of 

activities is one of the main factors of the work quality. Competence is considered as a set of personal abilities, 

knowledge and skills of the employee, which allows him to solve a certain group of professional problems. The compe-

tence-based approach is actively used in recruitment, selection, evaluation and promotion of staff.  
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Highly qualified employees achieve completely different results of their work due to different personal qualities, 

natural abilities, work experience, ethics, etc.  These differences should be reflected in the wage system. According to 

the study results a system of work incentives has been developed, taking into account competencies with different types 

of labor encouraging. The classification of competences is proposed on the basis of which the most important for devel-

opment and application by staff during professional activities are determined. 
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Постановка проблеми. Впровадження компе-

тентнісного підходу в систему стимулювання праці 

визначає попит на відповідну корекцію в методах 

класифікації, оцінки персоналу та винагороди [3]. 

Організація вдосконалює свій бізнес і продук-

тивність через розвиток персоналу. Ефективність 

праці може бути збільшена завдяки унікальним 

індивідуальним здібностям людей, їх знанням, 

навичкам, досвіду та особистісним характеристи-

кам, які проявляються через їхню трудову по-

ведінку та орієнтацію на зацікавленість та 

творчість. 

Об’єктивна необхідність посилення інно-

ваційного характеру виробничої діяльності в нових 

умовах господарювання обумовлює особливу зна-

чущість проблеми активізації творчої праці 

працівників у вирішенні питань інноваційного  

розвитку підприємств сфери послуг. Таким чином, 

для активізації інноваційної діяльності необхідне 

формування і запровадження дієвої системи стиму-

лювання праці суб’єктів інноваційного процесу, яка 

повинна відповідати цілям роботодавців та сприяти 

вирішенню основних його завдань. Отже, в су-

часних умовах особливої уваги набувають пробле-

ми відновлення винахідницької та раціоналіза-

торської діяльності на підприємствах і в установах, 

навчальних закладах, створення відповідних сти-

мулів для розвитку інноваційної праці.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблема стимулювання інноваційної діяльності 

підприємств доволі широко розглядається в робо-

тах О. І. Амоші, В. П. Антонюка, В. М. Геєця та 

інших [1-2; 5]. Також значний внесок у вивчення 

питань розвитку інноваційної праці в системі коор-

динат знань здійснили Д. П. Богиня, А. М. Колот, 

Є. В. Стаценко [3, 4; 6, 7, 10]. 

При характеристиці інноваційної діяльності на 

рівні підприємства використовується поняття “ін-

новаційна активність підприємств”, введене Собко 

О. М. Щодо категорії “інноваційна активність 

працівників”, то серед фахівців немає єдиної точки 

зору. Можна виділити декілька підходів, а саме:  

- розуміння інноваційної активності як прояву 

творчості у трудовому процесі (Друкер П., Слезин-

гер Г., Твисс Б., Самуельсон П., Хекхаузен Х.);  

- сприйняття інноваційної активності як 

функції суб’єктів підприємницької діяльності щодо 

створення нововведень у будь-якій сфері (Мочер-

ний С. В.); 

- визначення інноваційної активності як однієї з 

важливих складових характеристик трудового по-

тенціалу або людського потенціалу загалом, ре-

алізація яких дає змогу створювати різноманітні 

нововведення в процесі трудової діяльності, 

здійснювати інноваційну працю (Грішнова О. А., 

Лісогор Л. С., Семикіна М. В., Шаульська Л. В.).  

Серед недоліків першого підходу є те, що він 

обмежується мікроекономічним рівнем та не вра-

ховує вплив зовнішньоекономічного середовища, 

коливань ринкового попиту, необхідність держав-

ного регулювання інноваційної активності найма-

них працівників. 

Незважаючи на значну кількість робіт із  

проблем інноваційної діяльності підприємств,  

мотивації та стимулювання інноваційної праці, 

існуюча складна ситуація в інноваційній діяльності 

вимагає подальшого розвитку та поглиблення  

досліджень у цьому напрямі. Здійснення інновацій-

них перетворень на підприємствах диктує персона-

лу активне включення до цього процесу, що потре-

бує розробки відповідних заходів із забезпечення у 

трудових колективах підвищення престижу 

працівників-інноваторів.  

Постановка завдання. Визначення концепту-

альних підходів до сутності стимулювання інно-

ваційної активності працівників від їх винахідниць-

кої роботи розглянемо як можливість забезпечення 

організаційних заходів, спрямованих на удоскона-

лення функціональної, ділової, адміністративної 

структури з метою підвищення ефективності ви-

робничо-господарської, навчально-наукової діяль-

ності підприємств, організацій і установ, розробку 

та впровадження результатів виробничого 

функціонування.  

Інформаційні інновації, пов’язані з вико-

ристанням сучасних цифрових технологій, забезпе-

чують господарську діяльність з метою економії 

часу на отримання необхідної інформації, здешев-

лення інформаційних ресурсів та розробки власної 

інформаційної бази.  

Управлінські інновації спрямовані на створення 

та використання прогресивних сучасних форм ор-

ганізації та управління персоналом на виробництві 

з метою підвищення продуктивності праці.  

Інновації обумовлені ринковою необхідністю 

створення та підтримки активної збутової політики 

підприємства, яка б забезпечувала вчасний збут 

виробленої продукції або послуг з необхідними 

обсягами з метою отримання прибутку.  
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На нашу думку, всі перераховані види інно-

вацій необхідно розглядати в поєднанні. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Визначившись із сутністю та видами інновацій, 

слід зазначити, що рівень впровадження інновацій 

в Україні надзвичайно низький. Наслідком цього є: 

нестача коштів для розвитку інноваційної діяль-

ності; недостатня фінансова підтримка з боку дер-

жави; значний обсяг витрат на нововведення; не-

досконалість законодавчої бази інноваційного  

розвитку; високий економічний ризик впроваджен-

ня інновацій; тривалий термін окупності; нестача 

кваліфікованих кадрів, здатних сприймати інно-

вації; низький платоспроможний попит на нову 

продукцію; гальмування розвитку високотехно-

логічних галузей промисловості; зниження рівня 

конкурентоспроможності економіки України. 

З метою уникнення цих наслідків необхідно за-

провадити комплексну систему заходів, спрямова-

них на стимулювання підвищення інноваційної 

активності як підприємств, так і працівників. Що 

стосується працюючих, то необхідно основну увагу 

приділити їх творчій участі у реалізації стра-

тегічних задач інноваційного розвитку вироб-

ництва, спонукання до інноваційної праці та інно-

ваційної активності. 

Сучасний підхід до інноваційної активності 

можна розглянути як цілеспрямовану діяльність 

суб’єктів господарювання щодо конструювання, 

створення, освоєння та виробництва якісно нових 

видів технологій, техніки, предметів праці, об’єктів 

інтелектуальної власності, а також впровадження 

досконаліших форм організації праці й управління 

виробництвом.  

Інший підхід розглядає трудову діяльність 

найманих працівників з позиції їх ідей. Уявлення 

про якісну та кількісну структуру трудового потен-

ціалу, умов його реалізації на всіх рівнях в ринко-

вому середовищі, у здатності найманих працівників 

до генерації нових ідей, розробки нововведень у 

відповідній сфері їх діяльності, прояву творчості 

становить важливий компонент трудового потен-

ціалу колективу, що створює умови для ефективної 

праці. При цьому інноваційну активність слід 

розглядати як прояв трудової активності, 

пов’язаний із реалізацією набутих знань, творчих 

здібностей, професіоналізму. Підкреслимо, що за 

умов формування конкурентного середовища саме 

знання, творчі здібності, розвинуті інформаційні 

потреби, здатність до навчання та перенавчання, 

мотивація саморозвитку визначають можливість 

інноваційної активності працівників, врешті-решт – 

їх конкурентні переваги на ринку праці.  

Виокремимо інноваційну складову в структурі 

трудового потенціалу окремого працівника, колек-

тиву працівників, розуміючи під нею здатність до 

розробки і впровадження інновацій, прояву твор-

чості у праці незалежно від сфери трудової діяль-

ності. Цей підхід слід вважати більш доцільним і 

обґрунтованим, але детальної уваги вимагають 

визначеність сфери інноваційної діяльності та на-

явність її цілеспрямованості. 

Інноваційна активність працівників залежить 

від наступних складових трудового потенціалу 

(рис. 1). 

 

 

 
 

Рис. 1. Чинники впливу на інноваційну активність працівників
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Фізичний стан
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Інноваційна активність працівників виступає 

внутрішнім чинником, але її формування та прояв 

знаходиться в значній мірі під впливом зовнішньо-

го середовища. Тому завжди існує ймовірність, що 

ці обидва чинники діють незалежно один від одно-

го або всупереч один одному. Специфіка інно-

ваційної активності пов’язана з неоднаковістю у 

різних людей, оскільки їм притаманні різні рівні 

мотивації, різні відмінності творчих та інтелек-

туальних здібностей, різна швидкість розумових 

процесів. Тому інноваційна активність важко під-

дається регламентації.  

Специфічні особливості інноваційної актив-

ності працівників полягають у наступному: така 

активність вимагає творчих та інтелектуальних 

здібностей і не може бути притаманна усім праців-

никам в однаковій мірі; час на розробку інновацій 

не піддається регламентації, тому не може мати 

чітко визначених меж інтенсивності праці. 

Суб’єкт інноваційної активності сам визначає 

складність завдань, кінцевий результат та ефект 

інноваційної активності, який слабо прогнозується. 

Вдосконалення якості результату такої активності 

не має меж. При цьому ризиковий характер, непе-

редбачуваність побічних ефектів та кінцевих ре-

зультатів інноваційної діяльності вносить психо-

логічне напруження в діяльність новаторів, що 

відображає тенденцію до спаду інноваційної актив-

ності.  

Необхідними умовами розвитку інноваційної 

діяльності є розвиток людських ресурсів, фор-

мування нового трудового менталітету в умовах 

розробки і впровадження інновацій, освоєння про-

фесійних знань, нового відношення до виробничої 

діяльності. Сучасні ділові тенденції, пов’язані з 

науково-технічним прогресом і посиленням конку-

ренції, призводять до підвищення вимог до про-

фесіоналізму працівників, їх інтелектуального рів-

ня та якості праці. Для пришвидшення інноваційної 

активності велике значення мають інвестування в 

персонал, його навчання, матеріальне стимулюван-

ня за якісні показники праці, а також створення 

сприятливих умов праці. Навчання і мотивація 

працівників спрямовані на формування активного і 

кваліфікованого персоналу, який поряд з ма-

теріальною базою і організацією робіт є одним із 

основних чинників якості праці. Тому для досяг-

нення ефективної діяльності підприємства необ-

хідно запровадити процес постійного підвищення 

кваліфікації і перепідготовки працівників за всіма 

необхідними напрямами, у тому числі – з управлін-

ня якістю продукції, вивчення нових властивостей 

інноваційної продукції, методів забезпечення її 

використання та надійності. 

Ми розглянемо компетентність як сукупність 

особистісних здібностей, знання та вміння праців-

ника, що дозволяють йому вирішити певну групу 

професійних проблем. Підхід, базований на компе-

тентності, активно використовується у підборі, 

відборі персоналу, оцінці та стимулюванні. Також 

компетентність може визначатися як формально 

встановлені вимоги до особистісних, професійних 

та інших якостей службовців підприємства (певної 

його частини). Ця формула сприятиме висуванню 

деяких вимог до оцінки якостей персоналу. 

Перш ніж підприємство може створити та 

ініціювати здійснення заходів щодо ідентифікації, 

формування, розвитку або стимулювання певних 

компетенцій у своєму штаті працівників, дуже ба-

гато роботи повинно проводитися для вивчення 

вимог щодо діяльності, яка ґрунтується на компе-

тентності, їх групуванні та визначенні співвідно-

шень між досягненням мети, успішної роботи та 

рівнем компетентності. Ця робота має виконувати-

ся менеджерами в тісній співпраці з виконавцями. 

Визначення компетенції можна проводити за 

такими ознаками: 

1) компетентність – це потенціал людини, яка 

має необхідні внутрішні якості; 

2) компетентність проявляється як конкретний 

результат професійної діяльності (який спосте-

рігається і вимірюється). 

Ці ознаки мають важливе значення з точки зору 

визначення компетенцій персоналу та оцінки в 

будь-якій організації, а також вибір конкретних 

заходів, які слід застосовувати з метою розвитку 

компетенцій для стимулювання винагороди за 

працю. 

Компетентнісний підхід до винагороди за ви-

конану роботу не тільки логічно аргументований, 

але максимально наближує досягнення соціальної 

справедливості для будь-яких випадків, де мають 

місце умови невід’ємного характеру, непрозорого 

ринку праці. Це може бути досягнуто завдяки тому, 

що оцінка результатів діяльності працівника через 

компетентність враховує як поточний, так і попе-

редній результат роботи особи. Минулі зусилля 

дозволили особистості досягти необхідного рівня 

компетенції, якими вона зараз володіє, в той час як 

поточні зусилля створюють теперішні результати 

виконання поставлених завдань. 

Працівники, які мають високу кваліфікацію, 

можуть досягти абсолютно різних результатів зав-

дяки різним особистим якостям, природним здіб-

ностям, досвіду роботи, трудовій етиці тощо. Ці 

відмінності мають бути відображені системою 

оплати праці. Отже, структура заробітної плати 

повинна включати гарантовану частину, визначену 

законодавством про працю, та стимулюючу части-

ну, яка враховує показники індивідуальної та за-

гальної ефективності роботи. Ця стимулююча   

частина винагороди, у свою чергу, повинна вклю-

чати заслужену частину, отриману завдяки попе-

редньому досвіду та з урахуванням результату, 

який має форму досягнутого рівня компетентності, 

і теперішню діяльність застосування компетенцій у 

повсякденній роботі, яка є формою отримання кон-

кретних результатів для досягнення мети та вимог 

підприємства. 

Система стимулювання праці з урахуванням 

компетенцій повинна включати різні типи заохо-

чень (рис. 2). 
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Рис. 2. Система стимулювання праці з урахуванням компетенцій 

 

 

Стимули за отримання успішного досягнення 

(винаходу) збільшують професійний потенціал 

компетентності працівника, необхідний для досяг-

нення і стимулювання його ділової активності і 

праці в майбутньому. Цей розмір має бути пропор-

ційним успіху досягненої мети і практично необ-

меженим, хоча можна вважати, що отримання такої 

винагороди у розмірі, що перевищує 100-120 % від 

заробітної плати, можливе у разі щомісячних 

виплат. Виплати, які проводяться 1-2 рази на рік, 

для заохочення можуть становити 400-600 % від 

щомісячної зарплати. Вважаємо за доцільне засто-

совувати частіше менші заохочення завдяки наяв-

ності деяких зручностей для руху грошових потоків 

підприємства та кращої здатності впливати і кори-

гувати трудову поведінку. Щорічні платежі можуть 

і не мати значного впливу на трудову поведінку 

працівника, навіть якщо надаються вагомі суми. 

Крім цього, інтервал можливої корекції в такому 

випадку також може бути впродовж року, що є 

неприйнятним для сьогоденної стрімкої зміни діло-

вого середовища. 

Розгляд компетенцій під час відбору матеріаль-

них стимулів для персоналу повинен здійснюватися 

з дотриманням принципу паритету між розміром 

оплати праці та особистим внеском працівника у 

кінцевий результат діяльності підприємства або 

підрозділу, а також вимог щодо соціальної спра-

ведливості заробітної плати та передбачати дифе-

ренціацію доходів. Належні оцінки компетенції 

допомагають працівникові покращувати та вдоско-

налювати свої професійні знання для підвищення 

продуктивності та якості роботи. Тому необхідно 

виділити особистісні та професійні здібності та 

вміння, що можна розглядати як компетенцію при 

тих чи інших умовах, необхідних для конкретної 

професії або справи. Існує багато різних способів 

класифікації професійних компетенцій. Кла-

сифікацію компетентностей запропонуємо прово-

дити на підставі, яка є найбільш важливою для  

розвитку та застосування працівниками на вироб-

ництві (рис. 3). 

Недовершені – здатності людини дозволяють 

використовувати їх у професійній діяльності, вони 

можуть бути достатньо сформованими і готовими у 

тих, хто в процесі своєї діяльності їх набув, або ж 

недостатніми. 

Джерело набування або спосіб формування – 

виникає через освіту або за допомогою самоосвіти; 

набуті разом з професійним або загальним                  

досвідом.  

Масштабні знання – універсальні, які можна за-

стосовувати для будь-якого виду робіт або навіть 

інших видів діяльності людини; необхідний про-

фесіоналізм для якісного виконання роботи в 

певній професійній галузі; спеціальні, що застосо-

вуються для певної роботи чи операцій на 

підприємстві. 

Кваліфікаційне заохочення вимагає офіційного 

доведення досягнення певного кваліфікаційного 

рівня або, іншими словами, здобутку, зокрема за-

гальних компетенцій. Це можна проілюструвати 

оплатою праці за стаж (або тривалого періоду ро-

боти в межах того ж самого підприємства), оцінку 

або рейтинг для наукових працівників та викла-

дачів університетів, отримання ступеня, володіння 

мовами тощо. Усі вони можуть бути засвідченими 

документами, але не всі вони доводять необхідність 

застосування цих навичок безпосередньо в діяль-

ності протягом періоду, за який потрібно платити, 

за виконану роботу. Тим не менше таких заохочень 

не уникнути, інакше штат втратить стимули для 

професійного зростання та вдосконалення, оскільки 

підвищення кваліфікації забирає час і сили від до-

сягнення необхідного (і, безумовно, винагородже-

ного) результату. До того ж, такі заохочення по-

винні бути призначені працівникові постійно або 

принаймні протягом тривалого періоду порівняно з 

періодом, необхідним для досягнення професійного 

рівня (принаймні протягом декількох років), інакше 

будуть проявлятися дрібні і дуже слабкі                  

Стимули за отримання успішного 
досягнення (винаходу)

Мінімальне 
заохочення 

Кваліфікаційне 
заохочення 
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невдоволення. З іншого боку, це не заважає робо-

тодавцю вимагати регулярного підвищення і 

підтвердження свого професійного рівня штатними 

працівниками, наприклад завдяки постійному 

проміжному контролю, затвердженому і встановле-

ному в документації підприємства. Зазвичай отри-

мання нових навичок або компетенцій, особливо 

підтверджених офіційними сертифікатами або   

дипломами, вимагає значних зусиль від людини, 

іноді навіть вкладення особистих коштів, коли 

працівник вважає, що їх варто витратити на нав-

чання, і він погодиться лише у тому випадку, якщо 

буде впевнений у винагороді за це. Ось чому така 

винагорода може коливатися в дуже широких 

діапазонах залежно від характеру отриманого рівня 

або досягнення (витрачений час і кошти, затрачені 

зусилля), а також переваг, які отримає роботода-

вець для розширення діапазону виробничих 

функцій працівника.  

Мінімальне заохочення застосовується як од-

норазова винагорода за успіх працівника в нети-

повій і необґрунтованій ситуації, з точки зору умов 

компетентнісного підходу, навіть якщо він досяг-

нутий завдяки якомусь сприятливому поєднанню 

зовнішніх обставин, які можна назвати “інсультом 

удачі”. Прикладом такої ситуації може бути отри-

мання високих результатів роботи не через про-

фесіоналізм та зусилля працівників, але через рап-

тові сприятливі зміни умов діяльності або рівень 

компетенції, якого легко можна досягнути і який 

потребує мінімум специфічних навичок: небезпечні 

або віддалені географічно місця чи суворі природні 

умови. У такому випадку очікується мінімальне 

заохочення, оскільки такі результати не                       

стимулюють працівників до ефективної діяльності.               

Розмір заохочення тоді може становити приблизно 

6-12 % від середньомісячної зарплати. В таких 

випадках залежно від конкретних особливостей 

підприємства та сфери ділової діяльності ці цифри 

можуть значно змінюватися.  

Рівні компетентності, що вимагають значних 

зусиль працівника (наприклад, отримання науково-

го ступеня, патенту на винахід), повинні бути вина-

городжені більш суттєво. Важливий момент – іноді 

роботодавець нічого не отримує від того, що його 

працівники мають такі визнані компетенції. У 

цьому випадку наявність або відсутність заохочень 

для них повинна бути чітко зазначена в описі ва-

кансії та не може бути змінена згодом. І все ж у 

деяких випадках роботодавець повинен оплачувати 

за наявні компетенції, якими володіють його 

працівники та які зараз не застосовуються, заради 

ймовірної майбутньої потреби у них, спричинених 

змінами в технології або політиці підприємства. 

Тим не менше загальна сума таких платежів “на 

потенціал”, навіть якщо вони не використовуються 

в даний час, не повинна перевищувати 50-70 % 

щомісячної зарплати. Винагорода, наприклад за-

охочення за роботу на підприємстві, може збільшу-

ватися на 3-7 % в середньому за кожні 5 років. От-

же, беручи до уваги ступінь важливості компетент-

ностей працівника та їх використання в роботі, що 

необхідно для покращення системи оплати праці, 

це можна вирішити лише засобами ретельного 

аналізу конкретної ситуації на даному 

підприємстві. Хоча при впровадженні такої систе-

ми заохочення спостерігаються певні труднощі. 

 

 
 

Рис. 3. Класифікація компетентностей

Недовершені

Джерело набування або спосіб 
формування 

Масштабні знання 
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Висновки і перспективи подальших до-

сліджень у даному напрямі. Стимулювання інно-

ваційної активності є дуже складним процесом у 

силу специфіки цього виду діяльності. Специфіка 

полягає в тому, що, по-перше, необхідно добитися 

підвищення розумової активності, стимулювати 

пошук нестандартних рішень, створити і підтри-

мувати атмосферу творчості. По-друге, сама по собі 

інноваційна діяльність в ринкових умовах не ви-

ступає кінцевим результатом, а тільки її комерцій-

ний результат, якого взагалі може і не бути. В той 

же час головною передумовою впровадження ре-

зультатів наукових досліджень та їх комерціалізації 

є сприятливе інноваційне середовище та розви-

неність реального сектора економіки. Таким чином, 

під стимулюванням інноваційної діяльності 

підприємств, установ і організацій розуміємо про-

цес зовнішнього впливу на інтереси роботодавців, 

працівників, суб’єктів фінансування інновацій для 

появи в них спонукального мотиву в здійсненні 

інноваційної діяльності та підвищенні її ефектив-

ності. Основними напрямками стимулювання інно-

ваційної активності вважаємо наступні: пошук, 

відбір та підготовка висококваліфікованих 

фахівців; формування позитивного сприйняття 

інновацій; привабливість нововведень для творчих 

людей; активна участь у розробці і впровадженні 

інновацій; формування іміджу організації, яка ак-

тивно підтримує інновації, цінує творчих людей; 

формування колективу творчих працівників; нако-

пичення і розвиток інноваційного потенціалу. 

Концептуальні підходи до визначення сутності 

системи стимулювання інноваційної активності 

працівників слід розвивати в наступних напрямках. 

Перший підхід полягає у впровадженні нових або 

вдосконалених рішень у розробку машин і облад-

нання, продуктів із заданими властивостями, су-

часних організаційних форм, постачання та збуту 

продукції. Другий – у процесі впровадження сут-

тєво нових виробів та технологій, елементів і прин-

ципів замість існуючих.  

Під сутністю поняття “інноваційна праця” ро-

зуміємо трудову діяльність, для якої характерна 

висока частка знаннєвої, інтелектуальної, творчої 

компоненти, яка здатна задовольнити суспільні 

потреби з найбільшим корисним ефектом.  

 

ЛІТЕРАТУРА 

 

1. Амоша О. І. Механізм забезпечення ак-

тивізації інноваційної діяльності в Україні /  

О. І. Амоша // Социально-экономические аспекты 

промышленной политики: сб. науч. тр. / НАН 

Украины Ин-т экономики пром-сти; редкол.: Амо-

ша А. И. (отв. ред.) и др. – Донецк, 2006. – С. 5-16.  

2. Антонюк В. Кадри для інноваційної діяль-

ності: проблеми формування та використання /  

В. Антонюк // Україна: аспекти праці. – 2007. –  

№ 5. – С. 42-47. 

3. Богиня Д. П. Інноваційна праця в умовах 

трансформації економіки / Д. П. Богиня // Вісник 

Донбаської державної машинобудівної академії : 

зб. наук. праць. – 2008. – №2 (12). – С. 40-43. 

4. Геєць В. М. Інноваційні перспективи України 

/ В. М. Геєць, В. П. Семиноженко. – Х. : Константа, 

2006. – 272 с. 

5. Колот А. Інноваційна праця та інтелектуаль-

ний капітал у системі факторів формування еко-

номіки знань / А. Колот // Україна: аспекти праці. – 

2007. – № 4. – С. 4-9.  

6. Колот А. М. Інноваційно-інтелектуальні 

чинники розвитку вищої освіти як провідного ін-

ституту економіки знань / Колот А. М. // Стратегія 

розвитку України: економіка, соціологія, право. – 

Вип. 1-2. – К. : НАУ, 2008. – С. 502-507. 

7. Кравченко О. О. Психологічні аспекти 

управління персоналом / О. О. Кравченко,  

С. В. Кикоть // Молодий вчений. – 2016. – № 3. –  

С. 101-103.  

8. Руденко М. В. Навчання персоналу як ре-

сурсна складова управління підприємством /  

М. В. Руденко // Вісник Хмельницького національ-

ного університету. Економічні науки. – Хмель-

ницький : Хмельницький національний універси-

тет, 2016. – № 2. – Т. 1. – С. 33-38 [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : 

http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/pdfbase/20

16/VKNU-ES-2016-N2-Volume1_234.pdf#page=33.  

9. Стаценко Є. В. Адаптація міжнародних не-

матеріальних методів мотивації персоналу до су-

часної системи стимулювання праці в Україні /               

Є. В. Стаценко, Ю. В. Лобода // Економіка та 

управління. – 2011. – C. 11-13.   

10. Теория приобретенных потребностей  

Д. МакКлеланда // Энциклопедия менеджмента. – 

2013 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.pragmatist.ru/motivaciya-

truda/teoriyapriobretennyx-potrebnostej-d-

makklellanda.html. 

11. https://dspace.nuph.edu.ua/bitstream/ 

123456789/10824/1/. 

12. http://vlp.com.ua/files/84_0.pdf дата звернен-

ня 09.10.2020. 

 

REFERENCES 

 

1. Amosha, O. I. (2006), Mekhanizm zab-

ezpechennya aktyvizatsiyi innovatsiynoyi diyalʹnosti v 

Ukrayini, Sotsyalʹno-ékonomycheskye aspekty 

promyshlennoy polytyky: sb. nauch. tr.; NAN Ukrayny 

Yn-t ekonomyky prom-sty; redkol.: Amosha A. Y. 

(otv. red.) i dr., Donetsk, s. 5-16.  

2. Antonyuk V. (2007), Kadry dlya innovatsiynoyi 

diyalʹnosti: problemy formuvannya ta vykorystannya, 

Ukrayina: aspekty pratsi, №5, s. 42-47.  

3. Bohynya, D. P. (2008), Innovatsiyna pratsya v 

umovakh transformatsiyi ekonomiky, Visnyk Don-

basʹkoyi derzhavnoyi mashynobudivnoyi akademiyi: 

zb. nauk. pratsʹ, №2 (12), s. 40-43.  

4. Heyetsʹ, V. M. and Semynozhenko, V. P. 

(2006), Innovatsiyni perspektyvy Ukrayiny, Konstanta, 

Kh., 272 s.  

5. Kolot A. (2007), Innovatsiyna pratsya ta intel-

ektualʹnyy kapital u systemi faktoriv formuvannya 

ekonomiky znanʹ, Ukrayina: aspekty pratsi, № 4, s. 4-9.  



Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки. № 61, 2020 
 

50 

6. Kolot, A. M. (2008), Innovatsiyno-intelektualʹni 

chynnyky rozvytku vyshchoyi osvity yak providnoho 

instytutu ekonomiky znanʹ, Stratehiya rozvytku 

Ukrayiny: ekonomika, sotsiolohiya, pravo, vyp. 1-2, 

NAU, K., s. 502-507.  

7. Kravchenko, O. O. and Kykotʹ, S. V. (2016), 

Psykholohichni aspekty upravlinnya personalom, Mo-

lodyy vchenyy, № 3, s. 101-103.  

8. Rudenko, M. V. (2016), Navchannya personalu 

yak resursna skladova upravlinnya pidpryyemstvom, 

Visnyk Khmelʹnytsʹkoho natsionalʹnoho universytetu. 

Ekonomichni nauky., Khmelʹnytsʹkyy natsionalʹnyy 

universytet, Khmelʹnytsʹkyy, № 2, T. 1, s. 33-38, avail-

able at : http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ 

ekon/pdfbase/2016/ VKNU-ES-2016-N2-

Volume1_234.pdf#page=33.  

9. Statsenko, Ye. V. and Loboda, Yu. V. (2011), 

Adaptatsiya mizhnarodnykh nematerialʹnykh metodiv 

motyvatsiyi personalu do suchasnoyi systemy sty-

mulyuvannya pratsi v Ukrayini, Ekonomika ta up-

ravlinnya, c. 11-13.  

10. Teoriya priobretennykh potrebnostey D. 

MakKlelanda, Entsiklopediya menedzhmenta (2013), 

available at: http://www.pragmatist.ru/motivaciya-

truda/teoriyapriobretennyx-potrebnostej-d-

makklellanda.html. 

11. https://dspace.nuph.edu.ua/bitstream/ 

123456789/10824/1/. 

12. http://vlp.com.ua/files/84_0.pdf.  

 

Стаття надійшла до редакції 18 жовтня  

2020 р. 
 



Herald of Lviv University of Trade and Economics. Economic Sciences. № 61, 2020 
 

51 

УДК 657.3 
 

Бойко Р. В.,  

rboy@ukr.net, ORCID ID: 0000-0002-4044-0217, 

Researcher ID: F-2597-2019, 

к.е.н., доц., доцент кафедри обліку, контролю, аналізу та оподаткування, Львівський торговельно-

економічний університет, м. Львів 

  

Воронко Р. М., 

rvoronko@ukr.net, ORCID ID: 0000-0003-3796-2556,  

Researcher ID: F-8536-2019, 

д.е.н., доц., завідувач кафедри обліку, контролю, аналізу та оподаткування, Львівський торговельно-

економічний університет, м. Львів 

 

ФОРМУВАННЯ ТА ПОДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ У ФОРМАТІ 

XBRL: СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ 

 В УКРАЇНІ 
 

Анотація. У статті досліджено сучасний стан впровадження IT у систему бухгалтерського обліку, а са-

ме: у процес формування та подання фінансової звітності. Цифрова фінансова звітність змінить практику 

ведення бухгалтерського обліку найближчими роками, а зміни полягатимуть у технологіях представлення да-

них. У 2021 році усі підприємства в Україні, що подають фінансову звітність за МСФЗ, повинні подавати 

фінансову звітність у форматі таксономії XBRL. У статті розкрито технологію подання фінансової звіт-

ності у форматі іXBRL, яка є сучасним та зрозумілим стандартом обміну фінансовою інформацією між різ-

ними зацікавленими користувачами з будь-якій країні світу. Розглянуто сучасний стан, проблеми та перспек-

тиви впровадження нового цифрового стандарту подання фінансової звітності – iXBRL в Україні. Про-

аналізовано сучасне програмне забезпечення щодо формування та подання фінансової звітності у форматі 

iXBRL на портал FRS. Визначено основні переваги та недоліки використання різних способів формування та 

подання фінансової звітності у форматі iXBRL. Надано рекомендації щодо процесу впровадження системи 

подання фінансової звітності у форматі iXBRL. Зроблено висновок, що на сучасному етапі розвитку інфор-

маційних технологій в Україні кожна компанія може обирати свій шлях переходу на XBRL формат подання 

фінансової звітності. Проте, перед тим, як прийняти рішення щодо переходу на звітування в XBRL, необхідно: 

провести аналіз та перевірку власних ІТ-систем на предмет можливості формувати фінансову звітність у 

форматі XBRL; провести мапінг або зіставлення звітної інформації з власної ІТ-системи та розширеної так-

сономії UA XBRL МСФЗ; провести валідацію XBRL, використавши уже існуюче програмне забезпечення (до 

прикладу, Arelle) чи на власному внутрішньому програмному забезпеченні компанії. 

 

Ключові слова: МСФЗ, фінансова звітність, формат XBRL, цифровий стандарт, технологія подання фінан-

сової звітності, таксономія. 
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FORMATION AND SUBMISSION OF FINANCIAL REPORTING IN  

XBRL FORMAT: CONDITION, PROBLEMS AND IMPLEMENTATION 

PROSPECTS IN UKRAINE 
 

Abstract. The article studies the current state of implementation of IT in the accounting system, namely: in the pro-

cess of forming and submitting of financial reporting. Digital financial reporting will change accounting practices in 
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the coming years, and changes will be in data presentation technologies. In 2021, all enterprises in Ukraine that submit 

financial reporting in accordance with International Financial Reporting Standards must submit it in the XBRL taxon-

omy format. The article reveals the technology of presenting financial statements in iXBRL format, which is a modern 

and understandable standard for the exchange of financial information between various interested users from anywhere 

in the world. The current state, problems and implementation prospects of a new digital standard for financial report-

ing - iXBRL in Ukraine are considered. The modern software for the formation and submission of financial reporting in 

iXBRL format to the FRS portal is analyzed. The main advantages and disadvantages of using different methods of 

forming and presenting of financial reporting in iXBRL format are identified. Recommendations on the process of im-

plementing the financial reporting system in iXBRL format are provided. It is concluded, that at the current stage of 

information technologies development in Ukraine, each company can choose its own way to the XBRL format of finan-

cial reporting submission. However, before deciding to move to XBRL reporting, it is necessary to: analyze and verify 

enterprise’s IT-systems for the ability to generate financial reporting in XBRL format; to map or compare reporting 

information from own IT-system and extended taxonomy UA XBRL IFRS; perform XBRL validation using existing soft-

ware (for example, Arelle) or on the company's own internal software. 
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Постановка проблеми. У 2021 році усі 

підприємства в Україні, що подають фінансову 

звітність за МСФЗ, повинні подавати фінансову 

звітність у форматі таксономії XBRL. А це означає, 

що українським підприємствам необхідно провести 

оцінку своїх технічних та ресурсних можливостей 

застосування XBRL формату подання фінансової 

звітності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
XBRL є гнучкою технологією, розробленою для 

ефективного обміну фінансовою інформацією між 

різними зацікавленими користувачами з мож-

ливістю застосування в будь-якій країні світу неза-

лежно від мови подання. XBRL – скорочення з 

англійської мови “eXtensible Business Reporting 

Language”, що у дослівному перекладі означає 

“розширювана мова ділової звітності”. Кінцевим 

продуктом стандарту XBRL є так званий “instance 

document”, тобто фінансова звітність, зроблена у 

форматі XBRL. У відповідності до директиви ЄС 

від 12.06.2013 № 13/544 (Revised Directive on trans-

parency requirements for listed companies (Transpar-

ency Directive)) до 2020 року Європейська комісія з 

цінних паперів та фінансових ринків (The European 

Securities and Markets Authority, ESMA) впровадить 

вимоги до подання річних фінансових звітів ком-

паніями, акції яких котуються на фондових біржах 

у форматі XBRL. При цьому у відповідності до 

вимог зазначеного законодавчого акту розробка 

технічних стандартів і регламентів здійснюється 

спільно з банками, фінансовими інститутами, стра-

ховими компаніями при співпраці з регулюючими 

органами – Європейською службою банківського 

нагляду (European Banking Authority, EBA) і Євро-

пейською службою по нагляду в сфері страхування 

та недержавного пенсійного забезпечення (Europe-

an Insurance and Occupational Pensions Authority, 

EIOPA), які вже використовують стандарт XBRL, 

як формат регуляторної звітності [16]. 

Цифрова фінансова звітність змінить практику 

ведення бухгалтерського обліку найближчими   

роками, а зміни полягатимуть у технологіях пред-

ставлення даних, і в бухгалтерів немає вибору, крім 

того, як адаптуватися до таких змін, використову-

ючи необхідні, наявні для цього методи й ресурси, і 

цифрова фінансова звітність – це нова парадигма 

фінансової звітності в інформаційному суспільстві 

[15]. 

Постановка завдання. Дослідження спрямо-

ване на те, щоб: розкрити сучасний стан, проблеми 

та перспективи впровадження цифрового стандарту 

подання фінансової звітності в Україні та визна-

чення технології її подання у форматі іXBRL;            

дослідити сучасне програмне забезпечення щодо 

формування та подання фінансової звітності у фор-

маті iXBRL; розкрити основні переваги та недоліки 

використання різних способів формування та по-

дання фінансової звітності у форматі iXBRL. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Запровадження в Україні подання звітності у фор-

маті XBRL відкриє низку переваг, як для користу-

вачів, так і для тих, хто готує фінансову звітність: 

- перевагами використання формату XBRL для 

суб’єктів звітування є: виключення дублювання 

при поданні фінансової звітності регуляторам; ко-

ректне складання та подання фінансової звітності; 

висока якість і точність інформації, що містить 

фінансова звітність; це сприятиме залученню по-

тенційних інвесторів; 

- перевагами використання формату XBRL для 

державних регуляторів є: більш ефективний і менш 

затратний регуляторний процес; швидкість та ав-

томатичність обробки й аналізу фінансової інфор-

мації у звітності; своєчасне виявлення ризиків 

діяльності компаній та оперативне реагування на 

них; 

- перевагами використання формату XBRL для 

інвесторів є: глибше розуміння ризиків та перспек-

тив діяльності компанії; розкриття інформації у 

відповідності до міжнародних стандартів; швид-

кість, автоматичність обробки та аналізу фінансової 

звітності, тощо. 
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Серед суб’єктів господарювання чинним зако-

нодавством виділено чотири групи потенційних 

подавачів фінансової звітності за міжнародними 

стандартами на підставі таксономії. Загальна кіль-

кість таких підприємств в Україні, які повинні по-

давати фінансову звітність у форматі таксономії 

XBRL, у 2020 році перевищує 5000, а саме це: 

- підприємства, що становлять суспільний інте-

рес: емітенти, цінні папери яких торгуються на 

фондових біржах; банки; страхові компанії; недер-

жавні пенсійні фонди; інші фінансові установи 

(крім фінансових установ та недержавних пенсій-

них фондів, що належать до мікро та малих 

підприємств); підприємства, які належать до вели-

ких підприємств. Листом Міністерства фінансів 

України від 23.03.2020 р. № 35210-06-5/8860 [3] 

надано роз’яснення щодо віднесення підприємств 

до цієї категорії, в якому зазначено: “Під час визна-

чення категорії, до якої належить підприємство, 

використовують показники, які на дату складання 

річної фінансової звітності за рік, що передує 

звітному, відповідають щонайменше двом із наве-

дених у Законі критеріїв. Якщо підприємство за 

результатами показників річної фінансової звіт-

ності за 2018 та 2019 роки відповідало критеріям 

великого підприємства, то починаючи з 1 січня 

2020 року таке підприємство відноситься до кате-

горії великих підприємств і належить до 

підприємств, що становлять суспільний інтерес”; 

- публічні акціонерні товариства, акціонерні 

товариства, щодо акцій яких здійснено публічну 

пропозицію та/або акції яких допущені до торгів на 

фондовій біржі в частині включення до біржового 

реєстру. Діяльність даної категорії підприємств 

регулюється Законом України “Про акціонерні 

товариства” від 17.09.2008 р. № 514-VI [6]; 

- суб’єкти природних монополій на загально-

державному ринку та підприємства, які здійснюють 

діяльність у видобувних галузях загальнодержавно-

го значення. Перший перелік природних монополій 

подано на сайті Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та ко-

мунальних послуг [12]. Другий зведений перелік 

суб’єктів природних монополій подано на сайті 

Антимонопольного комітету України [1]. Третій 

перелік підприємств, які провадять діяльність у 

видобувних галузях, наведено на сайті Мініс-

терства енергетики та вугільної промисловості 

України [4]; 

- підприємства, які провадять господарську 

діяльність за видами, перелік яких визначений  

Постановою Кабінету Міністрів України “Про  

затвердження Порядку подання фінансової звіт-

ності” від 28 лютого 2000 р. № 419 [11], а саме:               

а) надання фінансових послуг, крім страхування та 

пенсійного забезпечення (розділ 64 КВЕД ДК 

009:2010); б) недержавне пенсійне забезпечення 

(група 65.3 КВЕД ДК 009:2010); в) допоміжна 

діяльність у сферах фінансових послуг і страхуван-

ня (розділ 66 КВЕД ДК 009:2010), за винятком до-

поміжної діяльності у сфері страхування і 

пенсійного забезпечення (група 66.2 КВЕД ДК 

009:2010). 

Перелік підприємств є значним, тому кожному 

суб’єкту господарювання необхідно визначитися, 

чи належить воно до тої категорії, яка повинна 

формувати фінансову звітність на підставі таксо-

номії фінансової звітності за міжнародними стан-

дартами та подавати її відповідно до вимог законо-

давства. Значна частина цих підприємств повинна 

подавати фінансову звітність разом із аудиторсь-

ким висновком, що підтверджує її достовірність, а 

це: 

- підприємства, що становлять суспільний інте-

рес, – до 30 квітня року, наступного за звітним; 

- публічні акціонерні товариства – до 30 квітня 

року, наступного за звітним; 

- суб’єкти господарювання, які здійснюють 

діяльність у видобувних галузях, – до 30 квітня 

року, наступного за звітним; 

- великі підприємства, які не є емітентами 

цінних паперів, та середні підприємства – не 

пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним 

періодом; 

- інші фінансові установи, що належать до 

мікропідприємств та малих підприємств, – не 

пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним 

періодом; 

- підприємства, які провадять господарську 

діяльність за видами, перелік яких визначений По-

становою Кабінету Міністрів України “Про затвер-

дження Порядку подання фінансової звітності” від 

28 лютого 2000 р. № 419 [11] - до 30 квітня року, 

наступного за звітним. 

Законом України “Про внесення змін до Подат-

кового кодексу України щодо вдосконалення 

адміністрування податків, усунення технічних та 

логічних неузгодженостей у податковому законо-

давстві” від 16.01.2020 р. № 466-IX, який набрав 

чинності від 23 травня 2020 року [10], не було вне-

сено жодних змін до ст. 46 Податкового кодексу 

України [5] щодо вимог до формату подання фінан-

сової звітності. А це означає: платники податку на 

прибуток, що зобов’язані оприлюднювати річну 

фінансову звітність та консолідовану фінансову 

звітність разом із аудиторським висновком, що 

регламентовано Законом України “Про бухгал-

терський облік та фінансову звітність в Україні” 

[7], повинні подавати органу контролю річну 

фінансову звітність, підтверджену незалежними 

аудиторами, не пізніше 10 червня року, що настає 

за звітним. У листі Державної податкової служби 

України від 04.06.2020 р. № 8939/7/99-00-07-02-01-

07 зазначається [2], що зміни до п. 46.2 статті 46 

Податкового кодексу України, які набрали чинності 

23 травня 2020 року, і граничний термін подання 

декларацій та фінансової звітності за звітний період 

уже минув, тому вперше норма цього пункту буде 

застосовуватися у 2021 році за підсумками 2020 

звітного року. Тобто це не означає, що у 2021 році 

підприємствам за результатами діяльності у                  

2020 році необхідно подавати фінансову звітність у 

орган контролю у форматі XBRL. 

Проте з прийняттям Закону України “Про вне-

сення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо вдосконалення адміністрування податків, 
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усунення технічних та логічних неузгодженостей у 

податковому законодавстві” № 465 від 16.01.2020 р. 

[9] першим звітним періодом для звітування за 

міжнародними стандартами на підставі таксономії 

за МСФЗ в електронній формі є 2020 рік. Тобто за 

новим Законом періодом подання фінансової звіт-

ності на підставі таксономії у 2021 році буде 2020 

рік. 

У відповідності до Меморандуму про взаєморо-

зуміння щодо розробки і впровадження Системи 

фінансової звітності [8], який був підписаний у 

2017 році, запроваджено Систему фінансової звіт-

ності (портал FRS). Система фінансової звітності 

(FRS) – це інтегрована система, яка дає змогу от-

римувати, обробляти, перевіряти й розкривати 

фінансову звітність суб’єктів звітування та їх ауди-

торських звітів на основі використання документів 

у форматі Inline XBRL (iXBRL).  

Користувачами порталу FRS є особи, що упов-

новажені суб’єктом звітування забезпечити подан-

ня фінансової звітності до Центру збору фінансової 

звітності [13]. Портал Системи фінансової звітності 

(FRS) призначений для надсилання фінансової 

звітності, перегляду історії надсилань та перегляду 

корпоративного профілю суб’єкта звітування. На 

цьому порталі представлена вся необхідна інфор-

мація про звітування у форматі iXBRL, а саме: як 

зареєструвати користувача на порталі FRS, як ви-

користовувати структуру порталу для подання 

фінансової звітності, як розкривати інформацію 

через портал, представлені навчальні матеріали для 

підготовки та подання фінансової звітності у фор-

маті XBRL. 

У порталі FRS фінансову звітність необхідно 

подавати у відповідності до таксономії UA XBRL 

МСФЗ, що затверджена та оприлюднена Міністер-

ством фінансів України. Таксономія UA XBRL 

МСФЗ адаптована до особливостей складання 

фінансової звітності в Україні та включає в себе 

також звіт аудитора і звіт про управління. Таксо-

номія UA XBRL МСФЗ надає можливість обрати 

один з двох варіантів складання фінансової звіт-

ності для суб’єктів господарювання (за виключен-

ням банків), а саме: фінансову звітність, яка містить 

Звіт про фінансовий стан, складений у порядку 

ліквідності разом з іншими звітами та примітками, 

або фінансову звітність, яка містить Звіт про фінан-

совий стан, складений згідно з розподілом активів 

та зобов’язань на поточні/непоточні разом з інши-

ми звітами та примітками. 

При поданні фінансової звітності з використан-

ням таксономії UA XBRL МСФЗ українським 

підприємствам необхідно використовувати 

відповідне програмне забезпечення. З переліком 

сертифікованого програмного забезпечення XBRL 

можна ознайомитися на сайті Консорціуму XBRL. 

Необхідно відзначити, що подані в переліку XBRL 

інструменти мають різне призначення в залежності 

від потреб користувача. Підходячи до вибору про-

грамного забезпечення, яке потрібне для створення 

та валідації звіту iXBRL, підприємство повинно 

звернути увагу на те, що не все програмне забезпе-

чення є безоплатним: до прикладу, додаткові 

функції “Створювач звіту” або “Валідатор” дове-

деться придбати окремо. 

Інструменти для подання фінансової звітності у 

форматі XBRL за своїм призначенням поділяються 

на такі види: створювач звіту XBRL; редактор так-

сономії; валідатор XBRL; процесор XBRL;                   

прикладні програмні інтерфейси (API). У практиці 

подання звітності використовують як окремі                  

програмні XBRL-інструменти (до прикладу, Arelle, 

Fujitsu тощо), так і сучасні інтегровані програмні 

рішення в системах ERP та BI (до прикладу, SAP, 

Oracle). 

У світовій практиці впровадження стандарту 

XBRL виділяють декілька способів переходу на 

XBRL формат подання фінансової звітності, які 

професійне співтовариство XBRL визнає найкра-

щими [14], а саме: 

1) компанії можуть надсилати до державного 

регулятора фінансові звіти XBRL, підготовлені за 

допомогою програмних комплексів MS Excel,  

MS Word чи у форматі PDF. Даний спосіб подання 

є доречним для малого бізнесу, оскільки він є най-

менш затратним, проте і має ряд недоліків, а саме: 

висока ймовірність помилок, ручне введення даних 

при формуванні звітності, окремі форми фінансової 

звітності майже не використовуються за межами 

певного звітного контексту; 

2) передача функції формування фінансової 

звітності у форматі XBRL на аутсорсинг із вико-

ристанням зовнішніх вендорів (аутсорсингових 

компаній). Даний спосіб подання є найменш ризи-

кованим, оскільки відповідальність за подання 

фінансової звітності покладається на аутсорсингову 

компанію, яка буде забезпечувати комплектну 

підтримку формування фінансової звітності у фор-

маті XBRL. Також немає потреби у виборі і прид-

банні відповідного програмного забезпечення для 

подання фінансової звітності у форматі XBRL та 

навчанні фахівців для роботи у даному програмно-

му комплексі. Поряд із позитивними сторонами 

даного способу, необхідно зазначити, що він є 

більш затратним та менш контрольованим проце-

сом подання фінансової звітності у форматі XBRL; 

3) підприємства можуть самостійно до-

опрацювати існуюче програмне забезпечення або 

розробити відповідний інструментарій для конвер-

тації фінансової звітності з існуючої на 

підприємстві облікової системи у цифровий формат 

XBRL. Даний спосіб подання є більш доступним 

для багатьох підприємств, оскільки процес відоб-

раження господарських операцій на підприємствах 

здійснюється з використанням сучасних програм-

них комплексів, є зрозумілим та контрольованим 

процесом, і на підприємстві можна своєчасно 

здійснювати внутрішній контроль за результатами 

подання звітності. Однак необхідно відзначити, що 

на підприємстві повинні працювати фахівці зі 

знанням специфікацій відповідного програмного 

забезпечення, які зможуть постійно здійснювати 

оновлення, доопрацювання та його підтримку; 

4) компанія може придбати готову ERP-

систему з вбудованим інструментом для формуван-

ня фінансової звітності у форматі XBRL. До               
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переваг такого підходу можна віднести: комплекс-

ний автоматизований підхід до обліку та управлін-

ня бізнес-процесами компанії, довгострокове зао-

щадження коштів від впровадження даної системи, 

контроль не лише подання звітності, але й резуль-

татами діяльності компанії, автоматичне 

опрацювання значного масиву вхідної та вихідної 

інформації, висока якість вихідних даних та розши-

рені можливості для формування не лише фінансо-

вої, але й нефінансової управлінської інформації. 

До основного недоліку даного способу подання 

необхідно віднести те, що компанії доведеться за-

лучити значні інвестиційні ресурси, які потрібно 

буде залучити на початковій стадії впровадження 

ERP-системи. 

Висновки і перспективи подальших до-

сліджень у даному напрямі. На сучасному етапі 

розвитку інформаційних технологій кожна ком-

панія може обирати свій шлях переходу на XBRL 

формат подання фінансової звітності. Проте, на 

нашу думку, перед тим, як прийняти рішення щодо 

переходу на звітування в XBRL, необхідно: прове-

сти аналіз та перевірку власних ІТ-систем на пред-

мет можливості формувати фінансову звітність у 

форматі XBRL; провести мапінг або зіставлення 

звітної інформації з власної ІТ-системи та розши-

реної таксономії UA XBRL МСФЗ; провести 

валідацію XBRL, використавши уже існуюче про-

грамне забезпечення (до прикладу, Arelle) чи на 

власному внутрішньому програмному забезпеченні 

компанії. 
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Анотація. Питання появи та становлення корпоративних відносин займають важливе місце в роботах 
вітчизняних науковців у всіх сферах економічної науки. Однак процеси, що відбувається в стратегічному, го-
тельному та ресторанному бізнесі, є досить специфічними і потребують глибокого вивчення. У статті 
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шості підприємств, які діють у формі акціонерних товариств або у вигляді об’єднання підприємств і меншою 
мірою представлений транснаціональними компаніями, які діють у формі франчайзингових мереж та кон-
трактного управління. В результаті аналізу та узагальнення праць вітчизняних та зарубіжних учених прове-
дено дослідження витоків системи стратегічного управління. Визначено сутність та особливості впро-
вадження стратегічного управління туристичним та готельним бізнесом. Встановлено переваги та труднощі 
розробки стратегій. Зазначено рівень впровадження запропонованих стратегій у діяльність туристичних та 
готельних підприємств. Запропоновано передумови дослідження можливостей і перспектив впровадження 
стратегічного типу управління в туристичному і готельно-ресторанному бізнесі. Обґрунтовано доцільність 
застосування різних стратегій у туристичному бізнесі, визначено можливі напрями їх реалізації та очікувані 
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особливості наявного туристичного потенціалу України до залучення в міжнародний туристичний та готель-
но-ресторанний бізнес і тим самим прискорити вихід на передові економічні позиції. 
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Постановка проблеми. Туризм, готельний та 

ресторанний бізнес є важливими секторами еко-

номіки, що суттєво впливають на економічно-

соціальне становище країни. Від їхнього розвитку 

залежить багато складових як економічного, так і 

соціального становища різних верств населення. 

Труднощі та складності становлення цього бізнесу 

мають багатоаспектний характер. Незважаючи на 

них, виразною тенденцією туристичного, готельно-

го та ресторанного бізнесу є посилення процесів 

інтеграції та глобалізації, що приводить до утво-

рення в даній сфері гостинності корпоративних 

утворень. В цьому зв’язку виникає необхідність 

аналізу специфіки їх функціонування та розвитку. 

Це важливо як для визначення чинників конкурен-

тоспроможності, так і формування стратегій по-

дальшого підвищення ефективності їх діяльності. 

Питання появи та становлення корпоративних 

відносин займають важливе місце в роботах вітчиз-

няних науковців у всіх сферах економічної науки. 

Однак процеси, що відбувається в стратегічному, 

готельному та ресторанному бізнесі, є досить спе-

цифічними і потребують глибокого вивчення.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До 

розкриття питань із цієї тематики слід віднести 

праці Борущака М. А. [2], М. П. Мальської [3],  

С. В. Мельниченка [5], та інших. У роботах назва-

них вчених розглядаються інтеграційні процеси в 

управлінні підприємствами туристичного та го-

тельного бізнесу, транснаціонального туристичного 

ринку, ведення малого бізнесу в системі корпора-

тивних відносин. 

Постановка завдання. Постійні зміни 

зовнішнього середовища та умов ведення цього 

специфічного виду бізнесу потребують постійних 

досліджень у встановленні та розвитку корпора-

тивних відносин в царині туристичного та готель-

но-ресторанного бізнесу. 

Важливим на даному етапі є проведення 

аналізу сучасного стану становлення корпоратив-

них відносин та узагальнення базисних засад по-

дальшого їх розвитку та застосування основ стра-

тегічного управління бізнес-процесами при 

здійсненні туристичної та готельно-ресторанної 

діяльності корпоративних утворень. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Корпоративне управління є однією з найпоши-

реніших форм організації здійснення бізнес-

процесів у ринкових економіках розвинутих країн. 

Корпоративна стратегія визначає загальний напря-

мок діяльності корпорації, що реалізується вищим 

керівництвом корпоративного утворення і передба-

чає три основні завдання: 

1) сформувати, фактично вибрати головний 

напрямок діяльності корпорації і її стратегічних 

одиниць бізнесу (СОБ); 

2) визначити конкретну роль кожної СОБ ї її 

структурних одиниць у реалізації корпоративної 

стратегії; 

3) встановити розміри і способи розподілу  

ресурсів між СОБ. 

У мультибізнесових структурах, до яких відно-

сяться і корпорації, корпоративна стратегія              

базується на бізнес-стратегіях кожної СОБ, ефек-

тивне виконання яких спрямоване на досягнення 

цілей, поставлених у корпоративній стратегії. В 

однобізнесових структурах власне бізнес-стратегія 

може розглядатись як корпоративна. В цьому 

випадку корпоративна стратегія може виступати як 

одна з таких базових стратегій: а) стратегія зрос-

тання (розвитку); б) стратегія стабілізації (обмеже-

ного зростання); в) стратегія виживання (скорочен-

ня); г) стратегія у вигляді комбінації трьох попе-

редніх. 

Стратегія зростання (розвитку) обирається у 

випадку, коли корпорація або СОБ мають прагнен-

ня і відповідні можливості, а також власні сильні 

сторони для нарощування обсягів реалізації своїх 

продуктів. Як правило, це доцільно при завоюванні 

нових сегментів ринку та підвищенні якості вико-

ристання нових інноваційних продуктів. Дана стра-

тегія є ефективною для туристичного та готельно-

ресторанного бізнесу, що динамічно розвивається і 

ефективно використовує інноваційні продукти. 

Системи здійснення такої стратегії можуть бу-

ти наступними: 1) поглинання (придбання) конку-

руючих (і не тільки) фірм через придбання кон-

трольного пакета акцій; 2) злиття-об’єднання на 

однакових (рівних) засадах із іншими бізнес-

структурами; 3) створення спільного підприємства 

(СП) на основі об’єднання частини капіталу з ме-

тою реалізації перспективного і привабливого про-

екту. 

Стратегію стабілізації (обмеженого зростання) 

доцільно використовувати корпораціям туристич-

ного і готельно-ресторанного бізнесу, які ще 

домінують на даному ринку, мають стабільний 

обсяг реалізації своєї продукції і стабільний прибу-

ток і хочуть підтримати існуючий стан якомога 

довший період часу. Ця стратегія характерна для 

стадії зрілості життєвого циклу (ЖЦ) корпорації і 

його продукту. 

Стратегія виживання (скорочення) застосо-

вується корпораціями, в тому числі і у сфері тури-

стичного та готельно-ресторанного бізнесу, в умо-

вах економічної кризи, нестабільності, високої ін-

фляції або коли продукція досягла стану насиче-

ності і спаду ЖЦ. Ця стратегія полягає в пошуку 

варіантів пристосування до важких ринкових умов. 

До неї варто вдатися, коли проявляється чітка тен-

денція спаду фінансово-економічних показників, 

з’являються загрози подальшого існування самої 

бізнес-структури. Тоді доцільно скористатися стра-

тегією розвитку – коли корпорація або СОБ працює 

неефективно, але ще не досягла критичної точки і є 

шанс покращити свій стан. В цьому випадку відмо-

вляються від нерентабельних товарів та послуг, 

скорочення зайвої робочої сили, від неефективних 

каналів розподілу ресурсів (вкладень) тощо. В умо-

вах кризи використовується також і стратегія відо-

кремлення. В цьому випадку відмовляються від 

нерентабельного бізнесу (по можливості його про-

дають) і в крайньому випадку використовують 

стратегію ліквідації, коли корпорація або СОБ до-

сягла критичної точки –банкротства, – тоді вони 

ліквідуються, а активи продаються. 
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Важливе місце при використанні стратегічного 

управління відводиться виробленню стратегічних 

альтернатив. Вони виступають як можливі варіанти 

розвитку корпорації чи СОБ у межах кожної з 

трьох базових корпоративних стратегій, а саме: 

зростання, стабілізації, скорочення. В межах стра-

тегії зростання можна виділити: 1) стратегію інтен-

сифікації; 2) стратегію диверсифікації; 3) стратегію 

інтеграції; 4) стратегію інновацій. В межах стратегії 

стабілізації (обмеженого зростання) виокремлю-

ють: 1) стратегію економії витрат; 2) стратегію 

“зростання врожаю”; 3) адаптації до умов 

зовнішнього середовища; 4) збереження технічно-

наукового і кадрового потенціалу. В межах стра-

тегії виживання (скорочення) прийнято застосо-

вувати стратегії: 1) організаційної санації; 2) еко-

номічної і фінансової санації; 3) маркетингової 

санації; 4) соціальної санації; 5) ліквідації бізнесу. 

Слід відзначити, що відповідність стратегічних 

альтернатив базовій стратегії не потрібно сприйма-

ти як незмінну. Альтернативи можуть “перехре-

щуватися”. Кожна з базових корпоративних стра-

тегій може мати безліч альтернативних варіантів 

реалізації. В свою чергу, стратегічні альтернативи 

повинні реалізовуватися через набір заходів. При 

цьому по кожному заходу доцільно визначити            

затрати на їх виконання і порахувати очікуваний 

економічний ефект. 

Передумовами дослідження можливостей і 

перспектив впровадження стратегічного типу в 

туристичний і готельно-ресторанний бізнес можна 

вважати: 

1) проникнення міжнародних туристичних, 

готельних і ресторанних мереж на ринок гостин-

ності нашої держави; 

2) інтеграцію вітчизняних і готельно-

ресторанних бізнес-структур у світове економічне 

співтовариство і, відповідно, повну зміну пріори-

тетів в їх інвестиційній політиці; 

3) нагальну необхідність та важливість фор-

мування інвестиційної привабливості ринку послуг 

туристичного і готельно-ресторанного обслуго-

вування. 

Корпоративний сегмент туристичного і готель-

но-ресторанного бізнесу на даний час представле-

ний у вигляді більшості підприємств, які діють у 

формі акціонерних товариств або у вигляді 

об’єднання підприємств і меншою мірою представ-

лений транснаціональними компаніями, які діють у 

формі франчайзингових мереж та контрактного 

управління. 

До характерних рис, що відображають процеси 

функціонування і розвитку корпорацій туристично-

го і готельно-ресторанного бізнесу, можна віднести 

наступне [1, 4]: 

1. Особливості створення корпоративних 

структур на вітчизняному ринку, на відміну від 

зарубіжних туристичних і готельних корпорацій, 

полягають у тому, що вітчизняні корпоративні 

структури створювалися шляхом приватизації дер-

жавних та комунальних підприємств. Певні 

винятки можна зробити для ресторанних закладів. 

2. Чинниками корпоратизації туристичного і 

готельно-ресторанного бізнесу можна вважати 

наступне: 1) структуризація ринку послуг; 2) особ-

ливості споживання послуг; 3) інноваційність тех-

нологічних процесів; 4) територіальна розташо-

ваність; 5) взаємозв’язаність виробничо-техноло-

гічних процесів; 6) інвестиційна та інноваційна 

активність учасників ринку туристичних та готель-

но-ресторанних послуг. 

3. Переважною характерною рисою сучасно-

го ринку туристичних і готельно-ресторанних             

послуг є поява моделі мережевих відносин, 

пов’язана з наявністю нових бізнес-груп, що кон-

тролюються певною (доволі клановою) групою 

домінуючих партнерів, у яких основним інструмен-

том контролю є система перехресного володіння, 

що пов’язане з практичною відсутністю міноритар-

них акціонерів і високою питомою вагою найбіль-

шого власника в структурі капіталу корпорації. 

4. Реєстрація великих корпорацій туристич-

ного і готельно-ресторанного типу в офшорних 

зонах, де дохід не оподатковується взагалі або опо-

датковується за низькими ставками, приводить до 

непрозорості корпоративних відносин і ускладнює 

встановлення кінцевих бенефіціонерів корпорацій. 

5. Низький розвиток фондового ринку нега-

тивно впливає на джерела залучення капіталу до 

корпоративного сегмента туристичного і готельно-

ресторанного бізнесу. Тому корпорації цього сег-

мента позбавлені можливості доступу до більш 

дешевих джерел інвестицій. Випуск цінних паперів 

(акцій, облігацій) для вітчизняних корпорацій є не 

характерним для національного туристичного та 

готельно-ресторанного бізнесу. 

Кризові явища у вітчизняній економіці бло-

кують процеси входження на ринок туристичного 

та готельно-ресторанного бізнесу міжнародних 

мереж. Серед причин низького рівня розвитку слід 

відзначити: 1) високий ризик інвестування;                       

2) неоднозначність та відсутність фінансових мож-

ливостей залучення коштів з фондового ринку;           

3) брак кваліфікованих кадрів у корпоративному 

управлінні туристичним і готельно-ресторанним 

бізнесом; 4) недостатня державна підтримка. 

Разом з тим, стратегічний підхід до розвитку 

корпорацій у вітчизняній сфері туристичних і го-

тельно-ресторанних послуг свідчить, що його               

застосування потребує розвитку відповідних мереж 

корпоративного спрямування. Це дозволить отри-

мати кращі знання особливостей вітчизняного рин-

ку сфери гостинності, глибше зрозуміти спожи-

вачів у отриманні якісних послуг, налагодити ефек-

тивні партнерські зв’язки з постачальниками та 

іншими контрагентами і сформувати позитивний 

імідж відповідних корпорацій. Це дозволить побу-

дувати вітчизняну модель у туристичному та го-

тельно-ресторанному бізнесі, яка б давала мож-

ливість адаптуватися до міжнародних правил та 

умов ведення доволі складного виду бізнесу і у 

перспективі отримати позитивні наслідки, зокрема: 

1) формувати сприятливий інвестиційний клімат;    

2) підвищити ефективність використання капіталу; 

3) формувати мультиплікаційний ефект впливу на 
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суміжні сфери бізнесу; 4) можливість залучати 

значний інвестиційний капітал; 5) використовувати 

можливості диверсифікації. 

Висновки і перспективи подальших до-

сліджень у даному напрямі. Сучасний період  

розвитку ринкових відносин у здійсненні ту-

ристичного і готельно-ресторанного бізнесу харак-

теризується яскравими передумовами динамічного 

руху капіталів через посередництво туристичного і 

готельно-ресторанного бізнесу. Останнє потребує 

активного включення стратегічних підходів до  

розвитку туристичного і готельно-ресторанного 

бізнесу; особливо це стосується нових підходів до 

управління розвитком корпоративних відносин, 

особливо в сфері туристичного і готельно-

ресторанного господарства. Саме впровадження і 

використання стратегічного типу управління спри-

ятиме подальшому розвитку цієї сфери бізнесу. Це 

дасть можливість використати специфічні особли-

вості наявного туристичного потенціалу України до 

залучення в міжнародний туристичний та готельно-

ресторанний бізнес і тим самим прискорити вихід 

на передові економічні позиції. Розуміння значу-

щості даного процесу сприятиме розвитку сфери 

гостинності, сприятиме адаптації до стандартів 

міжнародного рівня.  
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ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ В РЕСТОРАННОМУ  

ГОСПОДАРСТВІ 
 

Анотація. Для підприємств ресторанного господарства України суттєвою проблемою є висока енергоєм-

ність технологічних процесів та неефективне використання ресурсів. Метою роботи є проведення аналізу 

енергозберігаючих технологій у ресторанному господарстві на прикладі діючого підприємства харчування. В 

статті розглянуто методику впровадження ресурсоефективних та більш чистих технологій на підприємст-

вах харчування. Основні напрямки стосуються підбору енергозберігаючого обладнання для виробничих цехів 

ресторану та правильного його експлуатування. Також наведено рекомендації щодо зниження витрат на кон-

диціювання повітря, забезпечення ефективної роботи холодильного обладнання, зниження витрати енергії на 

водоспоживання й освітлення ресторанів. Створення підприємства ресторанного господарства з викорис-

танням нових технологій виробництва кулінарної продукції та енергоефективного обладнання дає суттєві 

переваги: зменшується площа, яку займає обладнання, знижується споживання електроенергії, кількість ви-

робничого персоналу, зменшуються втрати маси продукту, кулінарного жиру та води для миття обладнання. 

Було проведено енергетичний аудит для існуючого ресторану. Проаналізовано розподіл вартості основної си-

ровини та допоміжних матеріалів популярних страв, розподіл споживання енергоносіїв на підприємстві. Ана-

ліз ефективності використання ресурсів для загальних потреб підприємства було проведено за наступними 

напрямками: системи охолодження; приготування їжі; освітлення; вентиляція; опалення; водовикористання; 

утворення відходів та поводження з ними. Згідно з отриманими даними було розроблено рекомендації щодо 

удосконалення кожного з напрямків. Всі наведені рекомендації дозволять підвищити енергетичну ефектив-

ність підприємства та підвищити конкурентоспроможність ресторану при незначних фінансових витратах. 
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Abstract. A significant problem for the restaurant industry of Ukraine is the high energy intensity of technological 

processes and inefficient use of resources. The purpose of the article is to conduct an analysis of energy-saving 

technologies in the restaurant industry on the example of an existing catering company. The article considers the 

method of introduction of resource-efficient and cleaner technologies in food enterprises. The main directions concern 

the selection of energy-saving equipment for the production shops of the restaurant and its proper operation. 

Recommendations for reducing the cost of air conditioning, ensuring the efficient operation of refrigeration equipment, 

reducing energy consumption for water consumption and lighting of restaurants are also given. Creating a restaurant 

enterprise using new technologies for the production of culinary products and energy-efficient equipment provides 

significant benefits: reduces the area occupied by the equipment, reduces electricity consumption, number of staff, 

reduces losses of product weight, cooking fat and water for washing equipment. An energy audit was conducted for the 

existing restaurant. The distribution of the cost of the main raw and auxiliary materials of popular dishes as well as the 

distribution of energy consumption at the enterprise are analyzed. The analysis of efficiency of use of resources for the 

general needs of the enterprise was carried out in the following directions: cooling systems; cooking; lighting; 

ventilation; heating; water use; waste generation and management. According to the obtained data, recommendations 

were developed to improve each of the areas. All these recommendations will increase the energy efficiency of the 

restaurant and increase its competitiveness  at low financial cost. 
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Постановка проблеми. Територіальне розта-

шування, кліматичні умови, історичні та культурні 

традиції роблять Україну перспективною для ор-

ганізації відпочинку й оздоровлення міжнародного, 

державного і місцевого значення. Країна славиться 

унікальними рекреаційними ресурсами Карпат, 

узбережжя Чорного й Азовського морів. Під-

приємства сфери гостинності розвиваються, незва-

жаючи на складні економічні умови в країні. Для 

успішного ведення бізнесу, крім збільшення числа 

туристів, підприємства ресторанного господарства 

повинні ретельно контролювати свої експлуата-

ційні витрати, шукати шляхи зниження собівар-

тості готової продукції, не знижуючи якості про-

дукції [1]. 

У сучасних умовах для підприємств ресторан-

ного господарства України суттєвою проблемою є 

висока енергоємність технологічних процесів та 

неефективне використання ресурсів [2]. Так, 

наприклад, для роботи кафе або ресторану на 

100…150 місць необхідна номінальна потужність 

тільки для технологічного обладнання, що складає 

від 30 до 50 кВт залежно від меню та технології. 

При цьому в більшості випадків теплові та холо-

дильні потужності використовуються на під-

приємстві нераціонально [3]. У зв’язку з цим до 

10 % загального прибутку витрачається на сплату 

комунальних платежів та входить у собівартість 

готової продукції [4]. 

За умов жорстких законодавчих ініціатив вла-

ди, зростання цін на продукти харчування, подо-

рожчання електроенергії, змін на ринку праці і в 

системі податків власники підприємств ресторан-

ного господарства повинні шукати шляхи підви-

щення енергоефективності виробництва, що дозво-

лить підвищити конкурентоспроможність під-

приємства [5]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Протягом останніх років структурами Організації 

Об’єднаних Націй та Європейського Союзу роз-

роблені методи і засоби, націлені на забезпечення 

“більш чистого виробництва”, заходи, спрямовані 

на ресурсо- та енергозбереження [6]. Ці так звані 

“інструменти більш чистого виробництва” були 

розроблені у зв’язку з перспективами членства Ук-

раїни в ЄС, а також з огляду на складний екологіч-

ний та економічний стан у країні, обумовлений 

низкою об’єктивних факторів (наслідки Чорно-

бильської катастрофи, фінансово-економічна криза, 

зниження виробничої активності, соціально-

економічні та демографічні проблеми та ін.). Звісно 

ж, дуже важливим і своєчасним є використання 

досвіду розвинених європейських держав у галузі 

вдосконалення технології промислового вироб-

ництва, сільського господарства, транспорту, еко-

номії сировини та енергетичних ресурсів, підви-

щення рівня промислової та екологічної безпеки. 

Особливо актуальним є використання методики 
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ресурсоефективного та більш чистого виробництва 

(РЕБЧВ) для півдня України та Одеського регіону з 

їх розвиненим рекреаційним комплексом, який 

включає готельно-ресторанний бізнес. Основні 

принципи і підходи методики ресурсоефективного 

та більш чистого виробництва розроблені ЮНЕП і 

ЮНІДО у вигляді комплексної превентивної ресур-

со- та енергозберігаючої стратегії щодо виробничих 

процесів, продуктів і послуг для підвищення ефек-

тивності виробництва та зниження ризиків для лю-

дини та навколишнього середовища. Методика 

РЕБЧВ апробована та застосовується вже майже в 

20 країнах світу [7]. 

Постановка завдання. Метою статті є прове-

дення аналізу енергозберігаючих технологій за 

методикою РЕБЧВ в ресторанному господарстві на 

прикладі діючого підприємства харчування. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Уявлення про те, на що використовується електро-

енергія на підприємствах ресторанного господарст-

ва, дає табл. 1. 

Як видно з табл. 1, максимальну кількість енер-

гії на підприємстві споживає технологічне облад-

нання для обробки продуктів харчування. Тому при 

створенні нового підприємства велику увагу до-

цільно приділити підбору ефективного та енергоз-

берігаючого обладнання для виробничих цехів рес-

торану [8]. З метою забезпечення безпеки кулінар-

ної продукції перевагу необхідно надавати підбору 

обладнання з системою HACCP. Для працюючого 

підприємства також важливо приділяти увагу цьо-

му типу обладнання - правильно його експлуатува-

ти та оновлювати за необхідності [9].  

До основних сучасних технологічних та тех-

нічних напрямів створення високоефективних рес-

торанних технологій відносять: 

— економію електроенергії та газу за рахунок 

підвищення ефективності використання обладнан-

ня, зменшення тривалості роботи обладнання, усу-

нення недоліків у недоцільному використанні енер-

гії, використання більш дешевих джерел енергії, 

використання сучасного обладнання (пароконвек-

ційні печі, апарати шокового охолодження та бага-

тофункціональні кухонні пристрої (VCC)); 

— збільшення терміну зберігання продуктів 

харчування (МАР-технології, технологія 

Cook&Chill, використання вакуум-машин) та під-

вищення санітарно-гігієнічного стану виробництва, 

в тому числі завдяки розробці та впровадженню на 

підприємстві системи HACCP; 

— економічні технології приготування страв 

(низькотемпературне приготування страв, приготу-

вання завдяки мікрохвильовому випромінюванню 

та індукційній обробці їжі), дозрівання овочів та 

фруктів; 

— ергономіку виробництва (нові аспекти про-

ектування); 

— використання автоматизованих систем на 

підприємстві та формування завдяки ним чітко 

спланованого завдання, базованого на виробничому 

плані. 

Для зниження витрат на кондиціювання повітря 

при проектуванні системи вентиляції на підприємс-

твах ресторанного господарства необхідно: 

— забезпечити кожний витяжний зонт неза-

лежною системою витяжки; 

— у цехах передбачати витяжну вентиляцію з 

двома швидкостями роботи, що дозволить зберегти 

ресурс роботи вентилятора, а також заощадити 

енергію, що витрачається і на нагрівання, і на охо-

лодження; 

— передбачити застосування в обідньому залі 

витяжної вентиляції, яка направляє повітря до кух-

ні; 

— використовувати поліровані шибки, які 

зменшують надходження тепла ззовні і збільшують 

надходження денного світла; 

— передбачати монітори вуглекислого газу, 

які контролюють рівень його вмісту у повітрі все-

редині приміщень і регулюють приплив зовнішньо-

го повітря; 

— використовувати системи рекуперації теп-

ла від обладнання; 

— застосовувати теплоізоляцію для дахів і 

стін. 

Забезпечення ефективної роботи холодильного 

обладнання передбачає: 

— використання низькотемпературних сенсо-

рів або таймерне включення в морозильниках; 

— проектувати установлення стелажів у хо-

лодильній камері за принципом побудови стелажів 

у бібліотеці, що зменшує об’єм вільних охолоджу-

ваних площ майже у два рази; 

— використовувати сучасну технологію паку-

вання швидкопсувних продуктів у газомодифікова-

ному середовищі, що вирішує проблему товарного 

сусідства. 

 

 

 

Таблиця 1 

Розподіл та використовування електроенергії на підприємствах ресторанного бізнесу 

Тип обладнання 
Споживання 

електроенергії, % 

Технологічне обладнання для механічної та теплової обробки продуктів 

харчування 
35 

Устаткування для опалення, вентиляції та кондиціювання повітря 28 

Обладнання для роботи водопроводу та каналізації 18 

Освітлювальні прибори 13 

Холодильне обладнання 6 
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Для зниження витрати енергії на водоспожи-

вання слід передбачати такі системи, в яких 

нагріваються тільки ті обсяги води, які необхідні 

для кожного процесу. У мийних столового і кухон-

ного посуду варто передбачати насадки на крани 

для економії гарячої води. Збільшення розміру ба-

ка, в якому зберігається гаряча вода, і його теп-

лоізоляція також будуть сприяти заощадженню 

тепла. 

Для зниження витрат енергії на освітлення під-

приємств ресторанного бізнесу слід передбачати 

системи освітлення на основі флуоресцентних і 

низьковольтних ламп, використовувати реостати, 

датчики руху і фотодатчики для автоматичного 

контролю освітлення. Перехід від звичайної лампи 

розжарювання до флуоресцентної дає економію у 

34 $ на кожну лампочку на рік. По можливості при 

проектуванні нового підприємства передбачити 

використання світлових “труб” для використання 

природного денного світла у внутрішніх примі-

щеннях. 

Насамперед при створенні підприємства ресто-

ранного господарства важливу увагу слід приділяти 

проектуванню, яке має бути орієнтоване на нові 

технології виробництва кулінарної продукції та 

енергоефективне обладнання, що забезпечує ефек-

тивність діяльності. Тому при створенні нових під-

приємств та реконструкції вже діючих необхідно 

враховувати процес удосконалення існуючих моде-

лей обладнання, розширення їх функціональних 

можливостей для створення високоефективних 

технологій на підприємствах ресторанного госпо-

дарства. Результати розрахунків [9] доводять, що 

використання новітнього теплового обладнання у 

порівнянні з традиційним обладнанням дає такі 

переваги: 

— площа, яку займає обладнання, зменшуєть-

ся на 29 %; 

— споживання електроенергії зменшується на 

31 %; 

— зменшується кількість виробничого персо-

налу; 

— зменшуються втрати маси продукту; 

— зменшуються втрати кулінарного жиру для 

приготування; 

— зменшуються втрати води для миття облад-

нання. 

З одного боку, вартість обладнання нового типу 

на 30 % дорожче від традиційного обладнання. 

Однак, враховуючи економію від зменшення ви-

трат на електроенергію, зниження втрат маси про-

дукту і кулінарного жиру, а також зниження витра-

ти води та зменшення кількості робітників, ця різ-

ниця у вартості окупається за 8 місяців роботи під-

приємства. Ці розрахунки свідчать про ефектив-

ність використання обладнання нового типу в порі-

внянні з традиційним. 

Для вже діючих підприємств ресторанного гос-

подарства важливим є своєчасний енергоаудит. 

Основний алгоритм його проведення склада-

ється з п’яти етапів [10]: 

— визначення комплексу вихідних даних  

та розрахункових показників енерговитрат та енер-

гоефективності; 

— оцінка потенціалу енергозбереження та     

реального ефекту використання енергозберігаючих 

технологій, визначення резервів енергозбереження; 

— вибір перспективних напрямків енергозбе-

реження; 

— розробка економіко-організаційного меха-

нізму стимулювання енергозбереження; 

— моніторинг і корекція програми енергозбе-

реження. 

Згідно з цим алгоритмом у межах проекту Ор-

ганізації Об’єднаних Націй з промислового розвит-

ку (ЮНІДО) “Сприяння адаптації та впровадженню 

ресурсоефективного та більш чистого виробництва 

шляхом створення і роботи Центру більш чистого 

виробництва в Україні” було здійснено енерге-

тичний аудит ресторану “Zucchini” в м. Одеса. При 

проведенні аудиту брали дані за 3 місяці роботи 

ресторану. 

Ресторан відноситься до ресторанів із обслуго-

вуванням офіціантами, загальнодоступний, спеціа-

лізований, із асортиментом страв італійської кухні. 

Основне джерело споживання газу - газовий 

котел для миття посуду та інвентарю. Основні дже-

рела споживання електроенергії - нагрівання води, 

технологічне обладнання. Бензин використовується 

як паливо для автомобілів, служби доставки. Відсо-

ток вартості енергоносіїв відображено на рис. 1. 

Кількість енергетичних ресурсів, що припадає 

на 1 умовну страву, складає 2,73 кВт·год. 

Аналіз ефективності використання ресурсів для 

загальних потреб підприємства було проведено за 

наступними напрямками: 

— системи охолодження; 

— приготування їжі; 

— освітлення; 

— вентиляція; 

— опалення; 

— водовикористання; 

— утворення відходів та поводження з ними. 

Холодильне обладнання підприємства було            

досліджено за допомогою тепловізорів. Це                

дослідження показало, що наявне обладнання має 

великі втрати тепла. Зокрема, різниця температури 

в різних точках на поверхні холодильного обладна-

ння між максимальним та мінімальним показником 

досягала 19 °С. Такі значні перепади температур 

свідчать про втрати тепла через погану ізоляцію, а 

також через скляні двері холодильних шаф. Втрата 

теплової енергії тільки через погану ізоляцію за рік 

для трьох найбільш енерговитратних холодиль-

ників складає 427,15 кВт·год, що в грошовому 

еквіваленті дорівнює 285,8 грн. Рекомендацією 

щодо зменшення енергетичних втрат є заміна 

ущільнювачів на дверях холодильних камер та 

заміна холодильників зі скляними дверима на нові 

енергоефективні холодильні шафи, а також приби-

рання зайвих продуктів із холодильників для інтен-

сифікації циркуляції повітря. 
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Рис. 1. Вартість енергоносіїв 

 

 

Освітлення в ресторані “Zucchini” виконує як 

практичну, так і естетичну функцію. Штучне 

освітлення складається з системи освітлювальних 

приладів, розташованих під стелею та на стінах, які 

рівномірно освітлюють усе приміщення. Спожи-

вання електроенергії на освітлення складає 6548 

кВт·год на місяць, при тарифі 1,66464 грн/кВт·год 

це становить 10900 грн. Для зменшення даного 

показника рекомендовано замінити лампи розжа-

рювання та енергоекономних ламп на LED-лампи. 

Для запобігання втрати електроенергії на освітлен-

ня залу вдень на другому поверсі біля вікна слід 

встановити дзеркало, яке направить денне світло на 

стелю, а на даху встановити додаткове вікно. Також 

треба відзначити відсутність стабілізатора для 

врівноваження напруги, який слід обов’язково  

придбати і замінити лічильник на тритарифний.  

Обігрів приміщень ресторану здійснюється за 

допомогою таких пристроїв: газовий котел, кон-

диціонери, електричний камін, UFO, теплова завіса 

над вхідними дверима. Аналіз роботи цих                   

пристроїв показав, що втрачається до 37 % з вироб-

леного тепла з приміщення. Тому рекомендовані 

заміна теплової завіси над вхідними дверима на 

коридор з додатковими дверима, встановлення ре-

гулятора температури на батареї опалення у залі, а 

також регулярне чищення забитих фільтрів кон-

диціонерів [11]. 

Вентиляційна система складається з прип-

ливної та витяжної. Основні приміщення, що по-

требують встановлення вентиляційної системи, - 

гарячий цех, зал, коридор.  

Аналіз роботи вентиляційної системи рестора-

ну виявив такий недолік, як забиті фільтри, завдяки 

яким втрачається більше електроенергії. Тому ре-

комендовано було вчасну заміну фільтрів у витяж-

них системах та встановлення теплообмінників з 

метою використання тепла в інших процесах. 

Споживання водних ресурсів за 3 місяці стано-

вить 405 м3. Відповідно до нормативних вимог, 

враховуючи кількість приготованих страв, витрати 

води повинні складати 363 м3. Кількість водних 

ресурсів на 1 умовну страву становить 12 дм3 води, 

що у вартісному вираженні дорівнює 0,19 грн. 

Вартість ресурсів, що використовуються на 1 умов-

ну страву ресторану, наведено на рис. 2. 

 

 

 

 
 

Рис. 2. Вартість ресурсів на 1 умовну страву
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Велика витрата води спостерігається у вби-

ральні, для запобігання цьому рекомендується 

встановлення розпилювачів на кран. Аналогічні 

розпилювачі слід встановити і в інших приміщен-

нях, у тому числі у виробничих. 

Технологічний аудит ресторану дозволив 

сформулювати рекомендації щодо підвищення 

енергетичної ефективності підприємства при не-

значних фінансових витратах: перепланувати та 

добудувати коридор при вході для зняття теплової 

завіси; холодильник у барі замінити на новий, а для 

його утримання запропонувати компаніям по виго-

товленню охолоджувальних напоїв розміщувати 

рекламу на цих холодильниках; замінити лампи 

розжарювання на LED-лампи; в льодогенераторі 

потрібно регулярно чистити фільтри, вимикати 

його на ніч (лід виймати в бокс або виносити на 

вулицю взимку); влітку ставити Heatpumpe-машину 

(рекуператор тепла), яка вилучає тепло від холо-

дильника і нагріває воду, замінити старий холо-

дильник глибокої заморозки на новий, без скла, яке 

характеризується значною електропровідністю; 

придбати стабілізатор для врівноваження напруги; 

прибрати зайве з холодильника та перенести холо-

дильник з гарячого цеху в інше місце; встановити 

розпилювачі на крани у вбиральні; встановити 

скляні вітрини через те, що через такі великі вітри-

ни потрапляє денне світло, а це призводить до збе-

реження електроенергії; регулярно чистити кон-

диціонери; вчасно міняти витяжні шафи; встанови-

ти регулятор температури; в барі встановити насад-

ки на крани, щоб зменшити витрати води; на кухні 

встановити розпилювач на один кран, а інший за-

лишити без нього. 

Висновки і перспективи подальших до-

сліджень у даному напрямі. Завдяки тенденціям 

економічного розвитку України сформувалися нові 

реалії в стратегії роботи підприємств ресторанного 

бізнесу. Сьогодні підвищення рентабельності рес-

торану лежить не лише у сфері маркетингових ін-

струментів - управління продажами, просування, 

впровадження нових методів роботи з аудиторією 

або професійно налагодженого управлінського 

обліку. Вона також залежить від розробки ресур-

соефективних технологій у стратегії роботи 

підприємств ресторанного бізнесу. 

Сучасний підхід до створення підприємств хар-

чування, що забезпечує ефективність діяльності, 

має бути орієнтований на нові технології вироб-

ництва кулінарної продукції. А в процесі роботи 

підприємства необхідно враховувати всі можли-

вості усунення випадків недоцільного використан-

ня енергії та ресурсів. Тому для будь-якого ресто-

ранного закладу важливим є проведення своєчасно-

го енергетичного аудиту, який дозволить покращи-

ти енергетичну та екологічну ефективність, а також 

підвищити конкурентоспроможність підприємства. 
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ЗВЕДЕНИЙ ОБЛІК ВИТРАТ ЯК СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ  

РЕЗУЛЬТАТУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Анотація. У статті досліджено проблему повноти та своєчасності відображення в системі обліку вит-

рат, доходів і фінансових результатів. Охарактеризовано особливість організації обліку результатів діяль-

ності підприємств у сфері надання послуг. Визначено роль бухгалтерського обліку і контролю за господарсько-

фінансовою діяльністю підприємства в системі формування результатів діяльності підприємства. Обґрунто-

вано спрямування організації обліку результатів діяльності на підприємствах на забезпечення максимальної 

ефективності облікових процедур. Досліджено наукові погляди вітчизняних, зарубіжних вчених та норми нор-

мативно-правових актів стосовно дефініції “зведений облік”. Розглянуто методику зведеного обліку витрат 

на підприємствах. Визначено послідовність організації та здійснення зведеного обліку витрат. Подано ав-

торське бачення зведеного обліку витрат на підприємствах з врахуванням організаційно-технологічних особ-

ливостей діяльності в умовах застосування національних і міжнародних стандартів бухгалтерського обліку 

(фінансової звітності). Запропоновано форму відомості “Зведення витрат” як документ, у якому відобража-

ють: результати узагальнення обліку витрат у розрізі калькуляційних статей витрат; основних етапів діяль-

ності підприємства, за якими потрібно узагальнювати витрати. Досліджено наукові погляди вітчизняних, 

зарубіжних вчених стосовно визначення поняття “калькуляція”. Визначено місце калькулювання собівартості 

послуг в системі бухгалтерського обліку підприємств. Досліджено види собівартості послуг на підприємствах. 

Охарактеризовано особливості методів обліку витрат і калькулювання собівартості послуг на підприємствах. 

Доведено, що раціональна організація зведеного обліку витрат та калькулювання собівартості послуг являє 

собою методично найбільш складну й відповідальну ділянку обліку. 

 

Ключові слова: зведений облік, калькулювання, результат, діяльність, послуга. 

 

Redchenko K. І., 

redchenko@ukr.net, ORCID ID: 0000-0001-8234-4074,  

Researcher ID: F-3039-2013, 

Doctor of Economics, Professor, Professor of the Department of Accounting, Control, Analysis and Taxa-

tion, Lviv University of Trade and Economics, Lviv 

 

Chik M. Yu.,  

marija_chik@ukr.net, ORCID ID: 0000-0002-8124-2276,  

Researcher ID: Y-3059-2018, 

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting, Control, Analysis and 

Taxation, Lviv University of Trade and Economics, Lviv 
 

CONSOLIDATED COST ACCOUNTING AS A COMPONENT OF 

FORMATION OF THE RESULT OF AN ENTERPRISE'S ACTIVITY 
 

Abstract. The article studies the problem of completeness and timeliness of  costs, revenues and financial results 

representation in the accounting system. The peculiarity of the organization of accounting for the results of enterprise’s 

activity in the field of services is characterized. The role of accounting and control over economic and financial activity 

of the enterprise in the system of formation of results of enterprise’s activity is defined. The direction of the organiza-

tion of the accounting for the results of enterprise’s activity for ensuring maximum efficiency of accounting procedures 
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is substantiated. The scientific views of domestic and foreign scientists as well as regulations concerning the definition 

of “consolidated accounting” are studied. The method of consolidated cost accounting at enterprises is considered. The 

sequence of organization and implementation of consolidated cost accounting is determined. The author's vision of the 

consolidated cost accounting at the enterprises taking into account organizational and technological peculiarities of 

activity in the conditions of application of national and international standards of accounting (financial reporting) is 

given. The form of the list "Costs Summary" as the document in which reflects: results of generalization of the cost ac-

counting in terms of separate costing items is offered; the main stages of the enterprise’s activities, for which the sum-

marization of costs is needed, is proposed. The scientific views of domestic and foreign scientists on the definition of the 

concept of "calculation" are studied. The place of calculating of the services costs in the accounting system of enter-

prises is determined. The types of costs of services at enterprises are investigated. The peculiarities of cost accounting 

methods as well as calculation of services costs at enterprises are characterized. It is proved that the rational organiza-

tion of the consolidated cost accounting as well as calculation of the cost of services represent methodically the most 

difficult and responsible part of the accounting. 
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Постановка проблеми. В умовах здійснення 

глобалізаційних процесів у сучасному економічно-

му середовищі система обліку займає важливе міс-

це, оскільки близько 70 % інформації формується 

саме бухгалтерським обліком. При цьому важли-

вою складовою такої системи є зведений облік, 

який є основою для формування собівартості про-

дукції, визначення фінансових результатів під-

приємств та прийняття ефективних управлінських 

рішень.  

Підприємства у своїй діяльності повинні засто-

совувати таку методику зведеного обліку витрат, 

що б враховувала як особливості їх господарської 

діяльності, так і вимоги національних і міжнарод-

них стандартів бухгалтерського обліку (фінансової 

звітності). 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-

тання організації та методики зведеного обліку 

витрат на підприємствах різних видів економічної 

діяльності у своїх працях досліджували Безруких 

П. С., Белобородова В. А., Воронко Р. М., Івашке-

вич В. Б., Задорожній З. В., Кашаєв А. Н.,  

Куцик П. О., Палій В. Ф., Пушкар М. С.,  

Слабінскій В. Т., Чечета А. П. Проте на сьогодні, 

враховуючи динаміку економічних реалій та плин-

ність норм чинного законодавства, комплексні до-

слідження з питань зведеного обліку витрат як 

важливої складової системи обліку витрат в управ-

лінні діяльністю підприємств відсутні. 

Постановка завдання. Мета статті – дос-

лідження зведеного обліку витрат на підприємствах 

з врахуванням особливостей діяльності 

підприємств для ефективного формування резуль-

татів діяльності підприємств.  

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Основною проблемою обліку результатів діяльнос-

ті підприємств в Україні з метою їх ефективного 

управління є проблема повноти та своєчасності їх 

відображення в системі обліку, тобто облік витрат, 

доходів і фінансових результатів. У даний час пе-

реважна більшість вітчизняних підприємств відо-

бражають доходи і витрати не повністю. Так, рівень 

не відображення доходів знаходиться в діапазоні: 

30-70 %, а витрат – 10-50 %, тобто витрати ві-

дображають більш повно, ніж доходи. Це пов’язано 

з тим, що витрати важче приховувати, їх легше 

проконтролювати, ніж доходи, а також це дає змогу 

занизити “реальний” результат діяльності під-

приємства. Інфраструктурний характер операційної 

діяльності підприємств впливає на формування їх 

результатів, які визначаються шляхом порівняння 

доходів і відповідних їм витрат. Тому сьогодні важ-

ливого значення та актуальність набула проблема 

обліку результатів діяльності підприємств з метою 

їх ефективного управління.  

Особливість організації обліку результатів  

діяльності підприємств полягає в тому, що він пря-

мо пов’язаний з джерелом інформації, а саме: гос-

подарськими операціями. Завдяки цьому в економі-

чній літературі склалася така думка, що облік ре-

зультатів діяльності – це підсумкова база форму-

вання всієї системи обліку. Тому вимоги до опера-

тивності, аналітичності, економічності, розгорнуто-

сті та достовірності обліку повинні реалізовуватися 

на стадії обліку результатів діяльності. 

У сучасних умовах господарювання організація 

обліку результатів діяльності на підприємствах 

повинна бути спрямована на забезпечення макси-

мальної ефективності облікових процедур, що ви-

значається найбільш повною реалізацією його ін-

формаційної, аналітичної та контрольної функцій.  

Для прийняття ефективних рішень та для нор-

мального функціонування системи управління в 

цілому керівництво підприємств сфери послуг по-

винно мати у своєму розпорядженні оперативну, 

точну та вичерпну інформацію про стан об’єкта 

управління. Ця інформація має містити оцінку ста-

ну об’єкта. Чим вища міра інформованості, чим 

правильніше і раніше інформовані керівники і ме-

неджери про величину та характер відхилень фак-

тичних показників від нормативних або запланова-

них, тим ефективніше можна обрати та здійснити 

регулюючий вплив. 
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Нагромадження облікової інформації про вит-

рати на виконання послуг з використанням зведе-

ного обліку витрат – це кінцевий етап формування 

інформаційних потоків. Навіть незначна помилка, 

що виникла на цьому етапі, може справити істот-

ний вплив на фінансовий результат підприємства 

[1]. 

Підприємства мають застосовувати у своїй 

діяльності таку методику зведеного обліку витрат 

та калькулювання собівартості продукції, в якій 

враховуються всі особливості діяльності 

підприємств галузі, а також сучасні й прогнозні 

вимоги до формування інформаційної бази, вико-

ристовуваної для прийняття ефективних управ-

лінських рішень. 

 В історичному аспекті методика зведення (уза-

гальнення) в бухгалтерському обліку за різними 

об’єктами відома ще з елліністичного періоду  

(334 р. до н.е. – 30 р. н.е.). У ті часи записи на 

рахунках бухгалтерського обліку за різними 

об’єктами здійснювали в хронологічному порядку, 

при цьому сальдо вираховували після запису кож-

ної господарської операції. У деяких випадках дані 

з документів записували безпосередньо на рахунки, 

а інколи групували за однорідними господарськими 

операціями. Далі складали зведений документ, який 

узагальнював денну (місячну, квартальну) інфор-

мацію.  

Дослідження впливу організаційно-

технологічних особливостей діяльності підприєм-

ства на побудову обліку витрат основної опе-

раційної діяльності показало, що раціональна ор-

ганізація зведеного обліку витрат та калькулювання 

собівартості послуг, здійснення постійного контро-

лю за зміною собівартості окремих видів продукції 

являє собою методично найбільш складну й 

відповідальну ділянку обліку, яка залежить від ба-

гатьох чинників, а саме: належність до певної га-

лузі; асортимент послуг, які надає підприємство; 

структурно-організаційна побудова управління; 

метод обліку витрат і калькулювання собівартості 

послуг. 

Підприємства, здійснюючи зведений облік вит-

рат і калькулювання собівартості послуг, керують-

ся галузевими методичними рекомендаціями з 

формування собівартості продукції (робіт, послуг). 

Дослідження спеціальної економічної літератури 

(монографій, підручників і навчальних посібників, 

наукових статей) показало, що комплексних 

публікацій, присвячених методиці зведеного обліку 

витрат на калькулювання собівартості послуг на 

підприємствах, немає.  

Вивчення літературних джерел та нормативно-

довідкової бази показало, що поняття “зведений 

облік витрат” науковцями та практиками трак-

тується по-різному: облік зведення витрат, зведе-

ний облік витрат, зведення витрат, узагальнення 

витрат.  

П. С. Безруких, В. Б. Івашкевич, А. Н. Кашаєв 

трактують поняття зведеного обліку витрат, його 

цілі, завдання, кінцевою метою яких є визначення 

результатів діяльності, як узагальнення за 

об’єктами обліку витрат усіх оборотів за місяць та 

виявлення фактичної собівартості продукції [4]. На 

наш погляд, подібне формулювання зведеного 

обліку витрат дає В. Ф. Палій. Він визначає зведен-

ня витрат як спосіб “узагальнення собівартості кін-

цевих продуктів за даними аналітичного обліку 

витрат за об’єктами калькулювання в розрізі струк-

турних підрозділів підприємства й центрів витрат” 

[8, c. 185]. 

Провідні вчені львівської наукової бухгалтер-

ської школи характеризують зведений облік витрат 

як: 

– узагальнення за об’єктами обліку всіх витрат 

за звітний місяць на початок і кінець періоду 

(П. О. Куцик); 

– завершальний етап у обліковій роботі, що пе-

редує калькулюванню собівартості продукції  

(Р. М. Воронко); 

– етап завершення обліку використання ре-

сурсів як елементів і статей витрат (К. І. Редченко). 

Відповідно до методичних рекомендацій з 

формування собівартості продукції (робіт, послуг) 

підприємств різних видів економічної діяльності 

зведений облік витрат – це узагальнення за 

об’єктами обліку всіх витрат за місяць та витрат 

майбутніх періодів, калькулювання (визначення) 

фактичної собівартості продукції (товарів, робіт, 

послуг).  

Не можемо погодитись із останньою де-

фініцією, адже процес калькулювання фактичної 

собівартості послуг є складовою облікової діяль-

ності, а також на більш високому методологічному 

рівні окремим елементом методу бухгалтерського 

обліку і, відповідно, не може входити до поняття 

“зведений облік”. Якщо взяти за основу поетапну 

побудову обліку на підприємствах, то зведений 

облік витрат – це узагальнення витрат за об’єктами 

обліку з метою подальшого визначення фактичної 

собівартості послуг.  

Зведений облік витрат є завершальним етапом 

обліку. Він покликаний забезпечити: 

- розкриття всіх витрат за калькуляційними 

статтями витрат і місцями їх виникнення в розрізі 

груп однорідних послуг (шифрів послуг); 

- отримання даних про собівартість послуг у 

розрізі груп однорідних послуг; 

- отримання даних, необхідних для калькулю-

вання собівартості окремих видів послуг, з роз-

криттям витрат за встановленими групами. 

Його завдання – узагальнення витрат за кальку-

ляційними статтями та елементами витрат та вида-

ми (групами) послуг з подальшим використанням 

цих даних для складання звітності та калькуляцій 

фактичної собівартості послуг [6]. 

Результати проведених досліджень дають змогу 

зробити висновок, що зведений облік витрат на 

підприємствах має здійснюватися в такій послідов-

ності: узагальнюються дані обробки первинної до-

кументації, що містить інформацію про облік вит-

рат на підприємствах за попередні звітні періоди та 

звітний період; на основі отриманої інформації 

складаються Розрахунки розподілу різних видів 

витрат, які стануть основою для калькулювання 
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собівартості послуг; здійснюється зведення витрат 

й калькулювання собівартості послуг підприємств. 

Документом, у якому відображають результати 

узагальнення обліку витрат, є запропонована форма 

відомості “Зведення витрат”, яка складається що-

квартально. Результати дослідження методики ве-

дення обліку витрат основної операційної діяль-

ності на підприємствах дали змогу включити в за-

пропоновану відомість наступну інформацію: 

– калькуляційні статті витрат; 

– основні етапи діяльності підприємства, за 

якими потрібно узагальнювати витрати. 

У сучасних умовах господарювання питання 

калькулювання собівартості послуг посідає важли-

ве місце в системі бухгалтерського обліку 

підприємств. У теорії бухгалтерського обліку каль-

куляція є одним із елементів методу бухгалтерсько-

го обліку, який, на нашу думку, найбільш тісно 

пов’язаний з таким важливим елементом, як оцінка, 

оскільки калькулювання є основою для грошової 

оцінки фактичної собівартості продукції. Кальку-

лювання собівартості послуг – один із початкових 

етапів планування діяльності підприємства в умо-

вах ринкової економіки. Визначення собівартості 

послуг цікавить власників підприємств, бухгалтерів 

і аналітиків на всіх етапах діяльності підприємства. 

Методика розрахунку собівартості має враховувати 

організаційно-технологічні особливості під-

приємств різних галузей промисловості. 

Як вважає Evans M. H., калькулювання – це ін-

струмент контролю за витратами, засіб визначення 

економічної вигоди [2]. П. О. Куцик зазначає, що 

розрахунок за статтями витрат собівартості одиниці 

послуг називається калькуляцією [7]. На думку 

Openshaw K., калькуляція – це розрахунок, що має 

на меті визначити, в якому розмірі витрати входять 

у ціну послуги [4].  

Ми розуміємо під формуванням собівартості 

(калькулюванням) процес узагальнення статей вит-

рат, визначення загальної суми витрат і витрат оди-

ниці послуг. Результатом процесу формування 

собівартості є складання калькуляції. 

Дослідивши питання калькулювання собівар-

тості послуг та узагальнивши погляди вчених, про-

понуємо розглядати поняття “калькуляція” з 

урахуванням двох аспектів: калькуляція – це ре-

зультат обґрунтованого розрахунку собівартості 

послуг; калькуляція – це засіб забезпечення інфор-

мацією, необхідною для прийняття управлінських 

рішень.  

Оптимізація витрат основної операційної 

діяльності та раціональне використання природних, 

матеріальних, трудових і фінансових ресурсів 

сприяє зниженню собівартості послуг, підвищенню 

прибутковості та, відповідно, рентабельності 

підприємств. Зниження собівартості послуг – важ-

ливе завдання для керівництва підприємств, тому 

показнику собівартості слід приділяти особливу 

увагу в бюджетах підприємств. 

Таким чином, повна собівартість послуг 

підприємств відображає всі витрати на реалізацію 

послуг, але менша за вартість послуги на суму        

податку на додану вартість. Це основна відмінність 

між собівартістю і вартістю створеної підприєм-

ством послуги [9]. 

Питання формування собівартості послуг 

завжди було проблемним і актуальним. Адже будь-

яка послуга має свою собівартість незалежно 

від того, чи є основною діяльністю підприємства 

надання послуг (консалтингові компанії,  

ІТ-компанії, медійні компанії), чи надання послуг 

є супутнім основному виду діяльності (операційна 

оренда, компенсація вартості комунальних послуг). 

Неформування собівартості в будь-якому випадку 

спотворює структуру витрат підприємства і приз-

водить до неправильної їх класифікації. Наприклад, 

неформування собівартості під надані послуги 

з оренди частини приміщення призводить, 

як правило, до завищення адміністративних витрат 

і заниження інших операційних витрат, що є 

підставою для виключення неправильно класифіко-

ваних витрат з об’єкта оподаткування податком 

на прибуток підприємств. 

Собівартість як частина вартості є важливою 

складовою ціни послуги. Іншу частину ціни скла-

дають: чистий дохід підприємства (прибуток) та 

податок на додану вартість. Між собівартістю по-

слуг та ціною існує нерозривний зв’язок: 

собівартість, яка є основою для формування ціни, є 

важливим чинником для зниження ціни на послугу. 

Проаналізувавши наукові праці вітчизняних і 

зарубіжних учених у галузі бухгалтерського обліку, 

вважаємо за доцільне виокремлювати на під-

приємствах такі види собівартості послуг (рис. 1). 

Раціональне калькулювання собівартості пос-

луг можливе лише за правильного вибору методів 

обліку витрат із урахуванням організаційно-

технологічних особливостей діяльності. Проте 

недосконалість визначення собівартості послуг 

спричиняє втрату частини інформації, змісту та 

призначення, викривлення суті, зниження дос-

товірності, унеможливлення дослідження та управ-

ління.  

Постає завдання якомога правильніше обліко-

вувати витрати із застосуванням прийомів і методів 

організації, розроблених і вдосконалених нау-

ковцями, у поєднанні з вимогами, які диктує 

підприємство. 

У вітчизняній і зарубіжній літературі методи 

обліку витрат і калькулювання собівартості послуг 

щораз частіше називають методами калькулюван-

ня. Evans M. H. вважає, що метод калькулювання – 

це сукупність способів аналітичного обліку витрат 

за калькуляційними об’єктами та прийомів обчис-

лення собівартості калькуляційних одиниць [2]. На 

думку П. О. Куцика, методи калькулювання – це 

економічні прийоми визначення собівартості окре-

мих видів послуг (об’єктів калькулювання) [7]. 

Openshaw K. характеризує метод обліку витрат та 

калькулювання собівартості послуг як єдиний про-

цес дослідження витрат та реалізацію послуг з по-

зицій вимірювання, опрацювання та контролю за 

цими витратами, визначення собівартості послуг 

[4]. 
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Рис. 1. Види собівартості послуг на підприємствах  

 

 

Отже, загальноприйнятої класифікації методів 

обліку витрат і калькулювання собівартості послуг 

в економічній літературі не розроблено. Більшість 

авторів наводять власні класифікації методів обліку 

витрат і калькулювання собівартості послуг. В ос-

нову цих класифікацій покладено такі ознаки, як 

спосіб групування витрат за об’єктами обліку, 

ступінь оперативності контролю витрат (поточний 

контроль, щоденний контроль витрат за нормами 

чи за кінцевим результатом діяльності). 

Ми вважаємо науково правильним термін “ме-

тоди обліку витрат і калькулювання собівартості 

послуг”, оскільки це пов’язані етапи у процесі 

підприємств, а саме: при формуванні собівартості 

послуг, позаяк метод обліку витрат є відображен-

ням витрат у бухгалтерському обліку, а згодом 

перенесення їх на відповідні статті калькуляції для 

визначення собівартості послуг. 

Вибір методу калькулювання зобов’язує до-

тримуватися певних моментів, а саме: визначення 

об’єкта калькулювання (обліку витрат); необ-

хідність розподілу непрямих витрат між об’єктами 

калькулювання; порядок розробки норм і норма-

тивів витрат; періодичність калькулювання 

собівартості послуг. 

Висновки і перспективи подальших до-

сліджень у даному напрямі. Таким чином, резуль-

тати проведених досліджень дають змогу зробити 

висновок, що зведений облік витрат на підприєм-

ствах повинен узагальнювати дані обробки первин-

ної документації, що містить інформацію про облік 

витрат на підприємствах за попередні звітні 

періоди та звітний період. Інформаційний базис, 

сформований під час зведеного обліку витрат, по-

винен бути основою ефективного формування ре-

зультатів діяльності підприємств. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В УКРАЇНІ 

ТА ЗА ЇЇ МЕЖАМИ 
 

Анотація. Розвиток фармацевтичної промисловості набув загальнопланетарних масштабів. Зовнішньо-

економічна діяльність у цій галузі є важливою для конкурентоспроможності підприємств фармацевтичної 

галузі. Лідерами на світовому фармацевтичному ринку є транснаціональні компанії, які беруть активну  

участь у зовнішньоекономічній діяльності та створюють бар'єри для входу нових компаній. У статті розкри-

то теоретичні та практичні аспекти зовнішньоекономічної діяльності підприємств на світовому фармацев-

тичному ринку. Досліджено та сформовано сутність поняття “зовнішньоекономічна діяльність”, а також 

зазначено про важливість її здійснення для успішного функціонування підприємств у галузі фармацевтики. У 

роботі представлено ряд особливостей діяльності підприємств у цій сфері, що обумовлює конкурентоспро-

можність компаній на світовому ринку. Значну увагу було приділено дослідженню ролі науково-дослідних ро-

біт та основним складнощам, що виникають у процесі їх здійснення. Представлено порівняльний аналіз ви-

трат на дослідження між низкою високотехнологічних галузей: аерокосмічна промисловість, виробництво 

комп'ютерів та оргтехніки, виробництво електронних комунікацій, фармацевтична промисловість Незважа-

ючи на важкі часи для людства та світової економіки, успішні фармацевтичні компанії демонструють дуже 

високу рентабельність діяльності. У статті визначено систему факторів, що безпосередньо впливає на діяль-

ність фармацевтичних підприємств. Обгрунтовано стійку потребу підприємств галузі в системних інвестиці-

ях у розвиток власної науково-дослідної бази на основі аналізу діяльності провідних міжнародних фармацевти-

чних компаній. Одним з аспектів, який обговорюється в роботі, є державне регулювання діяльності фармаце-

втичних компаній. Авторами представлені інші специфічні аспекти функціонування та розвитку підприємств 

у фармацевтичній промисловості. 
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бливості діяльності. 
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PECULIARITIES OF THE PHARMACEUTICAL INDUSTRY  

IN UKRAINE AND ABROAD 
 

Abstract. The development of the pharmaceutical industry has an all-planetary scale. The foreign economic 

activities in this industry are important for the competitiveness of these enterprises. The leaders in the global 

pharmaceutical market are multinationals that are active in external activities and create barriers for entry of new 

companies. The theoretical and practical aspects of foreign economic activities are revealed in the article. The essence 

of the concept "foreign economic activity" has been investigated and formulated by the authors. Also, its importance for 

the successful functioning of enterprises in the field of pharmaceuticals was presented in the work. The article also 

presents a number of characteristics in the activity of enterprises in this field, which determines the competitiveness of 

companies in the world market. So, the authors paid considerable attention to the research in this field and to the main 

difficulties that arose in the process of their implementation. The article also presents an analysis of the problem of the 

corporate needs for systematic investments and the capacity of the research base. The research base is undoubtedly one 

of the factors for successful business in the field of pharmaceuticals. An analysis of leading pharmaceutical companies 
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with statistical justification is presented. The article also presents the share of R&D expenditures on pharmaceutical 

companies revenues. A comparative analysis of the costs of research between a number of high-tech industries is 

presented: aerospace, manufacturing of computers and office equipment, production of electronic communications, 

pharmaceutical industry. Despite the difficult times for humanity and the world economy, successful pharmaceutical 

companies have a very high profitability from their operations. A system of factors that has a direct impact on the 

activity of pharmaceutical enterprises is identified in the article. One of the aspects that is discussed in the article is the 

state regulation of pharmaceutical companies. Other specific aspects of functioning and development of enterprises in 

pharmaceutical industry are presented by the authors. 
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pharmaceutical business. 
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Постановка проблеми. Фармацевтична про-

мисловість є досить специфічною галуззю економі-

ки, що може відкривати для підприємств як великі 

можливості у вигляді надприбутків, так і ризики. 

Саме тому постає необхідність у дослідженні особ-

ливостей функціонування фармацевтичних під-

приємств та специфіки їх зовнішньоекономічної 

діяльності, що дозволить зрозуміти основні проб-

леми та складнощі, з якими можуть стикнутися 

суб’єкти господарської діяльності в цій сфері. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Зважаючи на актуальність теми, теоретичні та 

практичні аспекти діяльності фармацевтичних під-

приємств відображені у працях таких авторитетних 

вчених: Овчаров Е. Г., Мех О. А., Бердар М. М., 

Баєва О. В., а також основні принципи та складно-

щі здійснення зовнішньоекономічної діяльності 

представлені у напрацюваннях Козак Ю. Г., Приту-

ла Н. В. та інших. 

Постановка завдання. Метою статті є дослі-

дження особливостей функціонування підприємств 

у галузі фармацевтики, зокрема у розрізі здійснення 

зовнішньоекономічної діяльності. Мета обумовила 

постановку таких завдань: охарактеризувати теоре-

тико-методичні основи ефективності зовнішньо-

економічної діяльності підприємств; виявити особ-

ливості здійснення зовнішньоекономічної діяль-

ності фармацевтичними підприємствами.  

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Фармацевтика в Україні – це галузь, яка розвиває 

національну економіку. В ній задіяні лише 0,15% 

працівників від загальної кількості зайнятих, але 

вони створюють 0,83% ВВП країни і забезпечують 

24 млрд грн доданої вартості. 

Можна стверджувати, що український фарма-

цевтичний бiзнес подолав кризу 2014 року і стрімко 

відновлюється. Протягом останніх трьох років ін-

дустрія зростала в середньому на 11% у рік, що 

втричі швидше, ніж економіка України в цілому. 

Фармацевтика входить у трійку галузей, що є 

лідерами за інвестиціями, неістотно поступаючись 

лише харчовій промисловості. На кожні 100 гри-

вень створеної доданої вартості тут припадає 19 грн 

капітальних інвестицій. Обсяг інвестицій у фарм-

виробництво ще не досяг докризового рівня, але 

рівень їх інтенсивності є вищим, ніж у середньому 

по галузях економіки України. 

У світовому рейтингу експортерів фармпро-

дукції в 2017 році Україна займала 61-у сходинку з 

показником $0,18 млрд. Це свідчить про значний 

експортний потенціал української фарми, чиє ви-

робництво сертифіковане за GMP. 

У 2018 році українську фармпродукцію прода-

вали до 81 країни світу, в той час як у 2017 році – 

лише до 50. Обсяги експортних продажів у 2018 

році склали $184 млн. Топ-напрямками для експор-

ту фармацевтичної продукції залишаються органіч-

ні ринки країн близького зарубіжжя, проте гравці 

ринку активно освоюють інші регіони, зокрема 

Близькосхідний, Азійсько-Тихоокеанський та краї-

ни Євросоюзу. Протягом 2016-2018 років українсь-

кі фармвиробники отримали дев’ять сертифікатів 

GMP від регуляторних органів країн-членів ЄС, що 

є передумовою виходу на європейські ринки. 

Внутрішній ринок характеризується високим 

рівнем конкуренції і низьким рівнем споживання 

лікарських засобів на одну особу. Його зростання 

сповільнюють низькі доходи населення, висока 

зарегульованість та незавершеність реформування 

системи фінансування охорони здоров’я. 99%  

витрат на лікарські засоби в Україні фінансує без-

посередньо населення, в той час як у країнах Євро-

пи суттєва частка витрат покривається за рахунок 

медичного страхування та державних програм. 

Обсяги споживання ліків на одну особу в Україні 

складають $73, що приблизно в 10 разів менше, ніж 

у США. В 2018 році Україна вийшла за цим показ-

ником на докризовий рівень 2014 року. Драйвером 

змін може стати розвиток медичного страхування 

та програми “Доступні ліки”. 

З 01 квітня 2019 року Національна служба здо-

ров’я адмініструє програму реімбурсації лікарських 

засобів “Доступні ліки” (далі - Програма). Програ-

ма була впроваджена у 2017 році для зменшення 

фінансового навантаження на пацієнтів та збіль-

шення доступності ліків. Реімбурсація – це меха-

нізм відшкодування державою вартості лікарських 

засобів. Сьогодні програма працює для пацієнтів, 

які живуть з серцево-судинними захворюваннями, 

бронхіальною астмою, цукровим діабетом ІІ типу. 

До списку ліків, які можна отримати за програмою, 
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включено 264 лікарських засоби, 85 з яких дозво-

ляється одержати безоплатно, інші ж – з незначною 

доплатою. 

На 12 листопада 2020 року договори про реім-

бурсацію з НСЗУ вже уклали 1204 аптечних закла-

ди. До програми долучилися 8818 аптек та аптеч-

них пунктів України. Лікарі первинної ланки випи-

сали більше 22 мільйонів, із них у 2020 році –            

більше 11 мільйонів електронних рецептів. За 

більш ніж 85% із виписаних електронних рецептів 

уже відпущені лікарські засоби. 

Сильними сторонами української фарміндустрії 

є місткість внутрішнього ринку, значний досвід 

виготовлення лікарських засобів, наростаюча при-

сутність на зовнішніх ринках, а також наявність 

усього асортименту основної фармацевтичної про-

дукції, необхідної наукової освітньої бази та квалі-

фікованих кадрів. 

87% ринку складають роздрібні продажі. В їх 

структурі майже третина ринку припадає на топ-10 

компаній, з яких шість – українські виробники. 

Загалом у структурі роздрібної реалізації частка 

вітчизняних компаній складає 72% в натуральному 

виразі та 38% в грошовому. 

Зростає як імпорт ліків в Україну, так і їхній 

експорт в інші країни. У 2019 році імпортні поста-

чання в порівнянні з 2016-м зросли на 32%, до 

$1,72 млрд. Найбільші постачальники медикамен-

тів у нашу країну – Німеччина, Індія, Франція, Іта-

лія, Словенія. 

Експорт за три роки зріс майже на 30% – до 

$217 млн. Найактивніше купують українські ліки 

Узбекистан, Бразилія, Білорусь, Казахстан, Молдо-

ва. 

 

 
 

Рис. 1. Топ-10 напрямів експорту ліків з України, 2019 р., млн дол. США 

 

 
 

Рис. 2. Топ-10 напрямів імпорту ліків в Україну, 2019 р., млн дол. США 
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Висновки і перспективи подальших дослі-

джень у даному напрямі. Іноземні компанії домі-

нують у сегментах, де вони мають захисні патенти 

на продукти, де існують технологічні бар’єри у 

виробництві препаратів, а також у випадках, коли 

для вітчизняних компаній відсутня економічна 

доцільність входу на ринок. Всі інші сегменти рин-

ку з різною швидкістю опановуються вітчизняною 

індустрією. 

Четвертий рік поспіль спостерігається зростан-

ня аптечного сегмента – як у натуральному, так і у 

грошовому виразі. За підсумками 2018 року аптечні 

продажі зросли на 17,5% у порівнянні з докризовим 

2014 роком і досягли 1,14 млрд упаковок. 
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МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ У 

СИСТЕМІ КОНТРОЛІНГУ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Анотація. Контролінг може сприяти забезпеченню гарантованого зростання якості системи управління, 

удосконаленню етапів процесу управління і може бути орієнтованим на перспективний розвиток підприєм-

ства, основною метою якого є забезпечення рентабельності підприємства та ефективного використання 

ресурсів. Упровадження контролінгу дозволить підприємствам виконати наступні завдання: координацію 

управлінської діяльності з метою досягнення цілей підприємства; інформаційну і консультаційну підтримку 

прийняття управлінських рішень; створення і забезпечення функціонування загальної інформаційної системи 

управління підприємством; забезпечення раціональності управлінського процесу; забезпечення мотивації пер-

соналу щодо підвищення ефективності функціонування підприємства. У сучасних умовах раціональним підхо-

дом є запровадження міжнародних положень з контролю та ефективних моделей управління. У статті уза-

гальнено характерні риси сучасних концепцій внутрішнього контролю, визначено організаційно-методичні 

етапи внутрішнього контролю витрат діяльності підприємства, систематизовано їх зміст, побудовано 

логіко-структурну схему внутрішнього контролю витрат та розроблено матрицю елементів системи 

внутрішнього контролю витрат підприємств. Рівень складності контролю у системі управління витратами 

залежить від: галузево-технологічних особливостей діяльності підприємств, їх організаційної структури; 

обсягів діяльності; рівня організації управлінського обліку. Обгрунтовано, що за результатами внутрішнього 

контролю витрат здійснюється коригування діяльності підприємства, модифікація його стратегії, цілей 

діяльності, перегляд планів, перерозподіл завдань і контрольних повноважень, удосконалення технології вироб-

ництва й управління. Зроблено висновок, що раціональна організація внутрішнього контролю повинна забезпечу-

вати: чітку структуру контрольного процесу і його технологій; логічну послідовність контрольних операцій; взаєм-

не узгодження дій працівників, які виконують контрольні функції у межах повноважень; чіткий вибір та оп-

тимізацію виконання контрольних процедур; розробку об’єктів контролю для кожного етапу контрольного про-

цесу, а також побудову форм відображення і носіїв контрольної інформації; застосування ефективних методів 

контролю.  

 

Ключові слова: витрати, внутрішній контроль, контролінг, модель, матриця, етапи. 
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METHODICAL TOOLS OF INTERNAL CONTROL IN THE SYSTEM OF 

CONTROLLING OF THE ENTERPRISE’S EXPENSES 
 

Abstract. Controlling can contribute to the guaranteed growth of the quality of the management system, improve-

ment the stages of the management process and can be focused on the long-term development of the enterprise, the 

main purpose of which is to ensure profitability and efficient use of resources. The introduction of controlling will allow 

enterprises to perform the following tasks: coordination of managerial activities in order to achieve the goals of the 

enterprise; information and consulting support for management decisions; creation and maintenance of functioning of 

the general information system of the enterprise’s management; ensuring the rationality of the management process; 

ensuring staff motivation to increase the efficiency of the enterprise. In modern conditions, a rational approach is the 

introduction of international regulations on control and effective management models. The article summarizes the 

characteristics of modern concepts of internal control, defines organizational and methodical stages of internal control 

of enterprise’s expenses, systematizes their content, builds a logical and structural scheme of internal cost control and 

develops a matrix of elements of enterprises internal control. The level of complexity of control in the cost management 

system depends on: industry-technological features of enterprises, their organizational structure; volumes of activity; 

level of managerial accounting organization. It is substantiated that the results of internal cost control are used to ad-

just the company's activities, modify its strategy, goals, revise plans, redistribute tasks and control powers, improve 
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production and management technology. It is concluded that the rational organization of internal control should provide: a 

clear structure of the control process and its technologies; logical sequence of control operations; mutual coordination of 

actions of employees who perform control functions within their powers; clear selection and optimization of control proce-

dures; development of control objects for each stage of the control process, as well as creation of reporting forms and control 

information carriers; application of effective control methods. 

 

Key words: expenses, internal control, controlling, model, matrix, stages. 
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Постановка проблеми. Світова глобалізація та 

зміна пріоритетів суб’єктів господарювання вимагає 

адаптації сучасних управлінських процесів до забез-

печення важливої мети: мінімізації впливу негатив-

них процесів зовнішнього і внутрішнього середовища 

та їх сутності на результати діяльності. Впровадження 

контролінгу дозволить підприємствам виконати 

наступні завдання: координацію управлінської діяль-

ності з метою досягнення цілей підприємства; інфор-

маційну і консультаційну підтримку прийняття 

управлінських рішень; створення і забезпечення 

функціонування загальної інформаційної системи 

управління підприємством; забезпечення раціональ-

ності управлінського процесу; забезпечення мотивації 

персоналу щодо підвищення ефективності 

функціонування підприємства. 

Контролінг може сприяти забезпеченню гаранто-

ваного зростання якості системи управління, вдоско-

наленню етапів процесу управління і може бути 

орієнтованим на перспективний розвиток підприєм-

ства, основною метою якого є забезпечення рента-

бельності підприємства та ефективного використання 

ресурсів.  

Інтеграція України в європейське співтовариство 

та інноваційна модель економічного зростання потре-

бують нових підходів до організації, методології та 

оптимізації внутрішнього контролю як складової 

системи контролінгу вітчизняних підприємств. Ак-

тивний розвиток бізнесу вимагає запровадження на 

підприємствах ефективної системи управління та 

контролю, яка передбачає їх визначення, оцінювання 

можливостей їх виникнення, впливу наслідків їх 

настання та розробку заходів щодо зменшення до 

максимально прийнятного рівня. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сут-

тєвий внесок у формування внутрішнього контролю 

як науки та складової контролінгу зробили такі вчені, 

як І. І. Бабіч [1], М. І. Бондар, Л. Борхардт, Т. А. Бути-

нець, C. І. Головацька [2], Г. Емерсон, М. В. Кужель-

ний, Л. Г. Медвідь, І. Б. Садовська [8], Я. В. Соколов, 

В. П. Пантелєєв [4], М. В. Реслер [6], Б. І. Валуєв,  

П. О. Куцик [3], Т. В. Ковтун, О.П. Сашко [8],  

Н. С. Хаймьонова [10] та ін. Однак актуальними 

сьогодні залишаються питання організації та методи-

ки внутрішнього контролю витрат діяльності як 

функції управління та складової системи контролінгу 

підприємств. 

Постановка завдання. Метою статті є до-

слідження проблемних питань та окреслення 

напрямів удосконалення методики внутрішнього 

контролю витрат у системі контролінгу підприємства. 

Викладення основного матеріалу дослідження. 

З метою сучасного обґрунтування сутності кон-

тролінгу доцільно розглядати його як частину систе-

ми управління, що знаходиться на перетині економіч-

ного аналізу, планування, управлінського обліку та 

менеджменту й, інтегруючи, координуючи та направ-

ляючи діяльність різних служб, підрозділів або струк-

турних одиниць підприємства, може підняти процес 

управління підприємством на якісно новий рівень і 

призвести до швидкого досягнення означених цілей і 

завдань. Контролінг виступає інструментарієм забез-

печення методичної бази для підтримки основних 

функцій управління, до складу яких входять пла-

нування, контроль, облік та аналіз, а також для оцінки 

ситуації для прийняття обґрунтованих управлінських 

рішень. 

Результати аналізу наукових праць учених дозво-

ляють зробити висновок, що трактування внутріш-

нього контролю науковцями здійснюється по-

різному, проте, на нашу думку, найбільш повним є 

визначення внутрішнього контролю як постійного 

процесу перевірки доцільності, законності здійснення 

господарських операцій, ефективності діяльності 

підприємства, виконання управлінським персоналом 

своїх функцій та обов’язків з метою запобігання роз-

краданням, кризовим явищам та іншим негативним 

фактам, явищам та їх наслідкам.  

У сучасних умовах раціональним підходом є за-

провадження міжнародних положень з контролю та 

ефективних моделей управління ризиками, зокрема 

вдосконалення організації та методології внутрішньо-

го контролю на основі міжнародного досвіду. 

Загальна характеристика сучасних концепцій 

внутрішнього контролю наведена у табл. 1. 

Для зручності здійснення внутрішнього контролю 

витрат діяльності підприємства доцільно виокремлю-

вати три основні етапи (рис. 1): організаційно-

підготовчий (постановка цілі та завдань, формування 

інформаційного забезпечення, вибір суб’єктів 

внутрішнього контролю), дослідний (методичний) – 

використання способів та методичних прийомів, ре-

алізація методики, формування доказової бази для 

прийняття об’єктивних рішень за результатами кон-

тролю, результативно-узагальнюючий (документаль-

не оформлення результатів внутрішнього контролю 

та використання результатів контролю шляхом 

надання користувачам результатів внутрішнього кон-

тролю, контроль за виконанням оперативних управ-

лінських рішень та реалізацією проведених заходів). 
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Таблиця 1 

Загальна характеристика сучасних концепцій внутрішнього контролю 

№ 
з/п 

Концепція контролю Коротка характеристика 

 
 
 

1 

СОВІТ 
Control Objectives for Infor-
mation and Related Technol-

ogy 
“Цілі контролю при викори-
станні інформаційних тех-

нологій” 
 

Систематизовані міжнародні та національні стандарти в сфері 
управління ІТ, аудиту та ІТ-безпеки. Завдання CobiТ полягає у 
ліквідації розриву між керівництвом компанії щодо бачення бізнес-
цілей та ІТ-департаментом, що здійснює підтримку інформаційної 
інфраструктури, яка повинна сприяти досягненню цих цілей. В ча-
стині контролю дана концепція визначає послідовність дій та кри-
терій оцінки внутрішнього контролю інформаційної системи для уп-
равління.  

2 

SAC 
Systems Auditability and 

Control 
“Контроль і аудит систем” 

Концепція полягає у підтримці внутрішніми аудиторами питання 
контролю та аудиту в умовах інформаційних систем, висвітлює де-
тальний механізм вивчення впливу різних компонентів 
інформаційних технологій на систему внутрішнього контролю.  

3 

COSO 
The Committee of Sponsoring 

Organizations of the Tread-
way Commission 

“Внутрішній контроль: 
інтегрований підхід” 

Концепція містить основні принципи організації системи 
внутрішнього контролю в компанії, які є базовими та 
першочерговими для її створення та вдосконалення, а також здійс-
нення оцінки даної системи, визначає основні положення побудови 
системи внутрішнього контролю, орієнтованого на відстеження 
економічних ризиків 

4 

SAS 55/ SAS 78 
Стандарти аудиту “Вказівки 

про розгляд структури 
внутрішнього контролю при 
аудиті фінансової звітності” 

Визначають внутрішній контроль, його компоненти та рекомендації 
щодо оцінки впливу засобів контролю при плануванні та проведенні 
аудиту фінансової звітності 

5 
SOX 

Закон Sarbanes–Oxley 

Згідно з даною концепцією керівництву компаній поставлено 
обов’язкову вимогу підтверджувати правильність фінансової звітності 
особисто, тим самим підтверджувати свою відповідальність за 
ефективність системи внутрішнього контролю і в першу чергу при під-
готовці фінансової звітності. Крім цього, для дотримання норм Закону 
необхідно отримати висновок зовнішнього аудитора про ефективність 
системи внутрішнього контролю компанії. 

 

6 

ISA 315 
“Розуміння бізнесу 
підприємства, його 

середовища та оцінка ризику 
суттєвого викривлення”/ 
 ISA 330 “Аудиторські 

процедури з оцінки ризиків” 

Внесено суттєві зміни у зв’язку з переглядом концепції корпоративного 
внутрішнього контролю. У стандартах нової концепції приділено увагу 
виявленню аудиторських ризиків на основі аналізу внутрішнього кон-
тролю організації, звітність яких розглядає аудитор. Стандарти перед-
бачають оцінку аудитором ризиків суттєвого викривлення звітності, за 
ними визначають подальші процедури, базуючи їх на аналізі надій-
ності системи внутрішнього контролю організації з точки зору ризиків 
можливого викривлення фінансової звітності з причини шахрайства 
або помилки. 

 

7 INTOSAI 
Концептуальна модель внутрішнього контролю; Рекомендації зі стан-
дартів внутрішнього контролю в державному секторі; Етичний кодекс 
INTOSAI для аудиторів в державному секторі 

 

 

 

На першому етапі формуються цілі, обирають-

ся методи і прийоми контролю, розробляється             

програма і визначаються параметри функціону-

вання і розвитку підприємства, безпосередні вико-

навці контролю, строки його здійснення, форма 

звітності. У межах першого етапу визначаються 

об’єкти контролю, проводиться збір облікових да-

них, матеріалів спостережень і замірів; здійснюється 

обробка одержаної інформації, розраховуються 

необхідні показники, здійснюється їх групування, 

складаються аналітичні таблиці, графіки та діаграми, 

які дозволяють зробити об’єктивну оцінку діяль-

ності підприємства.  

На другому етапі контрольного процесу безпо-

середньо здійснюються контрольні процедури   

щодо достовірності господарських операцій з фор-

мування витрат та оцінюється їх відповідність за-

даним параметрам (бюджетним показникам).  

На третьому етапі контрольного процесу ре-

зультати контролю попередньо узагальнюються та 

здійснюється аналіз виявлених порушень. За ре-

зультатами проведення внутрішнього контролю 

витрат діяльності складається висновок щодо вияв-

лених відхилень та встановлених порушень, 

здійснюється їх моніторинг та розробляються про-

позиції щодо вдосконалення управлінського обліку 

витрат і підвищення рівня внутрішнього контролю 

за ними. 
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Рис. 1. Логіко-структурна схема внутрішнього контролю  

витрат підприємства (розроблено автором) 

 

Етапи контролю витрат 
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Визначення мети та вимог до системи контролю витрат 

Вибір організаційної форми контролю; 
формування методики контролю; 

визначення повноважень служби контролю; 
створення регламентів внутрішнього контролю 

Формування основних процесів контролю витрат 

Формування переліку контрольних процедур здійснюваних за об’єктами контро-
лю; уточнення організаційної структури внутрішнього контролю 

Визначення об’єктів внутрішнього контролю витрат 

1)дотримання чинного законодавства при здійсненні витрат підприємства; 

2)правильність документального оформлення формування витрат підприємства; 

3)дотримання норм, нормативів і бюджетних показників витрат підприємства; 

4)правильність розподілу загальновиробничих витрат; 5)достовірність формування 

фактичної собівартості готової продукції; 6)правильність методики відображення 

витрат підприємства у системі обліку; 7)достовірність відображення витрат в 

управлінській та фінансовій звітності  

 
Розробка організаційно–методичного забезпечення контролю витрат 

Розробка робочих документів, що підтверджують проведення внутрішнього кон-
тролю; розробка методики контролю  

за виділеними об’єктами 

Ознайомлення відповідальних осіб з правами, обов’язками, повноваженнями та 
відповідальністю відповідно до затвердженого регламенту внутрішнього контро-

лю 

Впровадження регламенту внутрішнього контролю 

Виконання контрольних процедур 

Формування інформаційного та аналітичного забезпечення системи контролю; 
розробка пропозицій та рекомендацій за результатами  

показників внутрішнього контролю  

Здійснення процедур з визначення ефективності наявної системи контролю; 
надання пропозицій з усунення виявлених недоліків та формування рекомендацій з 

удосконалення системи внутрішнього контролю 

Оцінка системи внутрішнього контролю 
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Таблиця 2 

Матриця елементів системи внутрішнього контролю витрат у системі контролінгу підприємства* 

Структурно-логічні елементи внутрішнього контролю витрат  

в інформаційній системі контролінгу підприємства 

Мета Завдання Принципи 

Формування достовірної і своє-

часної інформації для прийняття 

управлінських рішень 

 

1) виявлення економічно 

недоцільних госпо- 

дарських операцій за бізнес-

процесами підприємств; 

2) контроль за виконанням центрами 

відповідальності поставлених завдань 

та цілей; 3) раціональне викорис-

тання матеріальних, трудових і 

фінансових ресурсів 

Об’єктивність; точність; зба-

лансованість; конкретність; 

конструктивність; комплекс-

ність; системність; результа-

тивність; взаємодоповнення 

Суб’єкти Об’єкти Користувачі інформації 

засновники, керівництво підпри-

ємства, бухгалтерія, підрозділ 

внутрішнього контролю або 

контролінгу, керівники центрів 

відповідальності 

1) дотримання чинного законодавства 

при здійсненні витрат підприємства; 

2) правиль-ність документального 

оформ-лення формування витрат 

підприємства; 3) дотримання норм, 

нормативів і бюджетних показників 

витрат підприємства; 4) правиль-

ність розподілу загально-виробничих 

витрат; 5) достовірність формування 

фактичної собівартості готової про-

дукції; 

6) правильність методики відобра-

ження витрат підприємства у системі 

обліку; 

7) достовірність відображення витрат 

в управлінській та фінансовій звіт-

ності 

Зовнішні та внутрішні 

користувачі 

Інформаційні джерела Методичні прийоми 
Реалізація результатів та 

їх моніторинг 

1) нормативно-правові акти, що 

регулюють організацію та мето-

дику бухгалтерського обліку    

витрат підприємства; 2) первинні 

документи формування витрат 

відповідно до галузевої спрямо-

ваності підприємства; 3) облікові 

реєстри; 4) бюджети витрат 

діяльності; 5) Звіти про виконан-

ня бюджетів витрат; 6) управ-

лінська та фінансова звітність 

підприємства; 7) узагальнюючі 

документи результатів попе-

реднього внутрішнього контролю 

1) службові розслідування; 

2) комплексні та тематичні перевірки;  

3) аналіз діяльності;  

4) інвентаризація; 5) вивчення доку-

ментів;  

6) обстеження 

 

1) групування проміжних 

результатів у робочих доку-

ментах; 2) аналітичне 

групування недоліків; 

3) узагальнення результатів 

контролю; 4) розробка про-

позицій щодо усунення 

недоліків; 5) реалізація про-

позицій за виявленими не-

доліками  

 

 

*Розробка автора 

 

За результатами внутрішнього контролю витрат 

здійснюється коригування діяльності підприємства, 

модифікація його стратегії, цілей діяльності, пе-

регляд планів, перерозподіл завдань і контрольних 

повноважень, удосконалення технології вироб-

ництва й управління.  

Матриця елементів системи внутрішнього               

контролю витрат підприємств наведена у табл. 2.  

Висновки і перспективи подальших до-

сліджень у даному напрямі. Рівень складності 

контролю у системі управління витратами залежить 

від: галузево-технологічних особливостей діяль-

ності підприємств, їх організаційної структури; 

обсягів діяльності; рівня організації управлінського 

обліку тощо.  

 Раціональна організація внутрішнього контролю 

повинна забезпечувати: чітку структуру контрольного 

процесу і його технологій; логічну послідовність кон-

трольних операцій; взаємне узгодження дій 

працівників, які виконують контрольні функції у 

межах повноважень; чіткий вибір та оптимізацію 

виконання контрольних процедур; розробку об’єктів 
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контролю для кожного етапу контрольного процесу, а 

також побудову форм відображення і носіїв кон-

трольної інформації; застосування ефективних ме-

тодів контролю.  
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СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ  
ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ТОРГОВЕЛЬНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ 
 

Анотація. Мета статті полягає у визначенні проблемних аспектів, а також обґрунтуванні стратегічних 
орієнтирів управління потенціалом фінансово-економічної стійкості торговельних підприємств. Узагальнено 
сутнісні характеристики фінансово-економічної стійкості торговельних підприємств. Сформовано концеп-
туальну структуру та послідовність формування потенціалу фінансово-економічної стійкості торговельного 
підприємства, основою чого визначені належний фінансовий стан та фінансова стійкість підприємства, ре-
сурсозабезпеченість, ефективність використання, нарощування та розвиток потенціалу. Встановлено, що 
наявність у вітчизняній торгівлі тенденції до економічного розвитку підтверджується низкою ключових по-
казників ефективності функціонування торговельних підприємств в Україні. Сформовано висновок про на-
явність у більшій мірі позитивних аспектів відносно економічної компоненти передумов щодо посилення по-
тенціалу фінансово-економічної стійкості підприємств торгівлі в Україні. Виявлено, що при оцінюванні фінан-
сової складової є підстави до її трактування як значно менш забезпеченої. Такий висновок обумовлюється не-
стабільністю низки показників фінансового стану та фінансових коефіцієнтів галузі торгівлі в Україні. Вста-
новлено, що політика стратегічного управління потенціалом фінансово-економічної стійкості торговельних 
підприємств повинна реалізуватися за такими напрямами, як альтернативні форми формування фінансового 
результату, покращення фінансово-економічної привабливості підприємств, розподіл фінансово-економічних 
ризиків з виробничим сектором, реалізація підприємствами фінансового потенціалу внутрішнього ринку. 
Практичне значення дослідження полягає в обґрунтуванні теоретико-методичних засад формування потен-
ціалу фінансово-економічної стійкості торговельного підприємства, узагальнення даних економічної ефектив-
ності, фінансової стійкості та ліквідності торговельних підприємств України у 2010-2019 рр., визначення 
об’єктів, напрямів та інструментарію стратегічного управління потенціалом фінансово-економічної стій-
кості вітчизняних торговельних підприємств. 
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STRATEGIC GUIDELINES FOR MANAGING THE POTENTIAL OF  
FINANCIAL AND ECONOMIC STABILITY OF TRADE ENTERPRISES 

 
Abstract. The purpose of the article is to identify the problematic aspects, as well as to substantiate the strategic 

guidelines for managing the potential of financial and economic stability of trade enterprises. The essential characteris-
tics of financial and economic stability of trade enterprises are generalized. The conceptual structure and sequence of 
formation of potential of financial and economic stability of the trade enterprise is formed, the basis of which the prop-
er financial condition and financial stability of the enterprise, resource security, efficiency of use, building and devel-
opment of potential is defined. It is determined that the presence of a tendency to economic development in domestic 
trade is confirmed by a number of key indicators of the efficiency of trade enterprises in Ukraine. It is concluded that 
there are more positive aspects of the economic component of the prerequisites for strengthening the potential of finan-
cial and economic stability of trade enterprises in Ukraine. It was found that in assessing the financial component there 
are grounds for its interpretation as much less well-off. This conclusion is due to the instability of a number of indica-
tors of financial condition and financial ratios of trade in Ukraine. It is determined that the policy of strategic manage-
ment of the potential of financial and economic stability of trade enterprises should be implemented in such areas as 
alternative forms of financial result, improving financial and economic attractiveness of enterprises, distribution of 
financial and economic risks with the manufacturing sector, implementation of financial potential of the domestic mar-
ket. The practical significance of the study is to substantiate the theoretical and methodological foundations of the for-
mation of the potential of financial and economic stability of trade enterprises, generalization of economic efficiency, 
financial stability and liquidity of trade enterprises of Ukraine in 2010-2019, definition of objects, directions and tools 
of strategic management of financial-economic stability of domestic trade enterprises. 
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Постановка проблеми. Підприємства є еле-

ментами більш глобальної соціально-економічної 

системи держави. Відтак стан і тенденції розвитку 

національної економіки, а особливо відповідної її 

галузі у безпосередній мірі позначаються на пере-

думовах формування та надалі використання по-

тенціалу їх фінансово-економічної стійкості.  

Виходячи з останнього, ведемо мову про 

здатність фінансово-економічної системи 

підприємства зберігати необхідні характеристики 

свого фінансово-економічного стану під впливом 

умов ринкової конкуренції, державного регулю-

вання, дії інших зовнішніх та внутрішніх чинників, 

у тому числі в процесі свого розвитку та реалізації 

економічних інтересів засновників, власників, ін-

ших стейкхолдерів бізнесу. У підсумку існує необ-

хідність створення системи управління потен-

ціалом фінансово-економічної стійкості торговель-

них підприємств, яка насамперед передбачатиме 

огляд стратегічних перспектив його формування і 

використання та розроблення системно-

елементного підходу для визначення базових основ 

і послідовності реалізації. 

Постановка завдання. Метою статті є визна-

чення проблемних аспектів, а також обґрунтування 

стратегічних орієнтирів управління потенціалом 

фінансово-економічної стійкості торговельних 

підприємств. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Вагомою теоретико-методологічною базою дос-

лідження проблем управління потенціалом фінан-

сово-економічної стійкості торговельних під-

приємств є результати досліджень таких науковців: 

О. Березіна [1], Т. Васильціва [2; 3], П. Куцика [4; 

5; 6; 7], Р. Лупака [8; 9], Є. Масленнікова [10],             

О. Рудич [11] та ін. Попри вагомий доробок цих 

вчених існує об’єктивна необхідність удосконален-

ня прикладних механізмів управління фінансово-

економічною стійкістю торговельних підприємств. 

На сьогодні актуалізується потреба у розділені 

фінансового та економічного потенціалу, що дозво-

ляє покращити управління торговельною діяль-

ністю підприємства. Відповідно, особливу увагу 

варто приділити визначенню аспектам стратегу-

вання управлінської політики формування та вико-

ристання потенціалу фінансового забезпечення і 

економічного зростання, що у підсумку підвищує 

рівень конкурентоспроможності та ефективності 

діяльності торговельного підприємства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Коли йдеться про фінансово-економічну стійкість 

підприємства, то предмет аналізування зводиться 

до характеристики фінансового й економічного 

стану на предмет здатності до його збереження на 

прийнятному рівні з одночасною стратегічною 

зорієнтованістю на покращення ключових характе-

ристик. На наш погляд, тенденція до покращення 

ситуації також повинна розглядатися як частина 

процесу збереження. Такий висновок обґрунто-

вується тим, що економічна система кожного 

суб’єкта господарювання – динамічна, вона 

постійно еволюціонує, розвивається, а відтак при-

зупинення поступу може розглядатися як початкова 

стадія стагнації, що настає після уповільнення 

темпів зростання [12, с. 58-62].  

Таким чином, пропонується потенціал фінан-

сово-економічної стійкості торговельного 

підприємства розглядати як здатність забезпечува-

ти належний фінансовий стан і фінансову стійкість 

протягом стратегічного планового періоду часу, 

високу ефективність формування, розміщення, 

ефективного використання та створення передумов 

для розвитку ресурсного забезпечення підприєм-

ства і його комплексного ефективного 

функціонування та розвитку.  

Методологічна структура та послідовність 

стратегування процесів формування потенціалу 

фінансово-економічної стійкості торговельного 

підприємства наведена на рис. 1. У відповідності до 

авторського бачення основою забезпечення означе-

них процесів є належний фінансовий стан та фінан-

сова стійкість підприємства. Очевидно, що, лише 

виходячи з цієї умови, динаміки та структури 

капіталу суб’єкта господарювання, є підстави вже 

надалі вести мову про якість його фінансово-

економічного стану та можливості щодо подальшо-

го зростання.  

Фінансовий стан – одна з провідних ознак 

фінансово-економічної стійкості. Надалі важливо 

констатувати так звану ресурсну стабільність як 

забезпеченість торговельного підприємства повним 

комплексом ресурсів, необхідних для 

функціонування і розвитку. Причому це далеко не 

лише фінансові активи. Не менш вагому роль у 

сучасних економічних умовах відіграють інтелек-

туально-кадрові, матеріально-технічні, техніко-

технологічні ресурси, доступність повноцінного 

асортименту товарних запасів та оборотних ак-

тивів, фінансові та інвестиційні, інноваційно-

технологічні та нематеріальні ресурси й активи. 
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Рис. 1. Концептуальна структура та послідовність формування потенціалу фінансово-економічної стій-

кості торговельного підприємства (авторська розробка) 

 

 

Втім, ресурсна забезпеченість ще не є прямою 

умовою ефективного використання ресурсів 

підприємства як ключового чинника формування 

прийнятно-високих результатів його фінансово-

економічної діяльності. Відповідно, у межах управ-

ління потенціалом фінансово-економічної стійкості 

торговельних підприємств важливо вести мову про 

ефективність використання ресурсів з прицілом на 

створення передумов для подальшого розвитку як 

за функціонально-ресурсними напрямами фінансо-

во-господарської діяльності, так і в цілому 

підприємства як цілісного майнового комплексу. 

Фінансово-економічний стан та фінансово-

економічна стійкість є поняттями вельми систем-

ними, їх утворює низка характеристик, які можна 

об’єднати у групи: обсяги та тенденції фінансово-

господарської діяльності, економічна ефективність, 

фінансова стійкість, ліквідність і т. ін. До прикладу, 

збільшення обсягів діяльності (індикаторами чого є 

темпи зростання капіталу, доходів та витрат, чи-

сельності зайнятих працівників, торгових та 

складських площ, товарних запасів і т. ін.) означає, 

що суб’єкти господарювання або мають власні  

достатні фінансово-економічні можливості, які, 

власне, й дозволили забезпечити тенденції до роз-

ширення, або спроможні залучати зовнішній фінан-

совий ресурс для підтримки процесів розвитку. 

Обернена ситуація (звужене відтворення) швидше 

сигналізує про послаблення потенціалу фінансово-

економічної стійкості підприємств (хоча у певній 

мірі може визначатися й зовнішніми суб’єктивними 

чинниками, як-от – загальна макроекономічна стаг-

нація в країні, зниження рівня купівельної спро-

можності, звуження внутрішнього споживчого 

ринку тощо), оскільки останні не в змозі зберегти 

процеси та засади принаймні простого фінансово-

економічного відтворення [13, с. 215-310; 14,  

с. 109-155]. 

Основа потенціалу  

 фінансовий стан та фінансова стійкість – здатність залучити, раціонально розмісти-

ти, ефективно використовувати та нарощувати капітал підприємства  

Ресурсне забезпечення потенціалу  

 ресурсозабезпеченість – самодостатність та стабільність системи 

економічних ресурсів, які використовує підприємство в процесі 

функціонування та розвитку: 

 інтелектуально-кадрових;  

 матеріально-технічних; 

 техніко-технологічних; 

 товарних запасів та оборотних активів; 

 фінансових та інвестиційних; 

 інноваційно-технологічних; 

 нематеріальних 

Ефективність використання  

 економічна ефективність – здатність розвивати та ефек-

тивно використовувати ресурси і активи підприємства  

Нарощування та розвиток                             

потенціалу 

 розвиток – здатність формувати і підтри-

мувати умови економічного зростання 

підприємства як цілісного майнового комплексу   
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Таблиця 1 

Показники економічної ефективності торговельних підприємств* України  

у 2010-2019 рр. (складено за [15]) 

Показники 

Роки 

Темпи 

зростання, % / 

абсолютні 

відхилення, ± 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
2019 / 

2010 

2019 / 

2018 

Товарооборот на одно-

го зайнятого працівни-

ка, тис. грн/осіб 

1133,0 1273,1 1360,5 1394,6 1605,3 2110,0 2571,3 3094,5 3646,2 3641,6 3,2 р. 99,9 

Роздрібний товарообо-

рот на один м2 торгової 

площі магазинів, тис. 

грн 

32,2 38,8 43,6 46,0 55,1 63,2 72,2 83,4 … … - - 

Частка прибуткових 

підприємств, у % до 

загальної кількості у 

галузі 

60,3 64,6 64,0 65,9 65,6 75,7 75,4 74,9 76,9 76,8 +16,5 -0,1 

Рентабельність усієї 

діяльності, %  
1,7 2,6 0,0 -3,6 -23,7 -13,5 -1,0 5,0 11,4 16,4 +14,7 5,0 

 у тому числі 

- операційної 

діяльності, % 
9,8 15,0 12,2 10,2 -12,8 -0,9 15,8 18,8 23,3 25,3 +15,5 +2,0 

Коефіцієнт оборотності 

загальних активів, рази 
1,64 1,49 1,46 1,40 1,39 1,40 1,33 1,54 1,63 1,58 -0,05 -0,04 

у тому числі 

- оборотних активів 2,06 1,85 1,75 1,73 1,68 1,65 1,54 1,78 1,87 1,84 -0,22 -0,03 

- запасів 10,75 9,24 8,74 8,45 7,93 7,01 6,97 7,09 7,28 7,25 -3,50 -0,02 

- власного капіталу 15,77 15,01 15,24 16,52 
-

67,89 

-

29,01 

-

87,79 
116,72 36,94 20,98 5,21 -15,95 

Тривалість загальної 

оборотності активів, 

дні 

223 244 250 260 262 261 274 238 224 230 103,1 102,7 

- оборотних активів 177 197 208 211 217 222 237 205 195 198 111,9 101,5 

- запасів 34 40 42 43 46 52 52 51 50 50 147,1 100,0 

- власного капіталу 23 24 24 22 -5 -13 -4 3 10 17 73,9 170,0 

 

* Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів. 

 

 

Наявність у вітчизняній торгівлі тенденції до 

економічного розвитку підтверджується низкою 

ключових показників ефективності функціонування 

торговельних підприємств в Україні (табл. 1). Так, 

за 2010-2019 рр. істотно збільшилися обсяги това-

рообороту в розрахунку на одного зайнятого 

працівника. Якщо у 2010 р. показник становив 

1133,0 тис. грн, то до 2019 р. збільшився до  

3641,6 тис. грн, що було у 3,2 рази більше.  

Зростають також і обсяги роздрібного товаро-

обороту підприємств у розрахунку на одиницю 

торгової площі. З 2010 р. по 2017 р. (для 2018-2019 рр. 

статистичні дані відсутні) у кожному з років 

відмічалися позитивні ланцюгові темпи приросту 

показника. Обсяги роздрібного товарообороту на           

1 м2 торгової площі магазинів у 2017 р. становили 

83,4 тис. грн, що було на 51,2 тис. грн, або у 2,6 

рази більше, ніж у 2010 р. 

Закономірно, що покращення значень вказаних 

питомих показників продуктивності позначилося й 

на зростанні загальної ефективності вітчизняної 

торгівлі як в цілому, так і суб’єктів, що її представ-

ляють, зокрема. Підтвердженням цього слугує 

підвищення частки прибуткових підприємств галузі 

(на 16,5 в. п. за 2010-2019 рр.). Якщо у 2010 р. при-

бутковими були лише 60,3 % підприємств, то у 

2019 р. вже 76,8 %.  

Зросла й рентабельність підприємств торгівлі в 

Україні. Так, якщо у найбільш кризових  

2014-2015 рр. для торговельних підприємств харак-

терними стали від’ємні значення результатів фінан-

сово-господарської діяльності, що призвело й до 

від’ємних показників рентабельності (“мінус”  

23,7 % та 13,5 % відповідно), то, починаючи з 

2017 р., ситуація змінилася та започаткувалася тен-

денція до підвищення рівня прибутковості і, 

відповідно, рентабельності загальної діяльності 

підприємств, значення якої з 2017 р. (5,0 %) до  

2019 р. (16,4 %) зросли на 11,4 в. п. 
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Таблиця 2 

Показники фінансової стійкості та ліквідності торговельних підприємств* України у 2010-2019 рр. 

(складено за [15]) 

Показники 

Роки 
Абсолютні 

відхилення, ± 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
2019 / 

2010 

2019 / 

2018 

Коефіцієнт мобільності 

активів 
0,80 0,81 0,83 0,81 0,83 0,85 0,86 0,86 0,87 0,86 +0,06 -0,01 

Коефіцієнт співвідношення 

активів 
3,92 4,22 4,95 4,27 4,78 5,61 6,34 6,18 6,72 6,16 +2,24 -0,55 

Індекс постійного активу 1,95 1,92 1,76 2,24 -8,44 -3,14 -8,98 10,58 2,94 1,85 -0,11 -1,09 

Коефіцієнт фінансування 

необоротних активів 
0,65 0,71 0,84 0,77 0,98 1,20 1,12 1,06 0,83 0,69 +0,04 -0,14 

Коефіцієнт реальної вартості 

основних засобів у валюті 

балансу 

0,20 0,19 0,17 0,19 0,17 0,15 0,14 0,14 0,13 0,14 -0,06 +0,01 

Коефіцієнт майнового 

забезпечення 
0,36 0,35 0,34 0,36 0,35 0,35 0,33 0,36 0,35 0,36 - - 

Коефіцієнт забезпечення 

оборотних активів власними 

коштами 

0,05 0,06 0,08 0,05 -0,03 -0,02 0,00 0,03 0,03 0,04 -0,01 +0,01 

Коефіцієнт забезпечення 

запасів власними коштами 

(покриття запасів) 

0,25 0,31 0,41 0,25 -0,13 -0,09 0,01 0,10 0,10 0,15 -0,10 +0,05 

Коефіцієнт маневреності 

власного оборотного капіта-

лу 

3,99 3,23 2,44 4,00 -7,53 
-

10,83 
101,9 9,82 10,01 6,73 +2,74 -3,28 

Коефіцієнт мобільності 

використання (покриття) 

власного капіталу 

0,37 0,50 0,72 0,49 1,14 0,38 -0,12 1,68 0,51 0,43 +0,06 -0,08 

Коефіцієнт фінансової 

стабільності (фінансування) 
0,12 0,11 0,11 0,09 -0,02 -0,05 -0,01 0,01 0,05 0,08 -0,04 +0,04 

Коефіцієнт фінансової неза-

лежності (концентрації 

власного капіталу) 

0,10 0,10 0,10 0,08 -0,02 -0,05 -0,02 0,01 0,04 0,08 -0,02 +0,03 

Коефіцієнт фінансової за-

лежності (концентрації 

позикового капіталу) 

0,89 0,89 0,90 0,91 1,02 1,05 1,02 0,99 0,96 0,92 +0,03 -0,03 

Коефіцієнт фінансового 

левериджу (плече фінансо-

вого важеля) 

8,57 8,99 9,44 10,77 

-

49,7

8 

-

21,76 

-

66,88 
74,99 21,70 12,24 +3,67 -9,46 

Коефіцієнт фінансової 

стійкості 
0,24 0,24 0,24 0,23 0,15 0,13 0,14 0,16 0,15 0,17 -0,07 +0,02 

Коефіцієнт довгострокового 

залучення коштів 
0,13 0,14 0,14 0,15 0,17 0,18 0,15 0,15 0,11 0,10 -0,03 -0,01 

Коефіцієнт інвестування  0,51 0,52 0,57 0,45 -0,12 -0,32 -0,11 0,09 0,34 0,54 +0,03 +0,20 

Коефіцієнт 

короткострокової 

заборгованості 

0,85 0,84 0,84 0,84 0,83 0,83 0,85 0,85 0,89 0,90 +0,05 +0,01 

Коефіцієнт фінансового 

ризику (довгострокової 

заборгованості) 

1,27 1,37 1,47 1,72 -4,3 -2,76 -5,1 11,25 2,45 1,28 +0,01 -1,17 

Коефіцієнт загальної 

ліквідності 
1,05 1,07 1,09 1,05 0,97 0,98 1,00 1,03 1,03 1,04 -0,01 +0,01 

Коефіцієнт фінансової неза-

лежності капіталізованих 

джерел 

0,44 0,42 0,41 0,37 -0,14 -0,36 -0,11 0,08 0,29 0,44 - +0,15 

Коефіцієнт фінансової за-

лежності капіталізованих 

джерел 

0,56 0,58 0,59 0,63 1,14 1,36 1,11 0,92 0,71 0,56 - -0,15 

 

* Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів. 
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Констатуємо, що подальше зміцнення потен-

ціалу фінансово-економічної стійкості вітчизняних 

підприємств торгівлі значною мірою корелює зі 

зростанням швидкості оборотності товарних за-

пасів та загалом оборотних активів, що дозволить 

вивільнити частину власного робочого капіталу і 

спрямувати його на збільшення торгових площ, 

розширення асортименту товарів та низки супутніх 

торговельних послуг, впровадження сучасних тех-

нологій в обліково-аналітичні процеси, ко-

мунікацію зі споживачами та постачальниками, 

формування і реалізацію програмних заходів з  

покращення фінансово-економічного стану 

підприємств. 

Відтак можна сформувати висновок про на-

явність більшою мірою позитивних аспектів 

відносно економічної компоненти передумов щодо 

посилення потенціалу фінансово-економічної стій-

кості підприємств торгівлі в Україні. Щодо фінан-

сової складової, то, на нашу думку, попередньо є 

підстави до її трактування як значно менш забезпе-

ченої. Такий висновок обумовлюється нестабіль-

ністю низки показників фінансового стану та 

фінансових коефіцієнтів галузі торгівлі в Україні 

(табл. 2). 

На тлі загалом прийнятно-високих (як для цьо-

го виду економічної діяльності) показників мобіль-

ності та співвідношення активів, а також високих 

значень коефіцієнтів маневреності власного обо-

ротного капіталу та мобільності використання (по-

криття) власного капіталу, незадовільними (як на 

2019 р.) залишалися значення таких фінансових 

показників, як коефіцієнти: забезпечення оборот-

них активів власними коштами та забезпечення 

запасів власними коштами (покриття запасів), що 

негативно та є свідченням того, що більша частина 

(до прикладу, за оборотними активами – це 96,0 %, 

а за товарними запасами – 85,0 %) ключових статей 

оборотних активів торговельних підприємств сфор-

мована внаслідок залученого капіталу. Наявна й 

тенденція до зниження значень цих показників 

протягом 2010-2019 рр., а відтак існує суттєва за-

лежність підприємств від постачальників товарів, 

кредиторів тощо. Це негативна передумова у кон-

тексті подальшого посилення потенціалу фінансо-

во-економічної стійкості торговельних підприємств 

в Україні. 

На середньому рівні протягом аналізованого 

періоду перебували значення таких фінансових 

коефіцієнтів, як індекс постійного активу та 

коефіцієнти фінансування необоротних активів, 

реальної вартості основних засобів у валюті балан-

су, майнового забезпечення, що загалом є свідчен-

ням недостатньої майнової забезпеченості 

підприємств і дещо надмірної алокації капіталу в 

оборотних активах та власному капіталі. Подальша 

стабілізація фінансового стану вітчизняної галузі 

торгівлі потребує нарощення необоротних активів, 

зокрема активної частини основних засобів, а та-

кож інвестицій та нематеріальних активів. 

Таким чином, стан фінансово-економічної стій-

кості підприємств торгівлі в Україні недостатній, 

що призводить до сповільнення ділової активності 

в галузі, обмеження можливостей і внутрішнього і 

зовнішнього інвестування у проекти розвитку 

підприємств, погіршення фінансово-економічної 

ефективності господарювання та безпеки. Означена 

ситуація потребує виправлення шляхом реалізації 

політики, орієнтованої на посилення фінансово-

економічної стійкості суб’єктів галузі (рис. 2). 

Однозначно, що виправлення цієї ситуації по-

требує формування та реалізації спільної (держава 

та суб’єкти господарювання) політики, орієнтова-

ної на посилення фінансово-економічної стійкості 

підприємств торгівлі в Україні. Доречно, аби 

політика реалізувалася за такими напрямами та 

відповідними до кожного інструментами, як  

(1) альтернативні форми формування фінансового 

результату (пришвидшення товарооборотності та 

зниження рівня витрат обігу, підвищення фінансо-

во-економічної ефективності підприємств торгівлі, 

диверсифікація торговельної діяльності),  

(2) покращення фінансово-економічної привабли-

вості підприємств (покращення рівня впливу 

торгівлі на просторовий розвиток, вирівняння 

регіональних та субрегіональних диспропорцій, 

зростання інвес-тиційно-інноваційної забезпече-

ності підприємств торгівлі та її модернізація, поси-

лення міжгалузевого співробітництва та інтеграції 

торгівлі, створення передумов продовольчої безпе-

ки, створення умов для розвитку торговельного 

підприємництва), (3) розподіл фінансово-

економічних ризиків з виробничим сектором (зрос-

тання впливу підприємств торгівлі на вітчизняний 

реальний сектор економіки, формування інве-

стиційних ресурсів розвитку), (4) реалізація 

підприємствами фінансового потенціалу внут-

рішнього ринку (підвищення рівня впливу сфери 

підприємств торгівлі на внутрішній ринок та по-

кращення його структурних характеристик, забез-

печення збалансованого розвитку інфраструктури 

торгівлі, вплив на формування платоспроможного 

попиту).  

Водночас це не остаточний перелік напрямів та 

інструментів політики посилення фінансово-

економічної стійкості підприємств торгівлі в 

Україні, адже в міру посилення глобалізаційних 

тенденцій кожен із них потребуватиме зміни або 

втратить актуальність реалізації. Зокрема, важли-

вими стратегічними орієнтирами управління по-

тенціалом фінансово-економічної стійкості торго-

вельних підприємств є: 

 впровадження інформаційно-аналітичних та 

сучасних управлінських систем з підвищення ефек-

тивності використання ресурсного потенціалу; 

 розвиток обліково-аналітичних систем в 

умовах зростання товарозабезпечення та збільшен-

ня товарообороту, розширення мережі об’єктів 

торгівлі; 

 залучення доступних довгострокових фінан-

сових ресурсів, покращення структури капіталу; 
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Рис. 2. Стратегічні орієнтири управління потенціалом фінансово-економічної стійкості торговельних 

підприємств в Україні (авторська розробка) 

 

 

Фінансово-

економічний 

ррееззууллььттаатт  

Формування 

альтернативних 

напрямів 

підвищення 

 пришвидшення товарооборотності та 

зниження рівня витрат обігу; 
 підвищення фінансово-економічної 

ефективності підприємств торгівлі; 
 диверсифікація торговельної 

діяльності; 
 впровадження прогресивних форм 

продажу товарів. 

Фінансово-

інвестиційна 

ппррииввааббллии--

ввііссттьь 

Покращення та 

створення 

відповідних 

передумов 

 покращення рівня впливу торгівлі на 

просторовий розвиток, вирівняння 

регіональних та субрегіональних дис-

пропорцій; 

 зростання інвестиційно-інноваційної 

забезпеченості підприємств торгівлі та 

її модернізація; 

 посилення міжгалузевого співробіт-

ництва та інтеграції торгівлі, створення 

передумов продовольчої безпеки; 
 створення умов для розвитку торго-

вельного підприємництва. 

Фінансово-

економічні 

ррииззииккии 

Подолання та 

зменшення їх 

впливу за участі 

виробничого 

сектору 

 інтеграція підприємств торгівлі у 

вітчизняний реальний сектор економіки; 

 формування та ефективне викори-

стання внутрішніх інвестиційних ре-

сурсів розвитку; 

 впровадження спільного із суб’єктами 

внутрішнього ринку моніторингу та 

контролю фінансових і економічних 

операцій з високим ступенем ризику; 

 розширення сфер співробітництва зі 

суб’єктами фінансово-ресурсного та 

інвестиційного забезпечення. 

Об’єкти 

стратегічного 

управління 

Напрями 
стратегічного 

управління 

Інструментарій стратегічного 

управління 

Фінансово-

економічний 

ппооттееннццііаалл  

Формування та 

реалізація на 

внутрішньому 

ринку 

 підвищення рівня впливу сфери 

підприємств торгівлі на внутрішній 

ринок та покращення його структурних 

характеристик; 

 забезпечення збалансованого  

розвитку інфраструктури торгівлі; 

 вплив на формування платоспро-

можного споживчого попиту; 

 підвищення рівня інноваційності 

організації торгово-технологічного 

процесу. 
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 зміцнення конкурентних позицій, у т. ч. за-

собами вертикальної та горизонтальної інтеграції, 

диверсифікації бізнес-процесів; 

 збереження існуючих та створення нових 

робочих місць в узгодженні з цифровізацією бізнес-

процесів; 

 посилення соціальної відповідальності бізне-

су, участь у програмах розвитку ринкової конку-

ренції в торгівлі; 

 зростання ділової активності та товарообо-

ротності; 

 активізація програм покращення доступності 

товарів для всіх сегментів споживачів; 

 стабілізація фінансового стану та забезпе-

чення прозорості фінансової звітності; 

 ініціювання проектів співпраці з суб’єктами 

інших форматів торгівлі. 

Висновки і перспективи подальших до-

сліджень у даному напрямі. Фінансово-

економічний стан суб’єктів галузі загалом слугує 

достатньо наочним свідченням її фінансово-

економічної стабільності, внеску в макроеко-

номічний поступ країни, наявності тенденцій до 

розвитку і зростання ефективності, подальшого 

покращення фінансових можливостей. Ефективно 

функціонуючі та фінансово стабільні підприємства 

є запорукою позитивних зрушень у галузевій              

системі та, навпаки, – наявність провідних позицій 

галузі в національній господарській системі є свід-

ченням того, що більшість суб’єктів відповідного 

виду економічної діяльності успішні, володіють 

хорошими ресурсними умовами та ринковими 

можливостями відносно покращення фінансово-

економічного стану та подальшого зростання. 

Слід позитивно розцінювати наявні в країні тен-

денції до розвитку галузі торгівлі, а саме такі, як 

збільшення обсягів товарообороту, зростання ак-

тивів та нарощування товарних запасів під-

приємствами, підвищення продуктивності праці та 

обсягів товарообороту в розрахунку на одиницю 

торгової площі, розширення частки прибуткових 

підприємств та підвищення рентабельності. Втім, 

наявні й негативні тенденції розвитку галузі, що 

призводять до погіршення макроекономічних пере-

думов забезпечення потенціалу фінансово-

економічної стійкості підприємств торгівлі. Особли-

во загрозливими серед них є зменшення кількості 

підприємств (на 8,8 тис. од., або 7,9 % за                       

2010-2019 рр.), скорочення чисельності зайнятих (на 

близько 150 тис. осіб, або 12,4 %), звуження торго-

вих площ, зниження оборотності товарних запасів, 

послаблення фінансової стійкості та посилення 

фінансової залежності і фінансових ризиків бізнесу. 

Фінансово-економічна стійкість вітчизняних 

торговельних підприємств не стабільна і це слід 

розцінювати як негативну передумову в контексті 

формування та реалізації відповідного потенціалу. 

Відповідно, без проактивних заходів у частині   

покращення фінансового стану вітчизняних 

суб’єктів торговельного бізнесу стверджувати про 

посилення потенціалу їх фінансово-економічної 

стійкості не доводиться.  

Потрібно справедливо вказати на те, що фінан-

совий стан та економічна ефективність 

функціонування суб’єктів торгівлі, як і в інших 

видах економічної діяльності, значною мірою 

визначаються параметрами зовнішнього макроеко-

номічного середовища. А це визначає напрями по-

дальших досліджень у визначенні стратегічного 

інструментарію управління потенціалом фінансово-

економічної стійкості торговельних підприємств. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО 

ГОСПОДАРСТВА В ПЕРІОД КРИЗИ 

 
Анотація. У статті проаналізовано стан галузі ресторанного господарства України у 2019-2020 р.р., зо-

крема у період економічної кризи, зумовленої поширенням пандемії COVID-19 та наслідками антипандемічних 

заходів. Призупинення діяльності, суттєве зниження обсягу реалізованих послуг, значні фінансові втрати 

суттєво вплинули на загальну ситуацію, спонукаючи заклади, що втрималися, мінімізувати витрати, оп-

тимізувати штат, підвищити ефективність внутрішніх процесів, активізувати власну діяльність шляхом 

запровадження економічно доцільних нововведень. На сучасному етапі розвитку ресторанної галузі неможливо 

обійтися без технічних інновацій, запровадження яких стрімко модернізує організаційні процеси у закладах і не 

лише дозволяє покращити існуючу ситуацію, а й виступає вдалою інвестицією у майбутній перспективний 

розвиток підприємства. Серед актуальних та перспективних виділяють: організацію швидкої доставки, 

відкриття dark kitchen (спеціальних закритих кухонь сервісу доставки), інтеграцію додатків доставки з си-

стемами обліку закладів харчування або POS-системами, запровадження QR-меню, встановлення спеціалізо-

ваного програмного забезпечення на мобільні пристрої клієнтів від закладів ресторанного господарства, вико-

ристання програмного забезпечення для планування й управління персоналом, управління списками очікування, 

бронювання та зайнятість столів та використання інтерактивних таблиць, що створюють додаткові зруч-

ності клієнтові при виборі страв, слугують додатковим розважальним пристроєм протягом очікування замо-

влення. Ефективна діяльність сфери ресторанного бізнесу безпосередньо пов’язана з інноваційною політикою 

її структурних складових. Якщо дана політика відсутня на підприємстві харчування, воно розвивається вкрай 

повільно. За допомогою можливих аспектів вдосконалення можна не лише збільшити суму середнього чеку та 

кількість замовлень закладу, але й стимулювати його економічне зростання. 
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PECULIARITIES OF FUNCTIONING OF RESTAURANT ENTERPRISES 

DURING THE CRISIS 
 

Abstract. The article analyzes the state of the restaurant industry of Ukraine in 2019 -2020, in particular during the 

economic crisis caused by the spread of the COVID-19 pandemic and the consequences of anti-pandemic measures. 

Suspension of activities, significant reduction of services and financial losses affected the overall situation, encouraging 

institutions to refrain from minimizing costs, optimize staff, increase the efficiency of internal processes, intensify their 

activities by introducing economically viable innovations. At the present stage of development of the restaurant industry 

it is impossible to operate without technical innovations, the introduction of which rapidly modernizes organizational 

processes in institutions and allows not only to improve the existing situation, but also acts as a successful investment in 

future development. Among the current and promising are: the organization of fast delivery, opening a dark kitchen 

(special closed kitchens delivery service), integration of delivery applications with metering systems or POS-systems, 

the introduction of QR-menus, installation of specialized software for mobile devices from restaurants, the use of soft-

ware for planning and personnel management, management of waiting lists, booking and occupancy of tables and the 

use of interactive tables that create additional convenience for the customer when choosing dishes, serve as an addi-

tional entertainment device while waiting for an order. The effective activity of the restaurant business is directly relat-

ed to the innovation policy of its structural components. If this policy is not available in the catering business, it devel-

ops very slowly. With possible aspects of improvement, it is possible not only to increase the amount of the average 

check and the number of orders of the restaurant, but also to stimulate its economic growth. 

 

Key words: restaurant economy, market, development, innovative technologies, services, tendencies. 
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Постановка проблеми. Ресторанний бізнес – 

сфера діяльності, яка завжди відзначалася 

динамічністю розвитку, високим конкурентним 

середовищем функціонування, чутливістю до 

впливу економічних чинників та безпосередньою 

залежністю від задоволення потреб клієнта. 

Значний негативний вплив на динамічний розвиток 

галузі спричинили економічна криза, зумовлена 

розповсюдженням пандемії COVID-19 та 

запровадженими антепандемічними заходами, 

зниження купівельної спроможності населення та 

відсутність державної підтримки найбільш 

вразливих прошарків – підприємств середнього та 

малого ресторанного бізнесу. Відповідно, пошук 

ефективних шляхів активного виходу з існуючої 

ситуації з метою стабілізації та укріплення позицій 

на ринку є надзвичайно важливим для закладів 

харчування. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Різноманітні аспекти розвитку галузі ресторанного 

бізнесу висвітлені у наукових працях О. Ю. Дави-

дової, Н. В. Полстян, М. В. Клапчук, В. І. Біян,           

Т. Є. Лебедєвої та ін. Проблеми функціонування 

закладів ресторанного господарства в умовах пан-

демії коронавірусу узагальнені у статтях В. А. Гро-

сул, Н. Ю. Балацької [1]. Водночас наявні 

напрацювання в напрямі стратегій розвитку 

підприємств ресторанного бізнесу потребують по-

дальшого аналізу та обґрунтування. 

Постановка завдання. Основною метою про-

веденого аналізу є пошук актуальних напрямків та 

нововведень, які сприяють ефективному вирішен-

ню проблем, пов’язаних зі зміною формату роботи 

закладів у період пандемії, а також були б доціль-

ними і у майбутні періоди функціонування закладів 

ресторанного господарства.  

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Активному розвитку сфери ресторанного госпо-

дарства сприяють індустріалізація суспільства і, 

відповідно, зростання попиту на харчування поза 

домом, невисокий вхідний поріг, достатньо висока 

рентабельність (від 15 до 30%), відносно швидкий 

строк окупності бізнесу (від 10 міс. до 5 років). 

Однак в умовах триваючої економічної кризи, ви-

конуючи умови постанови КМУ щодо обмежень 

діяльності під час карантину, ресторанний бізнес 

був вимушений тимчасово зупиняти свою пов-

ноцінну діяльність, за винятком тих суб’єктів гос-

подарювання, що надають послуги громадського 

харчування із застосуванням адресної доставки 

замовлень. Відповідно, у випадку термінового не-

вчинення дій для перепрофілювання звичного ре-

жиму роботи суб’єкти господарювання змушені 

були зачинитись, що у результаті призвело до 

зменшення кількості представлених на ринку за-

кладів. 
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Рис. 1. Обсяг реалізованих послуг підприємствами, що ведуть діяльність у сфері забезпечення стравами 

та напоями у 2019-2020 р.р., тис. грн [2] 

 

 

За даними Державної служби статистики, обо-

рот підприємств сектора за 9 місяців 2020 року 

порівняно з тим же періодом 2019 року знизився в 

1,7 раза, тобто більше ніж на 40%. Особливо 

стрімке зниження фінансових результатів діяль-

ності, зокрема за показником обсягу реалізованих 

послуг, відбулось у ІІ кварталі 2020 р. як наслідок 

запровадження жорсткого локдауну, що передбачав 

заборону роботи закладів громадського харчування. 

У результаті оборот підприємств знизився вдвічі 

порівняно з попереднім кварталом 2020 р та більше 

ніж втричі порівняно з результатами за аналогічний 

період у 2019 р. Послаблення карантинних обме-

жень у вигляді дозволу роботи “на виніс”, на 

відкритих терасах та ін. сприяло покращенню си-

туації у ІІІ кварталі 2020 р., однак загалом еко-

номічна нестабільність, зниження купівельної 

спроможності населення, відсутність підтримки 

бізнесу з боку держави не дали можливості ресто-

ранному бізнесу повернутися до докризових ре-

зультатів діяльності.  

За даними операторів ринку, обсяги реалізації у 

ресторанній сфері в період карантину знизилися 

суттєво: для Києва та Львова майже на 78%, Хар-

кова – на 73%, Дніпра – 65%, Одеси – 60%. Ця си-

туація спричинила закриття близько 30 тис. зак-

ладів харчування [3, 4]. Незначна частина закладів, 

яка надавала послуги доставки своїх страв і до кри-

зи, продовжила роботу, змістивши акцент саме на 

цей спосіб обслуговування. Однак більшість 

підприємств харчування не змогли швидко пере-

форматуватися. 

Вимоги зовнішнього середовища зумовлюють 

необхідність швидкого реагування та запроваджен-

ня змін у діяльність закладів харчування: вдоскона-

лення організаційної структури чи навіть зміна 

форми господарювання (франчайзинг, аутсорсинг, 

мережа закладів), підвищення ефективності фінан-

сово-господарської та маркетингової діяльності 

(зниження витрат, запровадження додаткових             

послуг, акційних, бонусних програм), вдосконален-

ня технологічних процесів, меню, підвищення 

якості обслуговування (пан-бройл, сіммер, фламбу-

вання; страви здорового харчування, етнічних ку-

хонь, локальні продукти та ін.). 

Найпоширенішою реакцією на введені зміни у 

режим роботи закладів харчування було запро-

вадження послуг із доставки страв. Зростаючий 

попит сприяв значному розвитку бізнесу, 

пов’язаного саме з доставкою їжі. 

Ринок організованої доставки їжі в Україні от-

римав перший поштовх до розвитку із запуску в 

2014 році локального сервісу доставки – агрегатора 

Eda.ua, який об’єднав на одному майданчику усі 

ресторани з власною службою доставки. На 

сьогодні це понад 1500 закладів у 29 містах 

України. На початок 2020 року 25% організованого 

ринку доставки їжі з 2,37 млрд грн (75 млн EUR) 

припадало на замовлення, зроблені через агрегато-

ри, решта – на заклади харчування [5].  

Новий поштовх для розвитку ринку спричини-

ли міжнародні служби доставки – Glovo та 

UberEats, які працюють в Україні з 2018 року 

(Glovo на кілька місяців довше). За рахунок влас-

них кур’єрських служб сервіси значно збільшили 

кількість закладів харчування, в яких можна замо-

вити їжу. Однак для невеликих немережевих                   

закладів співпраця зі службами доставки виявилась 

економічно невигідною через вартість послуги, яка 

в середньому становить 25-35% суми замовлення, 

що суттєво здорожчує його. Разом з тим, компанії-

лідери на ринку доставки сприяють зростанню 
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кількості замовлень у закладі. Так, досвід мереже-

вих закладів свідчить, що співпраця з Glovo та 

UberEats сприяла збільшенню кількості замовлень в 

цих закладах у середньому на 2-10%. Як приклад, 

завантаження в мережі кафе Salateira з початку 

підписання ексклюзивної угоди з Glovo збільшило-

ся в середньому на 10-15%. 

Конкуренція на ринку доволі висока. У бороть-

бі за співпрацю із закладами харчування сервіси 

пропонують рестораторам особливі умови. Так, за 

відмову від співпраці з іншими сервісами Glovo 

знижує комісію для закладу і гарантує додаткове 

просування (на таких умовах укладено договори з 

McDonald's, KFC та іншими мережами). Таким чи-

ном компанія витісняє конкурентів, переконуючи 

відмовитися від співпраці з ними (зокрема, з Uber 

Eats). У кінцевому результаті сервіс Uber Eats                

протримався на українському ринку всього 

дев’ятнадцять місяців і на початку березня 2020 

року оголосив про припинення своєї роботи [5]. 

Для підвищення ефективності роботи у закри-

тому форматі закладу ресторанного господарства 

доцільно організувати dark kitchen – спеціальну 

закриту кухню сервісу доставки, де можуть 

працювати 2-3 ресторани мережі і готувати страви 

виключно під замовлення. Організація dark kitchen 

дозволить розширити перелік додаткових послуг. 

Як приклад, надасть можливість клієнтам 

здійснювати заміну інгредієнтів при замовленні їжі, 

тобто формувати так званий “конструктор страв”, 

обираючи для себе лише бажані складники. 

Ефективність роботи закладів із службами              

доставки також можна збільшити за рахунок ін-

теграції додатків доставки з касами закладів харчу-

вання (системами обліку або POS-системами). Як 

правило, служби доставки відправляють повідом-

лення про онлайн-замовлення в додатку або на 

власні планшети, встановлені в закладах. Отри-

мавши замовлення від сервісу доставки, касири 

вручну вводять його в систему обліку, щоб відпра-

вити далі по ланцюжку на кухню. Відсутність ін-

теграції між додатками доставки і касами призво-

дить до незручностей у роботі: обслуговуючий 

персонал витрачає багато часу, перебиваючи за-

мовлення або придумуючи гібридні методи обліку 

доставки, які часто спричиняють виникнення до-

даткових помилок. До того ж, автоматично отрима-

ти повну картину продажів за допомогою сервісів 

замовлення їжі практично неможливо: розрізнену 

статистику рестораторові доводиться підбивати 

вручну. Відповідно, провідним платформам дос-

тавки необхідно використовувати інтеграційні при-

строї та програми з касами ресторанів. Наприклад, 

UberEats купила систему онлайн-бронювання Or-

derTalk, щоб використовувати досвід інтеграції з 

касами. 

На сучасному ринку ресторанних послуг утри-

мувати високі конкурентні позиції неможливо без 

використання високотехнологічних нововведень, 

які вимагають певних капіталовкладень. Однією з 

найактуальніших є автоматизація ресторанного 

закладу, оскільки вона значно спрощує процес ро-

боти і допомагає звести до мінімуму збитки і зайві 

витрати та відслідковувати всі негативні аспекти 

роботи закладу. В результаті автоматизації про-

цесів підвищуються такі показники, як якість 

сервісу і престиж закладу, системи зменшують час 

надання послуг та обслуговування відвідувачів, 

поліпшують узгодженість і контроль за роботою 

персоналу та навантаження на персонал, дозво-

ляють вести облік руху матеріальних цінностей і 

рух товарів на підприємстві, скорочувати тимчасові 

витрати на пошук та аналіз інформації.  

Відповідно до статистичних даних Національ-

ного банку загальна кількість POS-систем в Україні 

на початку 2020 року зросла на 7,9% та складає 

360,4 тисячі одиниць систем ведення касових опе-

рацій. Станом на 2020 рік “хмарні” системи пере-

важають та займають 75% ринку всіх систем касо-

вих операцій для закладів ресторанного госпо-

дарства. Перспективність саме “хмарних” систем 

надзвичайно висока, за прогнозами, до 2023 року 

загальна вартість всього програмного забезпечення 

онлайн ведення касових операцій зросте з                       

2.15 мільярдів доларів до 3.73 мільярдів доларів [6]. 

Достатньо ефективним та виправданим новов-

веденням є запровадження QR-меню. Використо-

вуючи програму-генератор QR-кодів, будь-яке зоб-

раження, текст, посилання на інтернет-сайт, кон-

тактну інформацію, платіжні реквізити, інформацію 

про товар чи послугу можна перетворити на QR-

код. Ця послуга безкоштовна. QR-код легко 

розпізнається фотокамерою смартфона або план-

шета за допомогою спеціальної програми-сканера 

QR-кодів, після чого на екрані гаджету з’являється 

розкодована інформація. 

Обсяг інформації, зашифрованої у коді, різно-

манітний: детальна інформація про страви та                  

послуги — найменування, маса порції, інгредієнт-

ний склад, енергетична цінність, платіжні реквізити 

продавця послуг, ціна і багато іншого одночасно. 

Причому оплата за реквізитами, зашифрованими у 

QR-коді, значно спрощує процес проведення пла-

тежів і виключає можливість припуститися поми-

лок. Здійснювати платежі за допомогою QR-коду 

платники можуть у програмах-додатках смартфона 

чи планшета, зокрема: Приват24, LiqPay, MobiPay, 

AndroidPay, SamsungPay, ApplePay, GooglePay, 

VodafonePay, EasyPay, Tachcard тощо [7]. Продав-

цеві не потрібен POS-термінал, а покупцеві не тре-

ба мати при собі платіжну картку й, відповідно, не 

передавати її в руки продавця чи офіціанта. Заклад 

може розміщувати QR-коди на будь-яких носіях: на 

інтернет-сторінці, плакатах чи стікерах, на чеках, у 

меню чи на рахунках закладу харчування. 

Перевагами меню з QR-кодами є і те, що не      

потрібно встановлювати жодних додатків, воно 

працює на iPhone і Android у звичайному браузері: 

Safari, Chrome, Internet Explorer та ін. [7]. Беззапе-

речною перевагою такого меню є також те, що його 

відразу можна зробити багатомовним. Серед пере-

ваг слід виділити і наступні: 

- легкість користування – таке меню не ви-

магає технічних знань, все просто та інтуїтивно 

зрозуміло; 
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- естетичність – яскраві об’ємні світлини 

страв приваблюють клієнтів та спонукають збіль-

шити кількість замовлених позицій; 

- інформативність – меню може містити ма-

сив інформації про складники страви, особливості 

приготування, корисність для організму, кількість 

калорій та інші. Також містити інформацію рек-

ламного характеру про заклад, персонал, заходи, 

які анонсуються закладом, акції, бонуси; 

- рентабельність – наочне меню приваблює 

відвідувачів, спрощує та пришвидшує процес 

прийняття рішення про замовлення і в результаті 

збільшує продажі; 

- сучасність – високотехнологічний інтер-

фейс відповідає епосі цифрової трансформації сус-

пільства; 

- гнучкість – динамічно змінюване меню до-

зволяє показувати найбільш актуальну інформацію; 

- адаптивний дизайн – доступна можливість 

редагування та додавання нових позицій меню в 

будь-який час на будь-якому пристрої. 

До перспективних сучасних інтерактивних тех-

нологічних нововведень, які активно запровад-

жуються у закладах ресторанного господарства та 

безпосередньо впливають на результати їх діяль-

ності та якість надання послуг, належать: 

- спеціалізоване програмне забезпечення на 

мобільні пристрої клієнтів від закладів ресторанно-

го господарства (додаток включає в себе каталог з 

меню закладу, містить програми лояльності, які 

стимулюють клієнтів балами та безкоштовними 

пропозиціями, сповіщають про спеціальні події, 

акції та купони, своєчасне розміщення нагадувань 

за допомогою push-сповіщень щодо різноманітних 

акцій та пропозицій, можливість вести аналітичну 

діяльність закладу завдяки відгукам у додатку та 

ін.) [8]; 

- програмне забезпечення для планування 

й управління персоналом (автоматизує планування, 

дозволяє керівнику вести швидку, чітку та автома-

тизовану роботу з персоналом, вести облік запитів 

про відпустки, лікарняні, дає можливість врахову-

вати закупівлі, рух по складу, виробництво, взає-

морозрахунки з контрагентами, реалізацію, рух 

грошей по банку і касі, інші активи, оптимізує час 

кожного з працівників за рахунок впорядкування 

процесу планування, а також дозволяє краще аналі-

зувати й організувати роботу); 

- управління списками очікування, броню-

вання та зайнятість столів (програмне забезпечення 

такого типу вирішує завдання обслуговування від-

відувачів – управління столиками, замовлення 

страв, резервування столиків, надання знижок, роз-

рахункові операції, оперативний контроль роботи 

закладу, дозволяє оптимізувати процес резервації 

столів, святкувань, банкетів); 

- використання інтерактивних таблиць (ви-

користовуються для зручності вибору страв, слу-

жать додатковим розважальним пристроєм протя-

гом очікування замовлення). 

З метою мінімізації втрат та оптимізації діяль-

ності закладам харчування необхідно також:  

- контролювати грошові потоки, зменшуючи 

значні витрати (домовлятися з орендодавцями про 

відтермінування платежів, перерозподілити бюдже-

ти на більш пріоритетні завдання);  

- підвищити ефективність внутрішніх проце-

сів;  

- оптимізувати витрати і штат;  

- адаптувати бізнес-модель під мінливі реалії 

(оцінити ринкові тенденції, проаналізувати дії кон-

курентів, виробити нову стратегію на період каран-

тину, розширити/змінити продуктові лінійки);  

- вдосконалити систему залучення клієнтів, 

оптимізувавши процеси пошуку потенційних та 

втілюючи системний інтернет-маркетинг. 

Висновки і перспективи подальших до-

сліджень у даному напрямі. Інновації в ресторан-

ному господарстві відіграють вкрай важливу роль у 

робочому процесі закладів, що позитивно впливає 

на рейтинг ресторану, його маркетингову складову. 

Завдяки цим інноваційним підходам і продуктам 

сучасні заклади ресторанного господарства змен-

шили час очікування клієнтів на замовлення, оп-

тимізували процеси резервації місць у залах, авто-

матизували і спростили систему розрахунку, вдос-

коналили контроль якості продукції, оптимізували 

процеси надання послуг, залучили нових відвіду-

вачів, автоматизували частину роботи персоналу, 

виключивши “людський фактор”, удосконалили 

логістичну складову в закладі. Отже, завдяки вико-

ристанню інноваційних технологій заклад ресто-

ранного господарства може покращити свої якісні 

показники з обслуговування, організації роботи, 

оптимального використання робочого часу, а також 

здатності привабити нових відвідувачів. Також 

інновації дозволяють закладам ресторанного гос-

подарства вигідно виділятися з-поміж конкурентів. 

Інновації продукують розвиток ресторанного гос-

подарства в Україні та збільшують попит на цю 

сферу обслуговування. 
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ІНСТИТУЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ СУСПІЛЬНОГО ВИБОРУ 
 

Анотація. У статті розглянуто інституційні аспекти функціонування суспільних фінансів. Метою робо-

ти є дослідження інституційного механізму суспільних фінансів на етапі реалізації суспільного вибору через 

призму трансакційних і трансформаційних витрат. З’ясовано, що трансакційні витрати є ключовою рисою, 

яка дозволяє оцінити ефективність певного інституційного механізму. Вказано, що на етапі реалізації сус-

пільного вибору важливу роль відіграють також трансформаційні витрати, пов’язані з безпосереднім пере-

творенням факторів суспільного виробництва у блага і послуги, забезпечувані бюджетними установами. За-

уважено, що інституційні механізми справляння податків, здійснення державних запозичень, розрахунково-

касового обслуговування суспільних фінансів не призводять до вироблення певного блага, виступаючи лише об-

слуговуючими підсистемами, необхідними для здійснення суспільного виробництва бюджетними установами 

освіти, охорони здоров’я, культури, підтримки правопорядку. Акцентовано увагу на необхідності впроваджен-

ня у науковий обіг поняття “суспільні трансакційні витрати” (public transaction costs), оскільки вони є анти-

подом суспільних благ (володіючи аналогічними властивостями) − їх тягар розподіляється одночасно на усе 

суспільство при неможливості уникнення шкоди з боку окремого індивіда, яка розмивається в загальній си-

стемі суспільних фінансів. Проведений огляд наводить на думку про надмірний рівень суспільних трансакційних 

витрат в Україні. Свідченням цього є високий рівень відсотків на ринку облігацій внутрішньої державної пози-

ки, поширеність неформальних трансакцій і корупційних явищ у сфері державної власності, фіскального 

адміністрування, функціонування бюджетних установ. Наголошено на необхідності здійснення заходів, спря-

мованих на інституційну оптимізацію суспільних трансакційних витрат. Зазначено, що цьому сприятиме за-

безпечення прозорості та публічності у доступі до деталізованої інформації щодо усіх трансакцій бюджет-

них установ, органів влади і державних підприємств, розкриття інформації про декларації доходів публічних 

осіб, впровадження громадського фінансового контролю, становлення державно-приватного партнерства у 

сфері постачання суспільних благ і послуг. 

 

Ключові слова: суспільні фінанси, реалізація суспільного вибору, інституції, інституційний механізм, 

трансакційний аналіз, трансакційні витрати. 
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INSTITUTIONAL MECHANISM OF PUBLIC CHOICE 

IMPLEMENTATION 
 

Abstract. The article considers the institutional aspects of the public finance  functioning. The aim of the article is 

to study the institutional mechanism of public finance at the stage of implementation of public choice through the prism 

of transactional and transformational costs. Transaction costs have been found to be a key feature in assessing the ef-

fectiveness of an institutional mechanism. It is pointed out that at the stage of implementation of public choice an im-

portant role is also played by the transformation costs associated with the direct transformation of the factors of social 

production into goods and services provided by budgetary institutions. It is noted that the institutional mechanisms of 

tax collection, government borrowing, settlement and cash servicing of public finance do not lead to the production of 

certain goods, acting only as service subsystems necessary for public production by budgetary institutions of education, 

health, culture, law enforcement. The concept of “public transaction costs” has been introduced into scientific circula-

tion, as they are the antithesis of public goods (having similar properties) - their burden is distributed simultaneously to 

the whole society when it is impossible to avoid harm from the particular individual, which is eroding in the general 

system of public finance. The implemented study suggests an excessive level of public transaction costs in Ukraine. 

Evidence of this is the high level of interest in the market of domestic government bonds, the prevalence of informal 

transactions and corruption in the field of state property, fiscal administration and functioning of budgetary institu-

tions. The need to implement measures aimed at institutional optimization of public transaction costs was emphasized. 
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It is noted that this will be facilitated by transparency and publicity in access to detailed information on all transactions 

of budgetary institutions, authorities and state enterprises, disclosure of income declarations  of public figures, intro-

duction of public financial control, formation of public-private partnership in supply of public goods and services. 
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analysis, transaction costs. 
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Постановка проблеми. Західна фінансова 

наука містить у своєму складі теорію суспільного 

вибору (public choice theory), яка досліджує реальні 

механізми трансформації інтересів громадян у 

конкретику фіскальної політики держави. Загальну 

логіку розгортання архітектоніки суспільних 

фінансів із їх базових детермінант можна 

представити наступною послідовністю: інтереси 

громадян – формування представницьких органів і 

посад – функціонування виконавчо-бюрократичних 

структур – фіскально-бюджетні параметри. 

Для характеристики цього складного процесу 

детермінованості найбільш відповідним буде 

використання семантичної конструкції 

“інституційний механізм суспільних фінансів”. 

Адже відповідно до теорії машин і механізмів ме-

ханізмом є певна система ланок, призначена для 

перетворення руху та енергії з однієї форми в іншу. 

Механізми зазвичай містять комбінацію стійких і 

рухомих складових, що дозволяє їм обслуговувати 

процеси динаміки та кінематики. З таких поглядів 

інституційний механізм суспільних фінансів             

призначений перетворити енергію індивідуальних 

інтересів і преференцій щодо державної діяльності 

спочатку у певне колективне рішення у формі 

представницьких структур, а в кінцевому варіанті − 

у той продукт, який держава забезпечує сус-

пільству: суспільне благо, послугу, товар або 

трансферт. 

На практиці це потребує цілої сукупності про-

цедур і ланок, які виконують необхідні етапи 

послідовної роботи для поступової трансформації 

енергії суспільного вибору в фінансову політику 

держави. Вивчення положень теорії суспільного 

вибору наводить на думку про необхідність роз-

межування двох відмінних за суттю етапів – про-

цесу суспільного вибору та процесу його фактично-

го втілення. Перший етап виконує функцію ціле-

визначення – з’ясування пріоритетів і цілей сус-

пільства у сфері фінансів. У демократичних держа-

вах це відбувається шляхом формування органів 

представницької влади. Тому демократичний ме-

ханізм розглядається як “сукупність інституційних 

методів прийняття політичних рішень, шляхом 

яких реалізується загальне благо шляхом надання 

самому народу можливості вирішувати проблеми 

через вибори індивідів” [1, с. 337]. Другий етап 

здійснює функцію цілереалізації, – практичної 

діяльності по втіленню суспільних пріоритетів у 

деталі бюджетної та податкової політики. Даний 

адміністративний аспект переважно забезпечується 

за допомогою функціонування органів виконавчої 

влади. Таким чином, інституційний механізм сус-

пільних фінансів розбивається на дві послідовні 

складові: інституційний механізм суспільного ви-

бору та інституційний механізм реалізації суспіль-

ного вибору. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Окремі аспекти функціонування суспільних 

фінансів із позицій інституційного аналізу уже вив-

чалися в Україні. Зокрема, питання інституційного 

середовища фіскального регулювання досліджува-

ли А. Крисоватий і Т. Кощук [2]. Розвиток інститу-

ційних засад взаємодії фіскальної та монетарної 

політик України вивчався І. Єфименко [3]. Напря-

ми удосконалення інституційної моделі 

функціонування казначейської служби розглядав 

М. Юхненко [4]. Інституційні засади трансформації 

системи соціального захисту в Україні розкрито                  

І. Гринчишиним [5]. Інституційні аспекти механіз-

му соціального захисту населення аналізувалися                

Л. Павловою [6]. Інституційний механізм держав-

ного управління системою державних закупівель 

вивчали О. Критенко та Ю. Даньшина [7]. Ме-

ханізм державного фінансового контролю через 

призму інституцій досліджувався Л. Карпенко та  

П. Воронжаком [8]. Однак загальну схему інститу-

ційного механізму суспільних фінансів із виділен-

ням послідовності етапів і складових у контексті 

теорії суспільного вибору в Україні не здійснено. 

При цьому вітчизняні автори у складі інституційно-

го середовища враховують переважно інституції-

норми та інститути-організації, не поєднуючи їх із 

аналізом трансакцій і трансакційних витрат у сус-

пільних фінансах.  

Постановка завдання. Метою статті є дос-

лідження інституційного механізму суспільних 

фінансів на етапі реалізації суспільного вибору 

через призму трансакційних і трансформаційних 

витрат у цій сфері. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Відповідно до поглядів західної фінансової науки 

ефективність суспільних фінансів залежить від 

репрезентативності фінансової політики, її 

відповідності суспільним запитам, що дозволяє 

максимізувати корисність від споживання забезпе-

чуваних державою благ і послуг. Це, у свою чергу, 

залежить не тільки від здатності механізму прий-

няття колективних рішень до якісної агрегації різ-

новекторних індивідуальних пріоритетів, − про-

цесу, який завершується прийняттям бюджету та 

іншого законодавства, що регулює фіскальні               
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процеси. Не меншу роль відіграє й якість інститу-

ційних механізмів реалізації цих рішень. Адже 

важливо забезпечити не тільки оптимальне пред-

ставлення інтересів суспільства, але й їх втілення у 

практику в повній відповідності із закладеними 

пріоритетами. Реалізація фінансової політики дер-

жави є складною послідовністю етапів-процедур і 

потребує злагодженої роботи значної кількості 

державних органів, установ, окремих людей, інсти-

туційних механізмів, діяльність яких пов’язана з 

надзвичайно багатогранним колом питань: від по-

чатку обліку податкових зобов’язань до складання 

звіту про виконання бюджету. При дослідженні 

даного інституційного процесу теорія фінансів 

об’єктивно постає перед необхідністю застосування 

підходів управлінської, правової науки з метою 

виконання складного завдання – вдосконалити  

мистецтво управління суспільними фінансами. 

На етапі реалізації вплив суспільства на дер-

жавні фінанси дещо знижується та набуває інших 

форм. Після затвердження бюджету повністю 

змінюється сама суть інституційного процесу. В 

першу чергу це проявляється у зміні процедур 

прийняття рішень: публічно-демократичні 

(плебісцитарні) процедури поступаються місцем 

апаратно-бюрократичним процедурам [9, с. 129]. 

Відмінні також і завдання, що постають перед 

кожним із етапів. Якщо концептуальне призначен-

ня першого становить проблема досягнення раціо-

нального суспільного вибору, то для другого метою 

є забезпечення законності та ефективності вико-

нання. Виникає потреба гарантування повного та 

своєчасного виконання урядом попередньо досяг-

нутих домовленостей. Для реалізації цієї мети сус-

пільство створює складні управлінські та вико-

навські механізми поточного прийняття рішень та 

контролю з боку парламенту, структур громадянсь-

кого суспільства, розмежування повноважень зако-

нодавчої, виконавчої та судової влад тощо. 

Західна теорія інституціоналізму дивиться на 

процес прийняття рішень, укладання угод і контро-

лю за їх дотриманням із позицій трансакцій і 

пов’язаних із ними трансакційних витрат. Саме 

трансакційні витрати є ключовою рисою, яка доз-

воляє оцінити ефективність певного інституційного 

механізму. Як пише Д. Норт, “трансакційні витрати 

– це найпомітніший вимір інституційної основи” 

[10, с. 92]. Окрім трансакційних, на етапі реалізації 

суспільного вибору важливу роль відіграють також 

трансформаційні витрати, пов’язані з безпосе-

реднім перетворенням затрат на оплату праці, ма-

теріали, використання основних засобів у процесі 

виробництва суспільних благ і державних послуг 

бюджетними установами. 

Слід враховувати, що пропорції поєднання 

трансакційних і трансформаційних витрат у різних 

складових інституційного механізму суспільних 

фінансів суттєво відрізняються. Інституційні ме-

ханізми справляння податків, здійснення запози-

чень, розрахунково-касового обслуговування дер-

жавних фінансів самі по собі не призводять до ви-

роблення певного блага, виступаючи лише обслу-

говуючими підсистемами, необхідними для 

здійснення виробництва суспільних благ та дер-

жавних послуг бюджетними установами освіти, 

охорони здоров’я, культури, підтримки правопо-

рядку і т.д. Тому, на наш погляд, у складі інститу-

ційного механізму реалізації суспільного вибору 

варто виділяти два типи інституційних одиниць: 

бюджетні установи, які безпосередньо займаються 

виробництвом суспільних благ та інших послуг, 

надаючи їх населенню, а також організації обслуго-

вуючого характеру. Бюджетні установи, які нада-

ють послуги безпосередньо населенню, задіяні у 

суспільному виробництві, а тому більше пов’язані з 

трансформаційними процесами та трансформацій-

ними витратами. Бюджетні установи другої групи 

обслуговують трансакції у сфері суспільних 

фінансів: прийняття рішень, контроль за їх дотри-

манням, витрати на акумуляцію ресурсів, забезпе-

чення розрахунків і т.д. Вважаємо, що рівень та 

пропорції трансакційних і трансформаційних вит-

рат свідчать про інституційну ефективність систе-

ми суспільних фінансів.  

Теорія інституціоналізму виділяє поряд із фор-

мальними трансакціями також і неформальні. 

“Якщо організації − фірми, профспілки, фермерські 

групи, політичні партії і конгресові комітети −  

докладають зусиль до непродуктивної діяльності, 

то це означає, що інституційні обмеження створили 

структуру стимулів для неї” [10, c. 141]. Нефор-

мальні трансакції, як і формальні, призводять до 

трансакційних витрат. При цьому неформальні 

трансакції доволі часто завершуються витратами 

для бюджету, або кошторису бюджетної установи, 

при одночасному формуванні вигод для причетних 

до них осіб − посадовців чи економічних структур. 

Прикладом такого негативного явища є різно-

манітні корупційні схеми у всіх складових суспіль-

них фінансів: “відкати” у сфері державного 

капітального будівництва; оборудки державних 

підприємств із постачальниками та споживачами за 

цінами, які вимивають їх ресурси; корупція на мит-

ниці та у фіскальних органах тощо. Усі ці трансак-

ції ведуть до додаткових витрат і зростання вар-

тості послуг задіяних інституційних одиниць сус-

пільного сектору, а в кінцевому випадку це відоб-

ражається на добробуті громадян – платників по-

датків і споживачів суспільних благ. 

На нашу думку, такого роду трансакційні вит-

рати необхідно називати саме суспільними тран-

сакційними витратами (public transaction costs), 

оскільки вони є антиподом суспільних благ (хоча й 

характеризуються тими ж рисами) − їх тягар 

розподіляється одночасно на усе суспільство і при 

цьому уникнення негативних наслідків для окремо-

го індивіда є неможливим, оскільки дані втрати 

розмиваються в загальній системі суспільних 

фінансів. Така властивість трансакційних витрат у 

суспільному секторі недостатньо усвідомлена 

навіть західною економічною наукою, як і не вико-

ристовується сам термін “суспільні трансакційні 

витрати”. Вживаються лише семантичні конст-

рукції “costs of transaction”, або “transaction costs” 

(див., для прикладу [11]). 
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Важливою перевагою інституційного підходу є 

здатність дослідження певного феномену з проце-

дурної точки зору. При такому баченні можна вив-

чати фіскальні явища через призму послідовності 

етапів та операцій, які виходять із уподобань та 

преференцій індивідів і, трансформуючись через 

усю інституційну систему суспільних фінансів, 

набувають форм фінансових інститутів та повер-

таються до громадянина у вигляді створюваних 

державою благ. Аналіз інституційного механізму 

реалізації суспільного вибору дозволяє виокремити 

наступні його найбільш загальні складові (рис. 1). 

Спробуємо провести огляд із наведенням прикладів 

їх трансакційного аналізу. 

Початковим етапом реалізації суспільного ви-

бору є інституційні механізми акумуляції доходів 

та адміністрування податків. Вони забезпечуються 

у суспільстві взаємодією та діяльністю цілої сукуп-

ності інституційних одиниць державного сектору 

та суб’єктів господарювання і врегульовані                

численною кількістю норм, правил та неформаль-

них традицій. Даний механізм може бути побудо-

ваний із різним рівнем трансакційних витрат як для 

суспільства (у вигляді необхідності утримання 

необхідних фінансових органів і структур), так і 

для суб’єктів господарювання (у плані необхідності 

ведення обліку, звітності і т. д.). На масштаби тран-

сакційних витрат впливає складність податкової 

системи, кількість платежів, організація 

адміністрування податків тощо. Інституційне 

спрощення фіскального механізму є шляхом до 

зниження трансакційних витрат, а отже сприяє  

зростанню ефективності економіки внаслідок за-

гального зменшення рівня видатків бюджету, а 

також оптимізації витрат суб’єктів господарюван-

ня. Є підстави вважати, що високі трансакційні 

витрати, окрім самого рівня оподаткування, висту-

пають додатковим фактором переведення діяль-

ності в тінь, появи таких ефектів, як корупція та 

приховування від сплати податків. 

 

 
Рис. 1. Інституційний механізм суспільних фінансів та його складові* 

 

*Джерело: розробка автора 
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На те, що рівень трансакційних витрат від           

функціонування фіскального механізму може зна-

ходитись у відриві від результатів його діяльності, 

вказує відсутність за роки незалежності чіткої ко-

реляції обсягів перерозподілу ВВП і акумульованих 

доходів до бюджетів, з одного боку, та витрат на 

утримання фінансових органів і кількість їх праців-

ників, – з іншого. Окрім цього, доволі поширеним 

явищем у сфері фіскального механізму є нефор-

мальні трансакції. Встановлена у вітчизняному 

суспільстві система традицій і поведінкових норм 

кардинально не засуджує ухилення від сплати по-

датків і можливості домовленостей із представни-

ком фіскальних, митних органів щодо мінімізації 

платежів. За таких умов додаткові витрати на 

підвищення ефективності контрольних заходів є 

неефективними. Натомість виходом може бути 

лише побудова такої інституційної моделі, яка у 

сукупності з мінімізацією фіскального навантажен-

ня і спрощення адміністративних процедур збалан-

совуватиметься детінізацією економічних процесів. 

Паралельно з акумуляцією податкових надход-

жень вагому роль відіграє вибудований інституцій-

ний механізм державних запозичень та обслуго-

вування державного боргу. За сухими статистич-

ними цифрами державного боргу приховується 

складний інституційний механізм його формування 

та обслуговування. Визначальними складовими 

інституційного середовища позикових фінансів є 

процедури бюджетного процесу (які зумовлюють 

схильність до використання боргових джерел у 

порівнянні із зростанням фіскального навантажен-

ня), механізми прийняття рішень урядом; особли-

вості інституційної організації фінансового ринку; 

роль міжнародних інституцій. Ефективність інсти-

туцій у цій сфері насамперед пов’язана з моделлю 

політичного прийняття фінансових рішень, яка по-

різному може впливати на збалансованість бюдже-

ту, стимулювати до погашення державного боргу 

або ж до його накопичення. 

Загальним якісним показником сфери позико-

вих фінансів є рівень відсоткової ставки. Д. Норт 

зазначає: “Рівень відсоткової ставки на ринках 

капіталу – це, напевне, найяскравіший кількісний 

вимір ефективності інституційної основи [10, с. 92]. 

Вітчизняний інституційний механізм внутрішніх 

державних запозичень, зокрема ринку облігацій 

внутрішньої державної позики (ОВДП), вибудова-

ний переважно з орієнтацією на забезпечення інте-

ресів банків. Зокрема, трансакційні витрати для 

входження та діяльності на ринку ОВДП для пе-

ресічного громадянина є надто високими (врахо-

вуючи плату за відкриття рахунку, комісійні пла-

тежі, наявність обмежень по обсягах мінімальних 

вкладень). Це зумовлює можливість здійснення 

операцій і їх вигідність лише власникам доволі 

суттєвих капіталів. Ключовими ж бенефіціарами 

системи є банки, які виступають посередниками 

даного масштабного спекулятивно-перерозпо-

дільчого процесу, інвестуючи залучені у населення 

депозити в ОВДП та отримуючи гарантований при-

буток з мінімальними ризиками, замість виконання 

функції кредитування реального сектору економіки 

[12, с. 45]. 

Важливу роль у здійсненні трансакцій у сус-

пільному секторі відіграє казначейська система. 

Даний інституційний механізм забезпечує вико-

нання бюджету в часі та просторі, покликаний 

ліквідовувати касові розриви й ефективно управ-

ляти залишками коштів. Дану тематику можна 

представити як проблему казни у складі загальної 

проблематики бюджету. Забезпечення 

відповідності доходів і видатків бюджету в тери-

торіальному та часовому вимірі з мінімальними 

втратами ефективності та контрольованості бюд-

жетних процесів є однією з центральних теоретич-

них і практичних проблем державних фінансів, яка, 

на наш погляд, є ще недостатньо розробленою в 

Україні. Вважаємо, що основними вимогами, якими 

повинен характеризуватися даний механізм, є за-

безпечення законності, контрольованості та 

відповідності бюджетному плану, а також ефектив-

ності та економності управління ресурсами при 

мінімізації трансакційних витрат. При цьому необ-

хідно відзначити, що казначейська система є яскра-

вим прикладом саме трансакційного механізму, 

який обслуговує оптимальне функціонування бюд-

жетних установ − виробників послуг населенню, 

хоча сам із громадянами практично не взаємодіє.  

Потреба впорядкування трансакцій у сфері сус-

пільних фінансів в Україні зумовила становлення 

інституційного механізму публічних закупівель, 

покликаного забезпечити прозорі умови постачання 

усього необхідного для функціонування бюджетної 

установи. Електронна система публічних за-

купівель Prozorro як онлайн-платформа, на якій 

розміщуються тендери на купівлю товарів, робіт і 

послуг, створила широкі можливості для раціо-

налізації цін постачальників. Система Prozorro за-

безпечує суттєву економію на трансформаційних 

витратах для бюджетних установ. Дану економію 

можна розраховувати як різницю між сумою 

коштів, яку замовник планував витратити на за-

купівлю, і сумою, яку витратив по факту укладено-

го контракту. Така економія лише за результатами 

2020 року орієнтовно перевищуватиме 50 млрд грн 

[13]. Поряд із цим дана система забезпечує й ряд 

інших важливих рис і переваг для функціонування 

суспільних фінансів. Насамперед це створення 

умов прозорості та публічності, які знижують вит-

рати на пошук інформації для зацікавлених осіб, а 

також забезпечення більш оптимальної конкуренції 

між суб’єктами господарської діяльності. 

Однак слід відзначити, що вказаний позитив-

ний ефект потрібно оцінювати з врахуванням до-

даткових трансакційних витрат, які виникли для 

бюджетних установ. Адже, як і будь-який механізм 

організації трансакцій, система Prozorro зумовлює 

певні трансакційні витрати. Для бюджетних ор-

ганізацій це, зокрема, полягає у потребі виділення 

під дані функції окремих працівників і здійснення 

ряду інших видатків. До трансакційних витрат 

можна віднести і сплату комісії постачальниками 

товарів у випадку підписання договору з покупцем. 
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Обсяг комісії є доволі значним і становить 1-3 %, в 

залежності від суми угоди закупівель. 

Інституційний механізм соціального захисту 

також може функціонувати з різним рівнем тран-

сакційних витрат. Адже структури, задіяні у проце-

дурах визначення кола отримувачів виплат і допо-

мог (органи соціального захисту населення), потре-

бують значних бюджетних витрат на своє утриман-

ня. А позабюджетні фонди соціального спрямуван-

ня є інституціями, які функціонують за рахунок 

частини ресурсів, акумульованих єдиним 

внеском на загальнообов’язкове державне соціаль-

не страхування. При цьому інституційна структура 

соціального захисту держави включає не лише 

державні інституції, але й недержавні організації 

[6, c. 83]. У цій сфері в Україні все більш активно 

діють благодійні організації, а також некомерційні 

громадські організації, розвивається інститут во-

лонтерства. Застосування державно-приватного 

партнерства на ринку надання соціальних послуг, 

залучення благодійних і громадських організацій 

до цієї сфери може бути шляхом до економії на 

трансакційних витратах внаслідок надання інститу-

ційному механізму соціального захисту більшої 

гнучкості, прозорості та відповідності суспільним 

запитам.  

Вагому роль для ефективності суспільних 

фінансів відіграє інституційний механізм контро-

лю. Дослідження історичного розвитку державних 

фінансів у багатьох європейських країнах дозволи-

ло відомому французькому вченому минулого                  

Р. Штурму стверджувати, що успіхи контролю 

неодмінно “співпадали з успіхами фінансового 

добробуту країни; контроль і фінансовий добробут 

ідуть разом; контроль відкриває і породжує фінан-

совий добробут, він є в один і той же час і його 

показник, і причина” [14, с. 485]. У сучасному сус-

пільстві значну частину контрольних дій здатне 

здійснювати саме суспільство за умови розвину-

тості його громадянських інститутів. В демокра-

тичній державі ключову роль у функціонуванні 

суспільних фінансів відіграють недержавні, неко-

мерційні громадські організації як важлива складо-

ва громадянського суспільства. Вони забезпечують 

ефективний вплив на владу не лише на етапах сус-

пільного вибору, але й у процесі його реалізації. 

Дані структури, діючи від інтересів громади, здатні 

підвищити якість надаваних послуг і беруть на себе 

значну частину трансакційних витрат на здійснення 

контролю, які держава не може собі дозволити. Цю 

особливість можемо порівняти з феноменом само-

регуляції та самоорганізації ринкової системи, 

ефективність якої базується на безлічі індивідуаль-

них дій. Адже інститути громадянського суспіль-

ства можуть забезпечити таку повноту охоплення та 

інтенсивність охоплення, яку не можуть забезпечи-

ти держава та її контролюючі органи. Цьому сприяє 

забезпечення прозорості та публічності у доступі 

до деталізованої інформації щодо усіх трансакцій 

бюджетних установ, органів влади, державних 

підприємств, розкриття інформації про декларації 

доходів публічних осіб тощо. З позиції трансакцій-

них то трансформаційних витрат дієвість                     

громадського контролю є надзвичайно високою, 

адже заміщує собою громіздкий та часто неефек-

тивний фінансований державою механізм. 

Традиційно у вітчизняних наукових досліджен-

нях застосовуються терміни “державний фінансо-

вий контроль”, “соціальний контроль” та “гро-

мадський контроль”. На нашу думку, необхідно 

переходити до використання більш ємкого та 

відповідного часу поняття “суспільний фінансовий 

контроль” як комплексний феномен контролю з 

боку усіх елементів суспільства за сферою 

публічних фінансів. На думку О. Шашкевича, 

термін “суспільний фінансовий контроль” включає 

“парламентський контроль, контроль органів вико-

навчої влади, муніципальний контроль, громадсь-

кий контроль, внутрішній контроль власника” [15, 

с. 170]. 

Завершальною ланкою інституційного механіз-

му реалізації суспільного вибору є бюджетні уста-

нови, в яких безпосередньо відбувається суспільне 

виробництво благ і послуг населенню. До таких 

установ можна віднести заклади у сфері освіти, 

охорони здоров’я, культури, правопорядку, по-

жежної безпеки тощо. Функціонування таких бюд-

жетних установ є прикладом переважно трансфор-

маційних процесів, пов’язаних із створенням ново-

го продукту (суспільного блага, послуги або ж то-

вару) за допомогою предметів і засобів праці, а 

також самої праці. З метою вироблення даного 

продукту ці організації проводять економічну 

діяльність і здійснюють внутрішні та зовнішні 

трансакції. Тому традиційний для вітчизняної 

фінансової науки підхід, орієнтований на кошто-

рисне фінансування бюджетних установ, доцільно 

поєднувати з інституційним аналізом трансакцій-

них та трансформаційних витрат. 

Загалом для всіх інституційних одиниць у дер-

жавному секторі здебільшого є характерною від-

сутність конкуренції, низька залежність від спожи-

вачів послуг і висока залежність від ієрархічної 

підпорядкованості та державного регулювання. У 

сукупності це становить відмінне від ринкового 

середовище формування практичних заходів дер-

жавної політики, стосовно якого на Заході вико-

ристовують термін “бюрократія” (не надаючи йому 

негативного змісту). Здатність бюрократії впливати 

на трансакційні та трансформаційні витрати у сфері 

суспільних фінансів зумовлює пильну увагу до 

даного феномену з боку західної фінансової науки.  

Основною рисою впливу бюрократії на сус-

пільні фінанси є схильність до максимізації обсягів 

бюджету. Виступаючи ключовим учасником бюд-

жетного процесу, виконавський апарат намагається 

збільшити обсяг фінансування власних установ. 

Володіючи інформаційною перевагою щодо свого 

виду діяльності, необхідних затрат та корисності 

послуг, службовці отримують передумови для за-

вищення кошторисів. Це не сприяє економії коштів 

і знижує ефективність суспільного виробництва. 

Відомий дослідник У. Нісканен виділяє такі моти-

ваційні характеристики, що визначають корисність 

для бюрократа: заробітна плата, приробіток на 

службі, суспільна репутація, влада, патронаж,                
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результати діяльності установи, свобода проводити 

зміни і свобода управління установою. Практично 

всі з них прямо залежать від сумарного бюджету 

установи [16, с. 425].  

Висновки і перспективи подальших до-

сліджень у даному напрямі. Вітчизняним нау-

ковцям, які орієнтуються на застосування інститу-

ційного підходу, при дослідженні суспільних 

фінансів доцільно враховувати роль трансакцій, 

трансакційних і трансформаційних витрат як важ-

ливої складової їх інституційного середовища.      

Застосовуваний у даній статті аналіз реалізації сус-

пільного вибору за допомогою трансакційного 

аналізу потребує подальшого розвитку в майбутніх 

дослідженнях, адже кожен із складових інститу-

ційного механізму потребує спеціалізованого                

поглибленого вивчення, яке не могло бути прове-

дене в межах даної статті. 

Варто зауважити, що теорія трансакційних вит-

рат навіть у західній економічній науці лише почи-

нає застосовуватися до сфери суспільних фінансів. 

Акцентовано увагу на необхідності впровадження у 

науковий обіг поняття “суспільні трансакційні вит-

рати” (public transaction costs), оскільки вони є ан-

типодом суспільних благ − їх тягар розподіляється 

одночасно на усе суспільство при неможливості 

уникнення шкоди з боку окремого індивіда, яка 

розмивається в загальній системі суспільних 

фінансів. 

Проведений огляд наводить на думку про 

надмірний рівень суспільних трансакційних витрат 

в Україні. Свідченням цього є надто високий рівень 

відсотків на ринку облігацій внутрішньої державної 

позики, поширеність неформальних трансакцій і 

корупційних явищ у сфері державної власності, 

фіскального адміністрування, функціонування 

бюджетних установ. Оскільки рівень трансакційних 

витрат є показником ефективності наявних інсти-

туцій та економіки загалом, доцільним вбачаємо 

здійснення заходів, спрямованих на інституційну 

оптимізацію суспільних трансакційних витрат. 

Цьому сприятиме забезпечення прозорості та 

публічності суспільних трансакцій, впровадження 

громадського фінансового контролю, становлення 

державно-приватного партнерства у сфері поста-

чання суспільних благ і послуг. 
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БЮДЖЕТУВАННЯ В УПРАВЛІННІ ФІНАНСОВИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 

Анотація. У статті описано основні принципи бюджетування, необхідні для управління фінансовими 

результатами автотранспортних підприємств, а також розкрито основні проблеми побудови бюджетів. 

Встановлено, що головною проблемою автотранспортних підприємств, які здійснюють міські пасажирські 

перевезення, є збиткова динаміка результатів їхньої діяльності. Врахування цієї тенденції під час побудови 

бюджетної системи є необхідним для виявлення причин утворення негативного фінансового результату 

діяльності та своєчасного вжиття заходів з усунення факторів, які його спричиняють. Також виявлено, що на 

автотранспортних підприємствах складають, як правило, лише фінансовий план, без застосування 

ефективної системи бюджетування. Надано характеристику структури фінансового плану та операційного 

бюджету автотранспортного підприємства. Розглянуто відмінності бюджетування та фінансового плану. 

Метою статті є розробка та надання рекомендацій з побудови сучасної системи бюджетування для 

покращення ефективного управління фінансовими ресурсами і показниками автотранспортного підприємства. 

Це зумовлено тим, що автотранспортні підприємства комунальної форми власності мають ряд 

особливостей, від яких залежить процес бюджетування, особливо в частині методики розрахунку витрат 

підприємства і тарифів за проїзд. Оскільки у комунальному підприємстві тариф на перевезення пасажирів 

залежить не лише від собівартості перевезень, але й від корегування його органами місцевого самоврядування, 

це призводить до встановлення тарифів, нижчих за фактичну собівартість перевезень. Виявлено залежність 

діяльності таких підприємств від кількості асигнувань, отриманих з місцевого бюджету згідно з 

кошторисними призначеннями, що унеможливлює формування реального тарифу з використанням системи 

бюджетування. Відповідно до здійснених досліджень зроблено висновок, що головним завданням створення 

бюджетів автотранспортного підприємства задля управління фінансовими результатами є формування 

бюджетів доходів та бюджетів витрат. Для кращої координації цих бюджетів необхідно створити центри 

відповідальності за даними напрямками для оцінки діяльності центрів доходів та центрів витрат, щоб краще 

можна було прогнозувати доходи та витрати автотранспортного підприємства. Важливого значення набула 

оцінка рентабельності маршрутів з метою перегляду транспортної сітки, проведення контролю та аналізу 

виконання бюджетів, прогнозування ризиків та виявлення шляхів їх запобігання, порівняння фактичних 

фінансових результатів із плановими. Все це дасть можливість розрахувати стратегію рентабельності 

перевезень як основного чинника формування позитивного фінансового результату. 

 

Ключові слова: бюджет, бюджетування, кошторис, фінансовий план, автотранспортне підприємство, 

доходи, витрати, фінансові результати. 
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BUDGETING IN MANAGEMENT OF FINANCIAL RESULTS OF MOTOR 

TRANSPORT ENTERPRISES 
 

Abstract. The article describes the basic principles of budgeting, necessary for the management of financial results 

of motor transport enterprises, as well as reveals the main problems of budgeting. It is determined that the main prob-

lem of motor transport enterprises engaged in urban passenger transportation is the unprofitable dynamics of their 

activities results. Taking into account these trends when building a budget system is necessary to identify the causes of 

negative financial results and apply timely measures to eliminate the factors that cause them. It was also found that 

motor transport companies usually make only a financial plan, without applying an effective budgeting system. The 

characteristic of structure of the financial plan and the operating budget of the motor transport enterprise is given. The 

differences between budgeting and financial plan are considered. The purpose of the article is to develop and provide 

recommendations for building a modern budgeting system to improve the effective management of financial resources 

and performance of the motor transport enterprise. This is due to the fact that motor transport enterprises of communal 

ownership have a number of features on which the budgeting process depends, especially in terms of enterprise’s meth-

ods of costs and fares calculating. Since in a communal company the tariff for passenger transportation depends not 

only on the cost of transportation but also from its adjustment by local governments, it often leads to the determination 
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of tariffs below the actual cost of transportation. The dependence of the activity of such enterprises from the number of 

appropriations received from the local budget in accordance with the estimated purposes is revealed, which makes it 

impossible to form a real tariff using the budgeting system. According to the research, it is concluded that the main task 

of creating budgets for the motor transport enterprises to manage financial results is the formation of revenue budgets 

and expenditure budgets. In order to better coordinate these budgets, it is necessary to create responsibility centers in 

these areas to assess the activities of revenue centers and cost centers, for better forecasting the revenues and expendi-

tures of the motor transport enterprise. It is important to assess the profitability of routes in order to review the 

transport network, implement control and analysis of budget execution, forecast risks as well as identify ways to prevent 

them, comparing the actual financial results with the planned. All this will make possible to calculate the profitability 

strategy of transportation as the main factor in the formation of a positive financial result. 

 

Key words: budget, budgeting, estimate, financial plan, motor transport enterprise, incomes, costs, financial results. 
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Постановка проблеми. На прибуткову та 

ефективну роботу автотранспортних підприємств 

(далі АТП) впливають як внутрішні, так і зовнішні 

фактори, які необхідно оперативно визначати для 

прийняття своєчасних управлінських рішень. Для 

проведення моніторингу фінансових показників та 

своєчасного вжиття заходів щодо усунення 

факторів, які негативно впливають на формування 

фінансового результату, доцільно запровадити одну 

з важливих складових управлінського обліку, а 

саме: бюджетування. Постановка проблеми полягає 

в тому, що автотранспортні підприємства, які 

здійснюють міські пасажирські перевезення, мають 

збиткову динаміку і, відповідно, це необхідно 

враховувати при виявленні причин негативного 

фінансового результату діяльності з метою 

своєчасного вжиття необхідних заходів та усунення 

негативних факторів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Проблемним питанням формування бюджету та 

бюджетування в управлінському обліку приділяли 

увагу такі вітчизняні й зарубіжні вчені, як: 

П. Й. Атамас, С. В. Білобловський, І. О. Бланк, 

В. О. Василенко, С. Ф. Голов, А. М. Кармінський, 

М. Х. Корецький, Д. М. Коркуна, О. Й. Косарєв, 

О. П. Крайник, О. Г. Мельник, О. О. Терещенко, 

А. Ю. Харко, Н. Г. Чепуренко. Однак, враховуючи 

теперішні ускладнення фінансового стану АТП 

через пандемію та специфіку їх діяльності, ця 

проблема потребує подальшого дослідження. 

Постановка завдання. Метою статті є 

розробка та надання рекомендацій з побудови 

сучасної системи бюджетування для покращення 

ефективного управління фінансовими ресурсами і 

показниками АТП. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Опрацювавши певну кількість літературних 

джерел, ми дійшли висновку, що до цього часу 

єдності у трактуванні понять “бюджет” та 

“бюджетування” немає. Найпоширеніших 

визначень дотримується проф. С. Ф. Голов, 

зазначаючи, що бюджет – це план майбутніх 

операцій, виражений у кількісних вимірниках; 

бюджетування – це процес планування майбутніх 

операцій підприємства та оформлення його 

результатів у вигляді системи бюджетів [5, с. 340]. 

Д. М. Коркуна ці поняття трактує зовсім по-

іншому: бюджет – це оперативний фінансовий 

план, який, як правило, складають на рік, і він 

відображає вхідні та вихідні грошові потоки 

операційної, фінансової та інвестиційної 

діяльності; бюджетування – це чітко визначений 

процес, що розроблений підприємством для 

досягнення поставлених цілей [8, с. 330]. Багато хто 

з авторів ототожнює поняття бюджету та 

кошторису, довкола чого чиняться наукові 

суперечки, оскільки окремі науковці, наприклад 

Р. С. Квасницька та С. О. Джерелейко, вважають, 

що таке ототожнення не є достатньо коректним у 

плані застосування термінології, оскільки кошторис 

– це перелік витрат на реалізацію конкретних 

проектів (виробництво продукції, виконання робіт, 

надання послуг тощо), і розглядають лише його 

дохідну частину, наявність якої більш притаманна 

саме фінансовим планам [7, с. 31]. 

Виходячи з наведених визначень, можна 

зробити висновок, що бюджетування – це процес 

побудови бюджетів для раціонального та 

доцільного використання матеріальних, трудових і 

фінансових ресурсів з метою покращення 

діяльності підприємства. 

Складання бюджетів відіграє дуже важливу 

роль для прийняття управлінських рішень, оскільки 

бюджетування є складовою управлінського обліку. 

На цьому факті наголошує у своїй науковій праці 

А. В. Тирінов, підкреслюючи, що така інформація 

дає можливість покращити фінансові результати 

завдяки плануванню діяльності та прогнозуванню 

ризиків [10, с. 152]. 

У даний час більшість АТП поряд з фінансовим 

обліком ведуть також управлінський облік, за 

допомогою якого можна створити систему 

бюджетування, яка повинна суттєво впливати на 

підвищення ефективності діяльності підприємств. 

Крім того, система бюджетування потрібна для 

створення окремих бюджетів у залежності від виду 

діяльності підприємства та повинна об’єднувати їх 

загальним бюджетом, який може мати вигляд 

кінцевого, консолідованого чи генерального. 

Створення такої системи бюджетування дозволить 

більш чітко прогнозувати стратегію розвитку 

підприємства. 
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АТП комунальної форми власності мають ряд 

особливостей, від яких залежить процес 

бюджетування, особливо в частині методики 

розрахунку витрат підприємства і тарифів за 

проїзд. У той же час методика розрахунку 

очікуваної кількості пасажирських перевезень 

суттєво відрізняється від діючої методики 

приватного автотранспортного підприємства з 

надання аналогічних послуг. Ця відмінність 

полягає в тому, що у комунальному підприємстві 

тариф на перевезення пасажирів залежить не лише 

від собівартості перевезень, але й від корегування 

органами місцевого виконавчого комітету і, як 

правило, буде меншим від фактичної вартості 

перевезень. До того ж, діяльність таких під-

приємств залежить від кількості асигнувань, отри-

маних з місцевого бюджету згідно з кошторисними 

призначеннями, що унеможливлює формування 

реального тарифу бюджетною системою. 

З метою оцінки фінансового стану АТП 

необхідно проводити його фінансовий аналіз. 

Зазначимо, що для комунальних підприємств 

затверджено рішенням Виконкому Порядок 

складання, затвердження та контролю виконання 

фінансових планів комунальних підприємств, 

згідно з яким визначається процедура складання, 

затвердження та контролю виконання фінансового 

плану [2]. 

Згідно з даним порядком затверджено форми 

фінансового плану, який повинен містити такі 

основні фінансові показники: формування 

прибутку підприємства, розподіл чистого прибутку, 

обов’язкові платежі підприємства до бюджету та 

державних цільових фондів, елементи операційних 

витрат, капітальні інвестиції, коефіцієнтний аналіз 

та рух грошових коштів. 

Зазначений фінансовий план повинен 

складатися у розрізі даних факту минулого року, 

фінансового плану поточного та загальної суми 

планового року із поквартальною розбивкою. 

Також інформація до фінансового плану повинна 

містити дані про підприємство, перелік 

підприємств, які входять до консолідованого 

фінансового плану, інформацію про бізнес 

підприємства, діючі фінансові зобов’язання 

підприємства, аналіз окремих статей фінансового 

плану, витрати на утримання транспорту та ін. 

Також складають фінансовий план із помісячною 

розбивкою із визначенням різниці до факту 

попереднього року та різниці до очікуваного 

поточного року. Після проведення аналізу проекту 

фінансового плану його подають на погодження у 

департамент економічного розвитку, метою 

створення якого є забезпечення збалансованого 

економічного та соціального розвитку міста [1]. У 

разі невідповідності виконання бюджетів 

підприємство повинно складати аналітичні довідки 

з поясненнями причин відхилень фактичних 

показників від запланованих. Департамент 

економічного розвитку здійснює узагальнення та 

аналіз отриманої інформації, готує звіт про 

виконання комунальними підприємствами 

фінансових планів за минулий рік і про показники 

фінансових планів у плановому році та подає на 

розгляд виконавчому комітету. 

Після аналізу структури фінансового плану 

АТП виникає питання стосовно різниці між 

фінансовим плануванням та бюджетуванням. Так, 

Л. М. Бабич та С. А. Наконечна акцентують увагу 

на тому, що фінансовий план охоплює спектр дій, 

спрямованих на досягнення визначених цілей, тоді 

як бюджет передбачає деталізацію шляхів 

реалізації цього плану дій і, як наслідок, при 

фінансовому плануванні визначаються фінансові 

результати підприємства, а при бюджетуванні 

з’ясовуються шляхи досягнення цих результатів [3, 

с. 11]. 

Зауважимо той факт, що сьогодні на більшості 

автотранспортних підприємств використовують 

лише фінансовий план підприємства, тобто лише 

бюджет. Проте бюджетування – це ж ціла система 

побудови та взаємозв’язку бюджетів підприємства, 

співвідношення доходів та витрат, надходжень та 

видатків. Тому ми вважаємо, що, окрім складання 

фінансового плану на АТП, необхідно побудувати 

систему бюджетів, у яких чітко були б розписані 

дані фінансового плану. 

Важливо, що перед складанням бюджетів необ-

хідно вивчити структуру підприємства. Це необ-

хідно для налагодження інформаційної системи, 

яка складається з системи документообороту, 

системи інформаційного забезпечення бюджетів, 

даних внутрішньоуправлінської звітності. Окрім 

того, потрібно обґрунтовано скласти перелік управ-

лінських вимог, відповідно до яких розробля-

тиметься система бюджетування. Зазначимо, що 

бюджетування повинне складатися з таких етапів: 

1. Створення проекту бюджетування. 

2. Розгляд та обґрунтування. 

3. Затвердження. 

4. Контроль за виконанням та виявлення відхилень. 

5. Регулювання з метою усунення виявлених 

відхилень. 

6. Проведення аналізу бюджетування. 

7. Підготовка висновків щодо ефективності 

чинної системи бюджетування. 

Таким чином, для здійснення бюджетування на 

автотранспортних підприємствах необхідна 

побудова бюджетів для отримання позитивного 

фінансового результату. Його формування 

залежить від складання операційного бюджету, 

основними складовими якого є витрати операційної 

діяльності підприємства та встановлення тарифів. 

Так, М. В. Реслер наголошує щодо актуальності 

побудови бюджетування на основі операційної 

діяльності, пов’язуючи види операційних бюджетів 

із видами операційних витрат автотранспортного 

підприємства [9, с. 225], а Л. М. Бабич зазначає, що 

сутність фінансового планування завжди повинна 

відображати мету операційної діяльності 

підприємства [4, с. 24]. 

Проведене дослідження показало, що побудова 

операційної системи бюджетування в управлінні 

фінансовими результатами АТП складається з 

елементів, наведених на рис. 1. 
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Рис. 1. Побудова операційного бюджету АТП 
 

 

Так, операційний бюджет складається з 
бюджету доходів та бюджету витрат. Ці бюджети є 
вирішальними у формуванні фінансових 
результатів АТП.  

Склад цих бюджетів ми пропонуємо 
розмежувати у кількісній та вартісній складовій. 

Кількісна частина бюджетування необхідна для 
того, щоб передбачити обсяг пасажирських 
перевезень у розрізі тих, хто оплачує за проїзд, та 
пасажирів пільгової категорії. Для цього необхідне 
якісне та достовірне обстеження пасажирообороту 
із зазначенням маршрутів. 

Також варто вносити корегування у 
прогнозовані обсяги пасажирських перевезень, 
оскільки вони залежать від ряду факторів, які 
впливають на них: 

- сезонність (важливо враховувати відхилення 
від фіксованої кількості перевезень залежно від 
пори року); 

- дні тижня та години дня (провести 
розшифровку пасажирообороту за днями тижня, у 
годину пік та в інші години); 

- врахування можливості впливу природних 
катаклізмів та технічних ситуацій на роботу 
автотранспорту (повені, снігові замети, затори на 
дорогах); 

- надзвичайні ситуації медичного характеру 
(перевезення обмеженої кількості пасажирів у 
зв’язку з санітарними вимогами). 

Необхідним є узгодження роботи всіх відділів 
автотранспортного підприємства, гармонізації 
бюджетної системи з інформаційно-аналітичною 
системою, створення відповідної звітності 
управлінського обліку. 

Структуру бюджетної системи, тобто види 
окремих бюджетів, підприємство складає 
індивідуально, виходячи з потреб та враховуючи 
особливості діяльності підприємства та залежно від 
розробленої стратегії й інших важливих чинників. 
Адже збитковість підприємства може бути не лише 
через зовнішні економічні чинники, а й через 
помилки в управлінському обліку, недосконалість 
системи бюджетування або взагалі її відсутність. В 
умовах світового розвитку ІТ-технологій важливою 
є автоматизація процесу бюджетування на 
автотранспортному підприємстві. Так, О. В. Заяц 
зазначає, що кожне підприємство визначає 
самостійно ступінь деталізації бюджетування, 
проте погляди на створення системи бюджетування 
з точки зору планово-економічного підрозділу та з 
точки зору тих, хто створює автоматизовану 
систему, протилежні щодо логіки побудови, 
оскільки фахівці з бюджетування першочергово 
визначають бюджетну модель, а для ІТ-підрозділу 

Основні елементи операційної системи 

бюджетування АТП 

Операційний бюджет 

Бюджет доходів 

 

Бюджет витрат 

1. Кількісний 

- плановий обсяг пасажирських перевезень 

за встановлений період 

2. Вартісний 

- прогнозований розмір тарифів  

- очікуваний дохід від пасажирських 

перевезень 

- очікуваний розмір асигнувань з місцевого 

бюджету 

- додаткові надходження: 
*дохід з реклами 
*дохід з оренди  
 
 

1. Кількісний 

- прогнозування перевезень пасажирів 

пільгової категорії 

2. Вартісний 

- прогнозування встановлення тарифів 

Виконкомом та визначення різниці 

недоотримання грошових коштів через 

різницю у встановленому тарифі та фактичну 

собівартість перевезень 

- прогнозована сума невідшкодування 

перевезень пільгової категорії громадян 

- прогнозована сума операційних витрат, 

пов’язаних із прямою діяльністю 

підприємства 
 

Визначення фінансового результату у майбутньому звітному періоді 
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першочерговим є визначення та наповнення 
довідників статей бюджетних операцій [6, с. 46]. 
Таким чином, на сьогодні потрібні вдосконалення 
бюджетної системи та автоматизація процесів 
бюджетування. 

Висновки і перспективи подальших 

досліджень у даному напрямі. Головним 

завданням створення бюджетів автотранспортного 

підприємства задля управління фінансовими 

результатами є формування бюджетів доходів та 

бюджетів витрат. Для кращої координації цих 

бюджетів необхідно створити центри 

відповідальності за даними напрямками для оцінки 

діяльності центрів доходів та центрів витрат, щоб 

краще можна було прогнозувати доходи і витрати 

АТП. Так, на сьогодні важливого значення набула 

оцінка рентабельності маршрутів з метою 

перегляду транспортної сітки, проведення 

контролю та аналізу виконання бюджетів, 

прогнозування ризиків і виявлення шляхів їх 

запобігання, порівняння фактичних фінансових 

результатів із плановими. Все це надасть 

можливість розрахувати стратегію рентабельності 

перевезень як основного чинника формування 

позитивного фінансового результату. Великого 

значення набуває розвиток інформаційного забез-

печення підприємства, здійснення фінансового 

планування згідно з кошторисними призначеннями 

місцевого бюджету, оптимізація планових рішень, 

застосування програмно-цільового методу та 

обов’язковість складання звіту з виконання 

фінансового плану. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗРОБКИ, ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ 

ІННОВАЦІЙНИХ ГОТЕЛЬНИХ КОНЦЕПЦІЙ  
 

Анотація. В сучасних умовах розвитку туризму, з’явилася нагальна потреба в системному вивченні зага-

льних і специфічних властивостей готельного бізнесу, його організації, закономірностей розвитку й керування, 

його міжгалузевих і інфраструктурних взаємозв’язків. Готельні інновації продовжують аналізуватися лише у 

вузькому спектрі додаткових послуг, які може надати готель своїм клієнтам, а їх інвестиційний розвиток 

продовжує залишатися поза межами комплексного економічного аналізу. У статті проведено аналіз динаміки 

та розвитку інновацій у сфері обслуговування. Виявлено, що інновації виступають величезним стимулом для 

подальшого розвитку готельного бізнесу, сприяють відповідності світовим стандартам готельного обслуго-

вування. У статті обґрунтовано необхідність впровадження інновацій на вітчизняних готельних підприємст-

вах з метою охоплення більшої кількості потенційних споживачів готельно-ресторанного продукту. На основі 

проведеного дослідження автором зроблено висновки щодо доцільності використання інновацій як важливого 

інструменту розвитку підприємств готельного господарства. Узагальнено, що використання нових техноло-

гій управління інвестиційними процесами у готельно-ресторанному бізнесі на сучасному етапі розвитку еко-

номіки є важливим завданням, що викликає значний інтерес у менеджерів підприємств даної сфери. Проведене 

дослідження дає підстави стверджувати, що динаміка розвитку українського ринку готельних послуг відо-

бражає основні світові тенденції і сучасну практику. Зроблено висновок, що використання міжнародного дос-

віду розробки, впровадження та застосування нових моделей інноваційних готельних концепцій є дуже ак-

туальним  і значущим завданням для сфери готельних послуг в Україні. 

 

Ключові слова: інноваційна стратегія, готельне господарство, конкурентоспроможність, фінансовий ризик, 

процес обслуговування, довгострокова стратегія.  
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Постановка проблеми. З початком економіч-

них реформ протягом 90-х років з’явилася нагальна 

потреба в системному вивченні загальних і специ-

фічних властивостей готельного бізнесу, його орга-

нізації, закономірностей розвитку й керування, 

його міжгалузевих і інфраструктурних взає-

мозв’язків. Набули особливого значення проблеми 

пошуку інвестицій, на базі яких може здійснювати-

ся розвиток готельних підприємств відповідно до 

міжнародних стандартів комерційної гостинності. 

Однак сучасна економічна теорія дотепер пропону-

вала рішення цих проблем переважно для галузей 

матеріального виробництва. Специфіка готелів у 

цьому плані поки що не повністю проаналізована та 

досліджена. Готельні інновації продовжують аналі-

зуватися лише у вузькому спектрі додаткових пос-

луг, які може надати готель своїм клієнтам, а їх 

інвестиційний розвиток продовжує залишатися 

поза межами комплексного економічного аналізу.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. З 

метою вивчення проблеми інноваційного розвитку 

готельної індустрії у статті досліджувалися фунда-

ментальні основи впровадження заходів науково-

технічного прогресу, його економічна сутність, 

взаємозв’язок з підприємницькими процесами у 

межах цього поняття. Це обумовило звертання до 

праць Й. Шумпетера, П. Друкера, А. Анчишкіна,  

Н. Кондратьєва, М. Делягіна, Д. Кокуріна, Ю. Яко-

вця. Також вивчалися праці Лінн Ван Дер Вагена, 

Е. Кристофера, Дж. Уокера, І. Енджейчика, І. Зорі-

на, Н. Кабушкіна, В. Квартальнова, О. Чудновсько-

го, Е. Філіпповського, Л. Шмарової та ін. Однак 

малодослідженими залишаються проблеми іннова-

ційного розвитку готельних підприємств. Значною 

мірою це пов’язане з тим, що довгий час готельно-

ресторанний бізнес залишався на периферії науко-

вого та економічного спостереження. Актуальність 

вказаних проблем зумовила вибір теми досліджен-

ня. 

Постановка завдання. Метою статті є прове-

дення аналізу і динаміки інноваційного розвитку та 

його впливу на підприємства готельного госпо-

дарства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Сучасний туризм – це складна соціально-

економічна система, елементом якої виступає висо-

коприбутковий багатогалузевий виробничий ком-

плекс, званий готельно-туристичною індустрією.  

Міжнародний готельний бізнес – особливий се-

гмент готельної індустрії, який характеризується 

високим ступенем інтернаціоналізації капіталу, 

міжнародним характером своїх операцій, оскільки 

готельна система розглядає увесь світ в якості своєї 

сфери діяльності. Таким чином, міжнародний го-

тельний бізнес відіграє важливу роль у вирішенні 

проблем інтегрування економіки певної країни у 

світову економіку та залучення інвестицій у реаль-

ний сектор економіки. Одночасно відбувається 

процес адаптації галузі до міжнародних стандартів. 

Основною відмінною рисою сучасної економіки є 

інноваційність. Інновації є потужним стратегічним 

і антикризовим інструментом. Актуальність інно-

ваційних технологій пояснюється глобалізацією 

світового ринку, скороченням життєвого циклу 

товарів, а також необхідністю стратегічного підхо-

ду до оновлення якісних характеристик продуктів і 

послуг.  

Інновація в туризмі – система організаційно-

економічних, науково-дослідних, технологічних та 

інших заходів і їх результатів, спрямованих на до-

корінне перетворення і оновлення туристичного 

продукту, механізму його просування та реалізації з 

метою досягнення економічного, соціального, еко-

логічного або іншого ефекту [1, с. 17]. 

Завдяки застосуванню інновацій у сфері туриз-

му значно полегшується процес надання туристич-

них послуг, який починається з інформування про 

них та закінчується їх кінцевим споживанням. На-

приклад, виникнення світової мережі Інтернет  

призвело до спрощення обміну інформацією, вдос-

коналення методів реалізації маркетингового циклу 

в туризмі, розвитку електронних засобів розрахун-

ку з клієнтами та постачальниками тощо. Викорис-

тання інновацій в готельному бізнесі економічно 

доцільне та ефективне за умови, якщо вони прино-

сять готелю додаткові доходи, забезпечують кон-

курентні переваги на ринку, підвищують частку 

ринку, знижують витрати, вдосконалюють процес 

обслуговування, підвищують ефективність роботи 

окремих підрозділів та готелю в цілому. 

Готельний бізнес є високо насиченою інформа-

ційною галуззю. Відомо, що успіх бізнесу деяких 

галузей економіки прямо залежить від швидкості 

передачі та обміну інформацією, від її актуальності, 

своєчасності отримання. Це стосується і будь-якого 

засобу розміщення. Успішний розвиток готельного 

бізнесу передбачає широке використання новітніх 

технологій як у сфері введення нових готельних 

послуг, так і в їх просуванні на ринок. Цілком оче-

видно, що введення інноваційних технологій стає 

невід’ємною умовою підвищення конкурентоспро-

можності готельного підприємства, а також сприяє 

поліпшенню якості обслуговування. 

Завдяки сучасним формам управління, таким, 

як франчайзинг і управління за контрактом, та ком-

бінуванню цих форм готельні компанії змогли зни-

зити витрати при виході на ринок, більш централі-

зовано розпоряджатися своїми фінансовими ресур-

сами, мінімізувати поточні витрати, проводити 

більш ефективну цінову політику. В підсумку роз-

виток сучасного готельного сектора характеризу-

ється зростанням питомої ваги і ролі в ньому між-

народного бізнесу. Міжнародні готельні корпорації, 

що створюють готельні мережі, домінують на рин-

ку засобів розміщення. Разом з тим, процеси кон-

центрації та централізації в міжнародному готель-

ному бізнесі не призвели до повного витіснення з 

нього відносно малих незалежних готелів. 

На даний момент у світі відбувається глобаль-

ний економічний процес поділу на масивні блоки, 

такі, як Європейський Союз (ЄС), Північноамери-

канський договір про вільну торгівлю, укладений 

між США і Мексикою тощо. Європейським Сою-

зом скасовано національні обмеження не тільки на 

торгівлю, а й на переміщення праці і капіталу. Си-

нергія, що виникає між усіма країнами-учасницями, 
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сприятливо позначається на їхньому розвитку. У 

силу того як розвиваються промислові комерційні 

та туристичні зв’язки всередині ЄC, необхідність у 

готельному обслуговуванні неухильно зростає. 

В Азії стрімкий розвиток Гонконгу стимулюва-

вся бурхливим зростанням економіки сусідніх країн 

і специфікою системи оподаткування. У Гонконгу 

стягується універсальний корпоративний податок - 

16,5%, прибутковий податок - 15% і не береться 

ніякого податку на доходи з капіталу або дивіден-

дів [2]. Деякі готельні корпорації мають штаб-

квартири в Гонконзі, серед них – Mandarin Oriental, 

Peninsula, Shangri-La, все це відомі на весь світ 

п’ятизіркові готелі. Вони базуються в Гонконгу 

через низький рівень корпоративного оподатку-

вання та можливості використовувати як адмініст-

раторів фахівців із інших країн без особливих бю-

рократичних зволікань. У країнах, що розвивають-

ся, в міру досягнення ними політичної стабільності 

розвиток готельної справи відбувається паралельно 

із загальним економічним і соціальним зростанням. 

Прикладом можуть служити країни колишнього 

Східноєвропейського блоку, де за останні кілька 

років створені прекрасні можливості для розвитку 

готельних корпорацій. 

При проведенні державної політики у сфері ту-

ризму національні туристичні адміністрації біль-

шості країн враховують прогноз розвитку туризму 

в світі, складений Всесвітньою туристською органі-

зацією (UNWTO) – найбільшою міжурядовою ор-

ганізацією, яка є спеціалізованою установою ООН і 

нараховує в своєму складі 153 країни. Згідно з дос-

лідженням UNWTO “Туризм – панорама 2020” у 

період 2014-2020 рр. прогнозувалося збільшення 

світових туристичних прибуттів більш ніж удвічі. 

Після того, як показник в 996 млн туристів у 2013 

р. виріс на 39 млн туристів у 2014 р., число міжна-

родних туристичних прибуттів вперше в історії 

перевершило мільярдний рубіж (1,035 млрд). 

UNWTO прогнозує, що число міжнародних турис-

тичних прибуттів у світі складатиме 1,7-1,9 млрд 

[3].  

Основу ринку туристичних засобів розміщення 

у світі становлять готельні та аналогічні підприємс-

тва – до 70% ринку. На регіональному рівні Украї-

ни вдосконалення сучасної інфраструктури готель-

ного бізнесу визнано одним із пріоритетних напря-

мів розвитку національної економіки. Світові го-

тельні корпорації активно освоюють український 

ринок: у багатьох містах, особливо в столиці, 

з’являються готелі найбільших готельних мереж, 

що свідчить про значну перспективу розвитку да-

ного напрямку. Експерти туристичного ринку від-

значають, що ще зовсім недавно туристична інфра-

структура України була розвинена недостатньо 

добре. Починаючи з 1992 р., на ринку туристичних 

засобів розміщення намітилася тенденція скоро-

чення кількості великих готелів і їх одночасної 

місткості. Також відбувається поступове заміщення 

великих комплексів більш мобільними, гнучкими 

формами ведення бізнесу – в основному у вигляді 

малих підприємств готельного бізнесу різних типів 

і категорій.  

Протягом 2010-2013 рр. у багатьох містах Ук-

раїни відкрилися сучасні готелі. В даний час у ряді 

міст України зводяться готелі, які будуть працюва-

ти відповідно до міжнародних стандартів готельно-

го сервісу. Так, нові готелі споруджуються в Хар-

кові, Дніпропетровську, Львові, Запоріжжі, інших 

містах України і регіонах. Кількість угод у готель-

ному сегменті Києва в першому півріччі 2014 р. 

скоротилася майже в 8 разів порівняно з першим 

півріччям 2013 р., але все ж ця цифра в 3 рази              

більше, ніж кількість угод у готельному сегменті в 

2012 р. [4]. 

Аналіз сучасного стану туризму в Україні пока-

зує, що в останні роки ця сфера загалом розви-

вається стабільно і динамічно. Відзначається що-

річне зростання внутрішнього туристичного пото-

ку. Всезростаючий попит на туристичні послуги 

всередині країни викликав бум будівництва малих 

готелів, в основному в курортних регіонах, а також 

збільшення кількості готелів міжнародних готель-

них ланцюгів у Києві, Харкові та інших найбіль-

ших містах країни, створення вітчизняних готель-

них мереж. 

Різко збільшився обсяг інвестиційних пропози-

цій готельного будівництва як зі сторони інозем-

них, так і вітчизняних інвесторів. При цьому ос-

новні пропозиції спрямовані на розвиток готельно-

го бізнесу в регіонах України. Особливо слід від-

значити успіхи останніх років у розвитку курортно-

туристичного комплексу Одеської області. Завдяки 

цьому здобула всесвітню популярність не тільки 

Одеса, але і вся Одеська область в цілому, що обу-

мовлює довгостроковий бізнес-інтерес до розвитку 

туристичної інфраструктури даного регіону і гаран-

тію того, що через кілька років Чорноморське узбе-

режжя стане розвиненим курортним центром світо-

вого рівня. 

Останнім нововведенням мережі Інтернет є                

розвиток соціальних мереж, таких як Facebook і 

MySpace. Тепер і готельні, і туристичні компанії 

беруть участь у них. Іншими словами, ефективний 

готельний менеджмент включає в себе однаковий 

облік економічних, екологічних та функціональних 

аспектів, а також капіталовкладень, витрат вироб-

ництва та якості процесів поряд із комфортом, здо-

ров’ям і задоволенням потреб. Даний підхід міжна-

родних забудовників та інвесторів отримав назву 

“the blue way”.  

Термін “Блакитна стійкість” з’явився в Україні 

відносно недавно і вже широко використовується 

спеціалістами готельного бізнесу. Поняття включає 

в себе комплекс заходів щодо економії витрат,     

ефективного планування, підвищення рівня сервісу, 

переорієнтації на користь екологічних технологій. 

“The blue way” характеризує пакет послуг, що на-

даються відповідно до принципів поновлюваного, 

енергоефективного та екологічного використання, в 

тому числі і у готельному господарстві. При цьому 

екологічність, що характеризується поняттям 

“green”, входить у поняття “the blue way”: якщо 

будівля є екологічною і виконує всі вимоги щодо 

економії і функціональності, вона являє собою  
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видимий приклад цього цілісного та збалансовано-

го підходу.  

Однією з поширених світових тенденцій го-

тельного бізнесу для готелів класу “бізнес” і 

“люкс” є залучення бізнес-туристів предметами 

мистецтва. Готельні оператори співпрацюють із 

провідними галереями і музеями, декоруючи холи, 

ресторани та номери предметами мистецтва та ан-

тикваріату, зацікавлюючи своїх клієнтів квитками 

на різнопланові виставки. Наприклад, готельний 

ланцюг Radisson Blu Edwardian (Англія, Лондон) 

співпрацює з Музеєм Вікторії та Альберта, пропо-

нуючи пакет, що включає розміщення, сніданок і 

квитки на виставку, присвячену легендарному му-

зиканту Девіду Боуї. Популярний бізнес-готель 

Crowne Plaza Canberra у Відні пропонує квитки на 

виставки, які відбуваються у Національній галереї 

Австралії. У готелі Siam Kempinski Hotel Bangkok в 

Таїланді кожні три місяці змінюється експозиція 

картин місцевих художників, які виставляються 

паралельно з предметами мистецтва з колекції му-

зею тайського сучасного мистецтва, що налічує 

більше 4000 робіт. 

Поряд із залученням бізнес-туристів предмета-

ми мистецтва, поширеною світовою практикою 

щодо просування готельних послуг преміум-класу є 

концентрація на вузькому сегменті клієнтів для 

створення оригінального готельного продукту. На-

приклад, по всьому світу зростає кількість готелів 

Women only. Перший подібний заклад (Barbizon 

Hotel for Women) з’явився на початку XX ст. в 

Нью-Йорку. Цей готель “тільки для жінок” повинен 

був сприйматися як символ фемінізму. З 80-х рр. 

XX ст. радикальні правила пом’якшилися, тут                 

змогли зупинитися всі бажаючі. На даний момент 

заклад внесений до Національного реєстру історич-

них місць США [2]. Слід зазначити, що першопри-

чина створення виключно жіночих готелів – ідея 

фемінізму – з часом поступилася місцем релігійно-

му аспекту, який пов’язаний із правилами поведінки 

жінок в ісламському світі. У зв’язку з цим в 2007 р. 

саудівською принцесою Мадава бинт Мухаммад 

була підтримана ініціатива місцевих бізнес-леді 

про відкриття особливого готелю Luhtan, або “Вте-

ча в пошуках притулку”, в Ер-Ріярде. Весь обслу-

говуючий персонал закладу теж жінки. Як зазначе-

но на сайті booking.com, “Чоловікам, парам і дітям 

не дозволяється перебувати в готелі”.  

Сучасний ринок готельних послуг знаходиться 

в постійній динаміці, відповідаючи на виникаючі 

запити клієнтів. Бізнес-туристи, яким необхідно 

зняти номер на кілька годин вдень, стали причиною 

появи на ринку нової послуги – денних готелів. 

Ділові люди, які приїхали в інше місто, відчувають 

потребу привести себе до ладу перед важливою 

зустріччю або просто відпочити після тривалого 

перельоту, а потім покинути готель. Вже більше 

десяти років цю послугу пропонують готелі при 

аеропортах, починаючи з 2010 р., така ідея поши-

рилася серед міських готелів. Денних відвідувачів 

зазвичай просять виїхати до 18.00 або 19.00, щоб 

встигнути підготувати номери до вечірнього заїзду 

наступних відвідувачів. При цьому з відвідувача 

береться не погодинна оплата, а фіксована вартість 

номера за день. Примітно: незважаючи на те, що 

таку послугу пропонують багато аеропортових 

готелів, таких великих готельних мереж, як Holiday 

Inn, Ibis, Novotel, Hilton, Sheraton на інтернет-

сайтах готелів можливість денного розміщення 

афішується рідко.  

Альтернативний варіант бюджетного і корот-

кочасного розміщення в мегаполісах пропонують 

туристам капсульні готелі, які вперше з’явилися в 

Японії (Осака) у 1979 р. Такі заклади складаються з 

невеликих за площею номерів. Простір тут поді-

ляється на два типи: спільний та індивідуальний, 

що неминуче випливає з самої його організації. 

Обов’язковою вимогою капсульних закладів такого 

типу є великий суспільний простір. Первісна               

японська концепція капсульних готелів зазнала 

серйозних змін у бік поліпшення, і в даний час тут 

зупиняються респектабельні туристи. При цьому 

основною метою візиту для японців у такий готель 

є не проживання в капсулах, а відвідування онсена. 

Онсен – оздоровчий центр, оснащений великими 

ваннами з гарячою мінеральною водою. Японці 

вірять, що в доісторичну епоху доступ до мінераль-

них джерел мали тільки боги. Тому розміщення в 

готелях типу Green Plaza Shinjuku розглядається як 

радісна церемонія.  

Визначення правильних оціночних критеріїв 

при розробці стратегії ціноутворення має велике 

значення в готельному бізнесі. Слід зазначити, що 

поява великої кількості бюджетних готелів у світі 

прямо пов’язана з розвитком недорогих авіапереве-

зень (Low Cost): небагаті пасажири перетворилися 

на потенційних туристів. При цьому задовольнити 

запити клієнтів із невеликим достатком можна 

тільки двома способами: або звести до мінімуму 

набір послуг, або максимально зменшити площу 

номера.  

Значно далі на шляху створення недорогих го-

телів просунулася азіатська корпорація Tune Hotels. 

Її заснував власник бюджетної авіакомпанії AirAsia 

Тоні Фернандес. За сучасних умов мережа включає 

27 готелів, розташованих у п’яти країнах світу. 

Девіз компанії – “п’ятизіркові ліжка за однозірко-

вими цінами”. Номери Tune (їх площа - близько               

10 кв. м) укомплектовані широким ліжком, столом, 

стільцем і вентилятором. Є в них і невелика ванна 

кімната. Але рушників і мила немає. Базова вар-

тість проживання у флагманському готелі 

Downtown Penang (Джорджтаун) -близько 30 дол. 

Якщо у гостей виникне резонне бажання ввімкнути 

кондиціонер, отримати доступ до Інтернету, прид-

бати рушник, мило тощо, доведеться вносити до-

даткову плату.  

Безперечним лідером на ринку бюджетних го-

телів є французька корпорація Ассоr. Розвитку еко-

номічного сегмента в групі Accor надають особли-

вого значення: саме він генерує істотний дохід опе-

ратора і є важливим фактором глобального зрос-

тання. На думку аналітиків, група бренд ibis, що 

відноситься до економ-класу, найбільше підходить 

для розвитку в регіонах України. Займаючи першу 

сходинку в європейських рейтингах, вона задає тон 
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і на багатьох майданчиках за межами Старого Сві-

ту. Метою ibis було збільшення частки прямих 

бронювань із сайту до 40% до 2015 р. Кількість 

відвідувачів сайту тільки за 2014 р. зросла на 30% 

[5].  

Поряд з капсульними до закладів із унікальною 

концепцією і дизайном слід віднести і Bubble-

готелі. У Франції з’явився ряд прозорих наметів, 

призначених для проживання і відпочинку турис-

тів. Концепція нового формату готелю належить 

французькому дизайнеру П’єру Стафані Дюма, 

який довів своїм проектом, що куля на готельному 

ринку – це красиво і зручно. Новий кулястий го-

тель, що нагадує мильну бульбашку, відкритий у 

мальовничому лісі на околицях Парижа. Це місце 

приваблює мандрівників спокійним і затишним 

розташуванням, яке дозволяє відчути себе ближче 

до природи, далеко від галасливого міста і суєти. В 

якості основної ідеї для відкриття подібного готелю 

стало прагнення дизайнера створити місце для 

тимчасового відпочинку.  

В Україні спостерігається стрімкий розвиток 

готельного бізнесу, про що свідчить відкриття но-

вих готельних об’єктів та інтерес іноземних інвес-

торів. Лідерами готельного бізнесу України є Київ, 

Одеса, Львів. Крім того, активно розвивається інду-

стрія гостинності у Закарпатській, Івано-

Франківській, Херсонській та Запорізькій областях. 

В Україні очікується збільшення готельного но-

мерного фонду за рахунок розвитку мережевих 

операторів у містах країни. При цьому найбільш 

активними операторами, які планують розвивати 

свої мережі в містах України, є Accor, Rezidor 

Hotels Group, Kempinski Hotels, Hilton Hotel 

Corporations. Мережеві готельні оператори ці-

кавляться в Україні ринком великих міст.  

У найближчі кілька років зарубіжні готельні та 

туристичні оператори планують активно розвива-

тися на українському ринку, що пов’язано з 

об’єктивним зростанням ділового та туристичного 

потоку до України. Можна прогнозувати лідерство 

Hilton Worldwide за приростом номерного фонду; 

якщо всі заявлені проекти будуть реалізовані, то 

портфель Hilton збільшиться на 916 номерів.  

Найбільш амбітні плани експансії в перспективі 

заявили французька мережа Accor, яка має на меті 

вивести на ринок більше 2500 номерів, і амери-

канська Inter Continental Hotel Group, яка планує 

збільшити свій номерний фонд на 1000 номерів. 

Такі масштабні перспективи призводять до значної 

зміни в структурі міжнародних операторів на ук-

раїнському ринку. Лідером стане французька ме-

режа Accor, яка, за прогнозами, займе 22% ринку 

порівняно з 10% в 2014 р., змістивши з першого 

місця Inter Continental Hotel Group [5].  

Висновки і перспективи подальших дослі-

джень у даному напрямі. Проведене дослідження 

дає підстави стверджувати, що динаміка розвитку 

українського ринку готельних послуг відображає 

основні світові тенденції і сучасну практику: під-

вищення стандартів обслуговування; застосування 

новаторських дизайнерських рішень; створення 

унікального готельного продукту, орієнтованого на 

потреби вузького сегмента клієнтів; розвиток нових 

готельних послуг та форм бізнесу (денні готелі, 

капсульні готелі); принципи екологічності застосо-

вуваних технологій, заощадження ресурсів, зни-

ження витрат тощо. Проте у ряді випадків за сучас-

них умов українським готелям не вистачає ресурсів 

і продуманості маркетингової політики для досяг-

нення ефективного управління готельним та ресто-

ранним бізнесом. Тому тема використання міжна-

родного досвіду, розробки, впровадження та засто-

сування нових моделей інноваційних готельних 

концепцій є дуже актуальною і значущою для сфе-

ри готельних послуг в Україні. 
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Постановка проблеми. Соціально-економічні, 

технологічні та демографічні тенденції в Україні не 

можуть не викликати адекватних змін на під-

приємствах будь-якої сфери діяльності, в тому чис-

лі і торговельної. 

Динамічність і в той же час невизначеність ба-

гатьох процесів у торговельній сфері, сучасні тен-

денції її розвитку ставлять перед підприємствами 

досить складне для їх нинішнього стану завдання – 

формування висококваліфікованого, творчо мисля-

чого і діючого персоналу, щоб не тільки гнучко 

реагувати на зміни, що відбуваються в зовніш-

ньому середовищі, але і, передбачаючи їх, діяти на 

випередження. 

Отже, на сучасному етапі розвитку українсько-

го підприємництва в торговельній сфері підвищен-

ня конкурентоспроможності і постійний розвиток 

можуть здійснюватися за рахунок використання 

ключового фактора – персоналу.  

Торгівля, незважаючи на економічну кризу, за-

лишається одним із найбільш активно зростаючих 

сегментів українського ринку. Такий розвиток ви-

магає постійного припливу персоналу. Тому перед 

керівниками торговельних підприємств виникають 

проблеми найму кваліфікованих співробітників і 

вибору найбільш ефективних методів підбору. 

В останні роки у зв’язку з ускладненням діяль-

ності торговельних підприємств все більше уваги в 

сфері управління персоналом приділяється процесу 

пошуку і підбору персоналу як способу підвищення 

ефективності роботи. Це пов’язано з тим, що відбу-

лися зміни щодо вимог до кандидатів як до 

фахівців, відкрилися нові перспективи управління 

персоналом у торгівлі. Так, за результатами щоріч-

ного загальногалузевого дослідження кадрових 

політик і практик, проведеного EY People Advisory 

Services у 2018 році, важливість підбору персоналу 

продовжує підвищуватися, посівши третє місце 

серед пріоритетів кадрових політик (для порівнян-

ня у 2015 році – 12 місце). 

Дані обставини потребують кардинальних пе-

ретворень у системі управління персоналом, її 

адаптованості до сучасних умов господарювання 

через такий інструмент підбору персоналу, як             

рекрутинг.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-

тання дослідження проблем теорії і практики 

управління персоналом підприємства розглядають-

ся в роботах вітчизняних та зарубіжних авторів: 

М. Армстронга, Т. Базарова, О.Віханського, В. Весніна, 

Б. Генкіна, Г. Деслєра, А. Єгоршина, А. Кібанова, 

А. Колота, О. Крушельницької, Г. Осовської, 

В. Пономаренка, А. Шегди, С. Шекшні, Г. Щокіна, 

та ін. 

В економічній літературі також представлені 

публікації авторів щодо дослідження рекрутингу, а 

саме: С. Іванової, С. Карташова, А. Кібанова,                  

М. Магури, Г. Писаревської та ін.  

Аналіз літератури показує, що в працях вчених 

створено достатнє підґрунтя для дослідження 

підбору персоналу підприємства. Проте все ще 

існує достатньо питань, пов’язаних із дослідженням 

аспектів підбору персоналу саме в торговельній 

сфері. На практиці більшість існуючих моделей 

підбору персоналу швидко застарівають, оскільки 

не відповідають викликам новітніх технологій, 

мінливим потребам бізнесу і зростаючим мож-

ливостям кандидатів.  

Загалом в Україні на сьогодні ще не набули 

широкого застосування найновітніші методи підбо-

ру персоналу, хоча певні спроби в цьому напрямі 

реалізовуються великими підприємствами і 

міжнародними компаніями та підприємствами за 

участю іноземного капіталу. Тому дослідження 

питання рекрутингу в торговельній сфері потре-

бують подальшого розвитку. 

Постановка завдання. Дослідження сучасних 

тенденцій рекрутингу та визначення ключових під-

ходів до організації рекрутингу в торговельній 

сфері.  

Викладення основного матеріалу досліджен-

ня. У даний час все більша кількість керівників 

торговельних підприємств усвідомлює, що конку-

рентна перевага компанії – це перш за все перевага 

власного персоналу над персоналом конкурентів. 

Тому подальший розвиток підприємств неминуче 

зіткнеться з необхідністю підвищення ефективності 

діяльності за рахунок якісних змін у підходах до 

підбору персоналу.  

Сфера торгівлі активно і стрімко розвивається, 

з’являються нові форми торгівлі, звідси і вини-

кають проблеми, пов’язані з підбором якісних і 

спеціалізованих кандидатів на вакантну посаду. 

Головними трендами розвитку торгівлі стали [1]: 

  Клієнтський досвід (Customer Experience, 

CX) – сукупність вражень, які отримує клієнт під 

час контакту з компанією, що поставляє товар: рі-

вень обслуговування, дизайн торговельного залу, 

сервісні програми тощо. Компанії активно фор-

мують і розвивають клієнтський досвід. 

  Штучний інтелект, що отримає більше по-

ширення. За прогнозами, 85% усіх покупок най-

ближчими роками у торгівлі відбуватимуться із 

застосуванням штучного інтелекту.  

  Посилення свідомого вибору споживача: 

дедалі частіше споживачі приймають рішення щодо 

купівлі, враховуючи багато факторів (екологічність 

продукту, внесок компанії виробника у вирішення 

соціальних та екологічних проблем суспільства), а 

не лише вартість продукту.  

  З розвитком інформаційних технологій зро-

стають і онлайн-продажі. Глобальні онлайн-

продажі товарів повсякденного попиту зростають у 

чотири рази швидше, ніж традиційні. Це пов’язано 

з тим, що споживачі ведуть активний спосіб життя і 

не хочуть витрачати час на відвідування магазинів. 

  Експерти до головних тенденцій додають 

також d-commerce (digital commerce) - продаж това-

рів через соціальні мережі. Так, наприклад, компа-

нія Tsenso розробила спеціальну програму, яка до-

зволяє зібрати і відстежити інформацію про збері-

гання продукту від ферми до столу. На основі зіб-

раних даних розраховується показник свіжості, 

тобто індикатор терміну придатності в режимі  

реального часу. 
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  Впровадження принципу омніканальності. 

Омніканальність допомагає клієнтам зробити про-

цес купівлі якомога зручнішим і об’єднує елект-

ронну комерцію з офлайн-магазинами, а також 

робить можливим доступ до єдиного асортименту 

товарів торговельної мережі незалежно від каналу і 

формату продажу (гіпермаркети, супермаркети, 

магазини “біля дому” або e-commerce). Наприклад, 

“Леруа Мерлен”, яка представлена гіпермаркетами 

роздрібної торгівлі будівельними матеріалами, то-

варами для ремонту, декору та саду, втілює прин-

цип омніканальності. Компанія має мережу магази-

нів, інтернет-магазин, контакт-центр, представлена 

в соціальних мережах, а також пропонує своїм  

клієнтам ряд послуг від партнерів “під одним да-

хом” та комунікує з клієнтами через імейл-

розсилку та Viber. 

Зазначені тенденції, безумовно, впливають на 

підходи до управління персоналом торговельних 

підприємств. 

Для розуміння специфіки управління персона-

лом власне на торговельних підприємствах розгля-

немо, яким є об’єкт управління.  

Залежно від методів управління персоналом 

можна виділити три основні групи торговельних 

підприємств [2, с. 267]:  

1 група – малі приватні підприємства з кіль-

кістю працівників до 20 осіб (підгрупа а – малі тор-

говельні підприємства з кількістю працівників –              

1 особа; підгрупа б – малі торговельні підприємства 

з кількістю працівників – 2-20 осіб);  

2 група – колективні приватні підприємства з 

кількістю працівників до 100 осіб;  

3 група – великі торговельні підприємства – 

філії всеукраїнських торговельних мереж.  

На торговельних підприємствах, де працює 

лише один працівник (підгрупа а – малі торговельні 

підприємства з кількістю працівників – 1 особа), 

методи управління персоналом є досить простими. 

Набір кадрів відбувається переважно через спіль-

них знайомих із подальшою співбесідою власника 

торгового підприємства з претендентом на посаду 

продавця, і, якщо за результатами співбесіди даний 

претендент влаштовує власника торговельного 

підприємства, одразу ж відбувається інструктаж 

майбутнього працівника.  

Певні особливості управління персоналом              

мають торговельні підприємства першої групи, де 

працюють більше як одна особа (підгрупа б – малі 

торговельні підприємства з кількістю працівників – 

2-20 осіб). Відповідно, головну роль в управлінні 

персоналом відіграє директор (він же і власник) 

даного торговельного підприємства. Ним же 

здійснюється планування потреби в персоналі, 

відбір, набір і добір персоналу, розвиток, проф-

орієнтація й адаптація персоналу, навчання, оцінка 

трудової діяльності, визначення винагороди, забез-

печення безпеки праці.  

Оскільки торговельні підприємства, що відно-

сяться до 3 групи, є філіями всеукраїнських торго-

вельних мереж, то їхня кадрова політика формуєть-

ся у центральних офісах, проте певна самостійність 

у вирішенні кадрових питань належить дирекції 

філії. 

Певні особливості управління персоналом на 

торговельних підприємствах визначають складність 

і великий обсяг функцій, пов’язаних із управлінням 

персоналом [3, с. 85-86]:   

 високий обсяг трудових операцій, які 

пов’язані з обслуговуванням покупців і вимагають 

прямого контакту з ними. Ці операції не піддаються 

механізації й автоматизації, що визначає високу 

частку витрат живої праці на підприємствах галузі; 

 необхідність наближення до покупців              

пунктів продажу товарів масового попиту усклад-

нює можливості їх концентрації, через те основу 

роздрібної торгової мережі складають невеликі 

магазини або салони з чисельністю працівників до 

15 осіб. У таких магазинах істотно обмежені мож-

ливості вузького професійного і технологічного 

розподілу праці, що обумовлює необхідність поєд-

нання трудових функцій між працівниками;  

 ефективність праці персоналу підприємств 

торгівлі, зайнятого обслуговуванням покупців, 

багато в чому залежить від інтенсивності купівель-

них потоків. Цей показник неоднаковий впродовж 

робочого дня і в окремі дні тижня, що впливає на 

ступінь завантаження працівників, викликає велику 

частку вимушених перерв у роботі. Це негативно 

позначається на продуктивності праці персоналу 

торговельного підприємства.  

Для забезпечення виконання функцій і трудо-

вих операцій на торговельних підприємствах одним 

із важливіших завдань є підбір працівників. 

Підбір персоналу – це цілеспрямована робота 

по залученню в компанію кандидатів, що во-

лодіють якостями і навичками, необхідними для 

поточних і довгострокових потреб організації. 

Інакше кажучи, це пошук, тестування та наймання 

людей, які можуть і хочуть працювати, мають              

потрібні роботодавцю компетенції, знання та 

поділяють цінності компанії [4]. 

Виділяють два види джерел набору персоналу: 

внутрішні та зовнішні. У першому випадку кадри 

підбираються з числа співробітників самої компа-

нії, у другому – за рахунок зовнішніх ресурсів. Зро-

зуміло, що внутрішні джерела завжди обмежені, і 

повністю вирішити за їх допомогою кадрові                  

проблеми неможливо.  

Найбільш поширеними джерелами найму пра-

цівників є зовнішні. З досвіду фахівців із підбору 

персоналу джерела підбору персоналу можна оха-

рактеризувати за певними показниками (табл. 1). 

Найбільш дієвим способом відбору персоналу 

із зовнішніх джерел є рекрутинг. 

Слово “рекрутинг” походить від французького 

слова “recruter”, що в дослівному перекладі означає 

набирати, вербувати, наймати будь-кого на війсь-

кову службу за гроші. У німецькій мові аналогом 

цього терміна є “recrutiering” – набір, поповнення 

[5]. Подібне значення це слово має і в англійській 

мові, в якій згодом стало вживатися, крім колишніх 

значень, ще й для позначення діяльності з підбору і 

найму співробітників в організації. 
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Таблиця 1  

Порівняльні показники джерел набору співробітників 

Методи пошуку 

персоналу 

Усереднені витрати часу Загальний час 

Через ЗМІ Оголошення в газеті публікується через 5-7 днів. Для 

електронних ЗМІ термін скорочується до дня подачі ого-

лошення. На обробку резюме від кандидатів і попередні 

інтерв’ю – 5-7 днів. 

6-14 днів 

Через друзів і 

знайомих 

Для повноцінного опитування оточення для спілкування 

достатньо 3-5 днів. 

3-5 днів 

Серед випускників 

ЗВО 

Зв’язок і взаємодія з працівниками відповідних служб 

ЗВО (5-7 днів). Збір і обробка резюме – ще тиждень. 

2 тижні 

Всередині власної 

компанії 

Для аналізу можливих кандидатів з числа працівників 

достатньо 1-2 дні. 

1-2 дні 

Через центри 

зайнятості 

Доведення інформації до відповідальних співробітників 

Центрів зайнятості –7 днів. Обробка резюме шукачів –             

5-7 днів. 

2 тижні 

Через безкош- товні 

кадрові агентства 

Встановлення взаємозв’язку зі співробітниками агентств – 

3 дні. Обробка даних – 7 днів. 

10 днів 

Через рекрутингові 

компанії 

Надання інформації працівникам компаній – 1 день. По-

шук і відбір кандидатів на посаду силами рекрутингового 

агентства – 5-10 днів. 

1-2 тижні 

 

Джерело: [4] 

 

 

У західній літературі з менеджменту “рекру-

тинг” розглядається як необхідна ланка кадрового 

менеджменту в організації і визначається як процес 

залучення зацікавлених у роботі в даній організації 

кандидатів, найбільш придатних для посади за 

освітою і досвідом. 

Існує декілька підходів до визначення рекру-

тингу [6]. Відповідно до широкого підходу рекру-

тинг є видом діяльності, сегментом інфраструктури 

ринку праці, що функціонує завдяки приватним 

агенціям з підбору персоналу; до вузького – техно-

логією підбору персоналу із зовнішніх джерел 

шляхом активного залучення потенційних канди-

датів для задоволення потреб, що використовується 

підприємствами та рекрутинговими агенціями. 

Управління персоналом у торговельних органі-

заціях залежить від сучасних тенденцій на ринку 

праці в сфері торгівлі. Розглянемо ті тенденції, які є 

важливими перш за все для такої функції управлін-

ня персоналом, як рекрутинг. 

Професії у сфері торгівлі є найбільш масовими. 

За даними Державної служби статистики, у сфері 

торгівлі працює орієнтовно 21,8% зайнятого насе-

лення.  

При цьому кількість робочих місць у ритейлі 

постійно зростає. За даними OLX, в останньому 

кварталі 2018 року найактивніше роботодавці              

шукали фахівців для роботи у сфері торгівлі (27 % 

усіх вакансій).  

Попит на працівників у сфері торгівлі постійно 

зростає. На сайті robota.ua розміщена інформація 

про більше ніж 10 000 вакансій по всіх містах 

України. А резюме в третьому кварталі перевищило 

значення 50,5 тисяч (рис. 1). 

Однак для торговельної галузі характерна така 

проблема, як плинність кадрів. Роботодавці       

постійно шукають нових співробітників, щоб замі-

нити трудових мігрантів. Через це позиція “прода-

вець-консультант” увійшла в топ-10 найбільш за-

требуваних професій у 2019 році, за даними 

robota.ua. У той же час сфера ритейлу є однією з 

небагатьох, де середній розмір оплати праці вище, 

ніж у середньому по країні – на 7,3%. 

Більшість роботодавців шукає продавців-

консультантів – 51% вакансій саме для них. Майже 

20% вакансій чекають торгових представників, 8% 

розраховані на касирів, а по 5% – частка керівників 

магазину і мерчандайзерів. 

Найбільша кількість вакансій належать компа-

ніям, які торгують продуктами харчування, далі 

розташовуються одяг / мода і електроніка (табл. 2). 

Вважається, що ритейл – дуже складний ринок 

з погляду підбору співробітників. Дійсно, в цій 

галузі непросто знайти працівників, особливо коли 

йдеться про масовий рекрутинг. 

Однак, крім змін у сфері торгівлі, на підходи до 

роботи з персоналом торговельних підприємств 

впливають глобальні тенденції у сфері управління 

персоналом. 

Сучасна робоча сила перетворилася на ди-

намічну екосистему. 42% респондентів опитування 

зазначили, що їхні організації здебільшого склада-

ються зі штатних працівників. Однак роботодавці 

очікують, що протягом наступних кількох років 

залежність від контрактних, позаштатних і                    

гіг-працівників стрімко зросте. Різноманіття ринку 

праці потребує від HR-лідерів та лідерів бізнесу 

активної співпраці при розробці інтегрованих стра-

тегій та програм в управлінні працівниками різних 

категорій та оптимізації екосистеми персоналу в 

цілому [9]. 

 



Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки. № 61, 2020 
 

122 

 
Рис. 1. Кількість нових та оновлених резюме в сфері торгівлі на сайті robota.ua в 2018-2019 р.р.  

поквартально 

Джерело: [7] 

 

Таблиця 2 

Топ-10 підгалузей компаній з найбільшою кількістю вакансій,  

розміщених на rabota.ua в липні 2018 року 

Галузь компаній Підгалузь 
Кількість ва-

кансій 

Торгівля роздрібна / Retail Харчові продукти 2027 

Торгівля роздрібна / Retail Інше 1397 

Торгівля роздрібна / Retail Одяг 1231 

Торгівля гуртова /Дистрибуція /  Імпорт-

експорт 

FMCG 1207 

Торгівля роздрібна / Retail Електроніка-електротехніка 1022 

FMCG Харчові продукти 759 

Торгівля роздрібна / Retail Гіпермаркети 610 

Торгівля роздрібна / Retail Засоби особистої гігієни і побутова 

хімія 

455 

FMCG Алкогольні та  

безалкогольні напої 

417 

Торгівля гуртова / Дистрибуція / Імпорт-

експорт 

Інше 364 

 

Джерело: [8] 

 

 

В Україні майже 50% компаній мають тільки 

традиційну робочу силу і тільки 10% організацій 

розробили стратегію використання нетрадиційної 

праці. На світовому рівні статистика трошки 

інша – 43% і 16% відповідно.  

У 2018 році роботодавці отримали справжній 

виклик: навчитися ефективно управляти команда-

ми, які складаються з різних поколінь. На 

сьогоднішній день у робочому процесі компаній 

беруть участь представники різних поколінь: від 

так званих “Бебі-бумерів” (1943-1963 р. н.) і до так 

званого “Покоління Z” (1995-2010 р. н.). Разом зі 

змішанням поколінь відбувається зміщення 

“ієрархічного віку”, при якому все частіше можна 

зустріти 25-річного керівника з підлеглими 35-55 

років [10]. 

При проведенні у 2019 році дослідження “Фор-

мула поколінь: цінності і мотиви сучасних по-

колінь” було опитано 2182 відвідувачів Job-порталу 

та передплатників сторінок організаторів                       

дослідження в соцмережах віком від 15-ти до                      

72-х років. Згідно з даними опитування торгівля 

увійшла в топ-3 галузей, де хотіли б працювати 

представники всіх поколінь. Попереду тільки IT і 

енергетика. Найбільше в сфері торгівлі хочуть 

працювати мілленіали. Торгівля також входить у 

топ-5 напрямків, із якими пов’язують або вже 

пов’язали свою роботу представники покоління Х 
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(39-53 роки). Тут кількість тих, хто пов’язаний із 

торгівлею, можна порівняти з працівниками IT-

сфери (по 7%) [11]. 

Менеджер з персоналу повинен ретельно               

відстежувати різні нововведення в сфері підбору 

персоналу, щоб вчасно виправляти помилки або 

коригувати стратегію підбору і бути в курсі подій 

на ринку праці, аби своєчасно зреагувати і вжити 

відповідні заходи. Він може також бути і новато-

ром ідей, пропонувати щось нове, незвичайне, не-

традиційне, тим самим відкриваючи нові методи й 

принципи підбору персоналу, які будуть ефек-

тивнішими та якіснішими від колишніх. 

Процес рекрутингу сьогодні називають пошу-

ком талантів, який вийшов далеко за рамки безпо-

середньо пошуку та найму співробітників, залу-

чаючи всі відділи та напрямки діяльності компанії 

до цього процесу. Згідно з дослідженням CIPD “Re-

sourcing and Talent Planning Survey 2017” 82% робо-

тодавців вважають, що конкуренція за таланти по-

силилася втричі за останні 5 років, і 72% респон-

дентів очікують загострення цієї тенденції. 

Прискорення цифрових, відео і когнітивних 

технологій і підвищення прозорості швидко 

змінюють способи залучення талантів (табл. 3). 

До важливої тенденції рекрутингу в сфері 

торгівлі можна також віднести формування бренда 

роботодавця. 

Демографічна ситуація, відтік працівників за 

кордон – з урахуванням цих факторів рекрутери 

мають докладати більше зусиль, щоб закривати 

позиції. Наприклад, в порівнянні з попередніми                

2-3 роками трудовитрати зросли приблизно на 30%. 

Тому так важливо починати рекрутинг із розвитку 

бренда роботодавця.  

Бренд роботодавця – це комплекс зусиль ком-

панії по взаємодії з існуючими та потенційними 

співробітниками, що робить її привабливим місцем 

роботи. Іншими словами, це сукупність функціо-

нальних і психологічних вигід, які отримує співро-

бітник, працюючи в компанії, все те, що в свідо-

мості ваших поточних і потенційних колег з вами 

пов’язано. Це те, що вони відчувають і думають 

про вас як про місце роботи, і те, чим діляться з 

цього приводу з іншими людьми. Крім того, імідж 

компанії-роботодавця також формують відгуки і 

враження колишніх співробітників. 

Згідно з дослідженням Employer Brand Research 

2017 для 88% опитаних мілленіалів важливо бути 

частиною компанії з правильними цінностями і 

корпоративною культурою, 87 % прийшло в ком-

панію через те, що їх власні цінності збігаються з 

цінностями компанії, 50% – не готові працювати у 

компаніях із поганою репутацією, навіть якщо зар-

платня там висока, а власне компанії з поганою 

репутацією платять на 10% більше за рекрутинг 

одного нового співробітника [13].  

Невід’ємною складовою бренда роботодавця є 

ціннісна пропозиція для співробітників (employer 

value proposition, EVP) – це сукупність матеріаль-

них і нематеріальних вигід, що пропонуються спів-

робітнику в обмін на його знання, навички, здіб-

ності і лояльність. При цьому запропоновані вигоди 

(атрибути) повинні становити певну цінність для 

цільової аудиторії: для співробітників і кандидатів. 

Зазвичай виділяють зовнішні атрибути EVP, спря-

мовані на залучення талантів у компанію, а також 

внутрішні, які працюють на утримання талантів 

всередині компанії [13]. 

 

 

Таблиця 3 

Залучення талантів: старі і нові правила 

Старі правила Нові правила 

Рекрутери використовують інтернет-

інструменти для пошуку кандидатів 

Рекрутери постійно розширюють використання соціальних ме-

діа, в тому числі Linkedln, Twitter, Facebook, Instagram, 

Glassdoor, Pinterest, Quora 

Бренд роботодавця розглядається як марке-

тингова стратегія 

Бренд роботодавця є загальною стратегією, яка поширюється на 

всі можливі групи кандидатів і канали 

Рекрутери відпрацьовують рекрутинговий 

процес 

Рекрутери взаємодіють із менеджерами в процесі пошуку, поси-

люючи їх мережі зв’язків, культурні можливості та критерії 

успіху 

Опис посади показує, що необхідно організа-

ції від потенційних працівників 

Опис посади фокусується на потребах кандидатів – тактика, яка 

залучає у три рази більше високоякісних кандидатів 

Система відстеження претендентів – єдина  

використовувана технологія у залученні та-

лантів 

Компанії використовують платформи для залучення талантів, 

які дозволяють управляти пошуком, відео-інтерв’юванням, про-

цесом інтерв’ювання, відносинами з кандидатами та інтеграцією 

кандидатів 

Процес залучення талантів побудований на 

ефективності, продуктивності та швидкості 

підбору, які є більш оптимальними для під-

приємства 

Кандидат і рекрутер – центр процесів залучення талантів, спря-

мованих на турботу про досвід кандидата в кожен момент про-

сування по процесу підбору і найму організації 

 

Джерело: [12] 
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72% лідерів у сфері рекрутингу по всьому світу 
вважають брендинг компанії найважливішим ком-
понентом успіху. Згідно з дослідженням провідного 
американського порталу з пошуку роботи Glassdoor 
компанії в середньому щорічно витрачають близько 
130,000 доларів на створення позитивного бренда 
(залежно від розміру компанії сума змінюється від 
6,5 тисяч до 340 тисяч доларів) [14].  

У процентному співвідношенні ця сума скла-
дається з таких компонентів [14]: 

 Реклама в пресі, 56%. 

 Онлайн-профілі компанії, 38%. 

 Профілі в соцмережах, 33%. 

 Банерна реклама, 32%. 

 Оплата агентств із брендингу роботодавця, 
31%. 

 Реклама на радіо і ТБ, 26 %. 

 Внутрішні проекти, 25%. 

 Зовнішня реклама, 24%. 

 Реферальна програма для співробітників, 
22% 

З-поміж основних процесів управління персо-
налом професійний добір чи не найпершим відчув 
вплив тенденцій інформатизації, цифровізації та 
мережизації економіки та суспільства, адже саме в 
процеси рекрутингу найшвидше втрутились 
інтернет-технології та соціальні мережі. 

Загалом активне використання технологій              
інформаційного забезпечення у рекрутингу почало-
ся приблизно з 2005 року. Саме у цей час                 
зароджуються сайти rabota.ua та work.ua, які вико-
ристовуються для пошуку персоналу й сьогодні. 
Головними їх перевагами є можливість розміщува-
ти вакансії безпосередньо компаніями та наявність 
банку резюме, де активні шукачі розміщують ін-
формацію про себе. Але дані ресурси не охоп-
люють значної та не менш важливої частини – па-
сивних кандидатів – людей, що не шукають роботу, 
але за можливості згодні перейти на кращі умови. 
Це менеджери з підбору персоналу почали врахо-
вувати в роботі з 2010 року і саме з цього часу  

активно використовують соціальні мережі для по-
шуку [15, с. 56].  

У той період зароджується таке поняття, як 
соціальний рекрутинг.  

Соціальний рекрутинг – це стратегія пошуку 
кандидатів у соціальних мережах за допомогою 
різних інструментів. Він є сучасним способом ко-
мунікації кандидата та рекрутера [15, с. 56].   

Цифрові технології активно впроваджуються у 
сферу підбору персоналу: багато компаній вже 
використовують предиктивну аналітику, машинне 
навчання та штучний інтелект. Одночасно техно-
логії дозволяють автоматизувати скрінінг і процес 
найму працівників, а інтерв’ю проводять вже не 
тільки рекрутери, а й чат-боти та роботи. Вивчаючи 
основні тенденції переходу функції підбору персо-
налу в цифрове середовище, у HeadHunter Україна 
виділили такі ключові тенденції HR Digital [16]:  

 роботизація та штучний інтелект (роботи 
та чат-боти у рекрутингу);  

 автоматизація процесу підбору (відеоін-
терв’ю, онлайн-тестування та системи оцінки пер-
соналу);  

 HR-аналітика (Big Data, предиктивна та 
порівняльна аналітика);  

 агрегація та уберизація рекрутингу;  
 соціальний рекрутинг (використання со-

ціальних мереж для пошуку персоналу).  
Ці інструменти дають можливість вивести про-

цес рекрутингу персоналу на новий рівень і забез-
печити підвищення якості підбору персоналу та 
його ефективність. 

Отже, сфера управління персоналом трансфор-
мується завдяки впровадженню інформаційних 
технологій та діджиталізації. Функція рекрутингу 
знаходиться в авангарді цих змін (табл. 4). 

Дослідження сучасних тенденцій рекрутингу 
демонструє, що склалася певна специфіка роботи з 
кандидатами для торговельних підприємств, яку 
необхідно враховувати при розробці комплексної 
стратегії пошуку і підбору персоналу. 

 

Таблиця 4 

Порівняльний аналіз рекрутингу  

Критерій 2015 рік 2020 рік 

Рекрутинг і HR Рекрутинг тісно пов’язаний із HR. 
Фахівці з підбору кадрів входять у 
HR-відділ 

Рекрутинг трансформувався в окрему спеціаль-
ність. Отримали розвиток професії сорсера, 
ресерчера і хедхантера. 

Спілкування з 
кандидатами 

Фахівці з персоналу ведуть ділове 
листування через пошту 

Рекрутери ведуть швидшу комунікацію в ме-
сенджерах і вільно спілкуються в соцмережах. 

Публікація вакансій Вакансії публікуються переважно 
на job-порталах або в якості ого-
лошень у газетах 

Job-портали залишаються популярним майдан-
чиком для публікації вакансій. Набувають по-
пулярності соціальні мережі, де можна шукати 
потрібних кандидатів. Активно використовуєть-
ся LinkedIn. 

Робота з даними Робота з паперовою документа-
цією. Занесення даних кандидатів і 
ведення бази вручну 

Автоматизована робота в рекрутингових систе-
мах. 

Технології в роботі 
рекрутера 

Робота через ПК Робота на будь-якому пристрої: ноутбук, план-
шет, смартфон. 

Вплив теорії 
поколінь 

Робота переважно з поколіннями Х 
і Y 

Орієнтація на мілленіалів, які за оцінками 
експертів до 2025 р. становитимуть 75% трудо-
вого потенціалу в світі. Початок роботи з 
поколінням Z.  

 

Джерело: [17]

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/About-Deloitte/gx-dttl-2014-millennial-survey-report.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/About-Deloitte/gx-dttl-2014-millennial-survey-report.pdf
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Висновки і перспективи подальших до-

сліджень у даному напрямі. В межах визначених 

тенденцій пропонуємо формувати систему рекру-

тингу в торговельній сфері за такими ключовими 

підходами: 

1. Застосування інструментів рекрутингового 

маркетингу (Recruitment Marketing). 

Головне призначення рекрутингового марке-

тингу – спостерігати за останніми тенденціями на 

ринку і пропонувати кращі методи підбору персо-

налу, які сприятимуть залученню талантів. 

Рекрутингова маркетингова програма передба-

чає визначення цільової аудиторії та її портрета, 

проведення дослідження про те, де знайти канди-

датів і як їх зацікавити, визначення формату 

взаємодії з потенційними кандидатами на різних 

етапах рекрутингу. 

2. Формування і розвиток бренда роботодавця 

(Employer Branding,)  

Коли торговельна компанія тільки виходить на 

ринок, для залучення потоку кращих кандидатів 

важливо створити сильний HR-бренд – імідж ор-

ганізації як успішного і надійного роботодавця. 

Для забезпечення мотивації та утримання наяв-

ного персоналу також потрібно постійно працюва-

ти над удосконаленням бренда роботодавця. 

3. Формування зовнішнього кадрового резерву 

(Talent pools). 

Рекрутери мають формувати і розвивати ак-

туальну базу даних релевантних кандидатів для 

задоволення поточних і майбутніх потреб із забез-

печення кадрового складу. 

4. Застосування засобів соціального рекрутингу 

(Social Recruiting). Соціальний рекрутинг дозволяє 

просувати вакансії в соціальних мережах, активно 

шукати потенційних кандидатів, будувати з ними 

відносини й отримувати відгуки на вакантні пози-

ції. 

5. Розробка і впровадження реферальних про-

грам (Employee referrals)  

Реферальна програма – це структурований на-

бір заходів, які організації використовують для 

пошуку фахівців через рекомендації співробітників. 

Натомість компанії пропонують своїм співробітни-

кам різні види винагород. 

Згідно з дослідженням LinkedIn кандидати до-

віряють співробітникам в 3 рази більше, ніж робо-

тодавцю, у наданні інформації про роботу в компа-

нії. 

6. Автоматизація рекрутингу в торговельній 

сфері (Recruitment automation tools). 

Інструменти автоматизації рекрутингу – це 

програмне забезпечення, що використовує нові 

технології для спрощення підбору персоналу. Ці 

інструменти пропонують допомогу в пошуку та 

залученні кандидатів. Якщо раніше рекрутери ви-

користовували Excel-таблиці і CRM-системи, то 

сьогодні на перший план виходять all-in-one систе-

ми, що поєднують рекрутинг і HR. Вони також 

оптимізують, спрощують і автоматизують процес 

найму, роблячи його більш швидким і ефективним. 

7. Застосування технологій штучного інтелекту 

(Artificial Іntelligence). 

Торговельні підприємства, як правило, найма-

ють персонал у великій кількості. Проведення ру-

тинного процесу рекрутингу без втрати якості за-

лишається одним із найактуальніших питань масо-

вого набору. Для його вирішення активно застосо-

вуються технології штучного інтелекту у вигляді 

так званих чат-ботів, які можуть взаємодіяти з кан-

дидатами, оцінювати відеоінтерв’ю та розуміти 

емоційний стан після проведених опитувань. 

Експерти стверджують, що завдяки роботам-

рекрутерам компанії заощаджують більше 20 робо-

чих годин на тиждень. 

Технології на основі штучного інтелекту, які 

здатні швидко проводити велику кількість інтерв’ю 

кандидатів, робити первинний скрінінг і відбирати 

підходящих кандидатів, необхідно активно впрова-

джувати у практику рекрутингу в торговельному 

бізнесі. 

 Застосування зазначених підходів доцільно 

розглядати з точки зору знаходження оптимуму 

між інтересами кандидата і торговельного 

підприємства, концентруючи увагу на розробці 

нових способів рекрутингу. 

Перспективним напрямком досліджень є інно-

ваційні методи навчання і розвитку персоналу на 

торговельних підприємствах. 
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ДІЯЛЬНОСТІ МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ 
 

Анотація. Метою статті є виявлення формування теоретико-методичних уявлень про поняття “ефек-

тивність” та “оптимальність” в аспекті окреслення їх тотожностей та відмінностей. Аргументовано 

твердження, що оптимізація операційної діяльності полягає у виявленні сильних та слабких сторін діяльності 

підприємства, поточних ризиків та існуючих контрольних заходів, проявляється у визначенні такого обсягу 

виробництва, що зумовить можливості для підвищення операційної ефективності та зниження рівня витрат. 

У матеріалах дослідження виявлено особливості стратегічного управління діяльністю підприємств, що ба-

зується на застосуванні логістичних концепцій. Окреслено цілі логістичної діяльності підприємства. До-

сліджено особливості, прикладні засади та стратегічні пріоритети логістичних концепцій у сучасному еко-

номічному середовищі, аргументовано доцільність їх використання при реалізації мети та цілей діяльності 

підприємства. Зазначено, що концепції кінця двадцятого століття базувалися на можливостях та потребах 

перегрупування затрат та скорочення запасів, що у повній мірі обумовлює виробничу маркетингову концепцію. 

Проаналізовано, що наступні концепції базуються на управлінні якістю, на визначенні та прогнозуванні попи-

ту та забезпеченні скорочення запасів. Така концептуальна відмінність визначається видозміною підходів до 

організації виробництва та стратегії розвитку компанії. Серед методів наукового дослідження у статті 

використано метод експертних оцінок при побудові структурної форми логістичних концепцій, методи 

аналізу та синтезу при проведенні порівняльної характеристики понять “ефективність” та “оптималь-

ність”, метод діалектики – при виявленні зв’язків між ефективністю операційної діяльності підприємства та 

оптимізацією товарно-матеріальних та грошових потоків. 

 

Ключові слова: ефективність, оптимальність, операційна діяльність підприємства, логістична політика, 
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ples and strategic priorities of logistics concepts in the modern economic environment are investigated, the expediency 

of their use in achieving the goal and the purposes of the enterprise’s activities are argued. It is noted that the concepts 

of the end of the twentieth century were based on the opportunities and needs of regrouping costs and reducing invento-

ries, which fully determines the production marketing concept. It is analyzed that the following concepts are based on 

quality management, on  determining and forecasting demand and ensuring the reduction of stocks. Such conceptual 

difference is determined by the change in approaches to the organization of production and development strategy of the 

company. Among the methods of scientific research in the article used the method of expert evaluation in development 

the structural form of logistics concepts, methods of analysis and synthesis in the comparative characterization of the 

concepts of "efficiency" and "optimality", the method of dialectics - in identifying links between operational efficiency 

and optimization of product and cash flows. 
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Постановка проблеми. Управління під-

приємствами в динамічних і кризових умовах 

сьогодення має базуватися на постійному моніто-

рингу показників результативності діяльності 

підприємства. Визначальним критерієм прийняття 

управлінських рішень є рівень ефективності всіх 

процесів, що відбуваються на підприємстві. Зрос-

тання ефективності діяльності як співвідношення 

між результатом та затратами базується на оп-

тимізації затрат, пов’язаний із виготовленням про-

дукції; таке твердження актуалізує використання та 

активне впровадження логістичних концепцій 

управління підприємством. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ос-

нови логістичного управління підприємством 

висвітлені у працях Т. Алєсінської, Ч. Скворонека, 

Я. Вітковські, М. Чєшельські, Е. Голембської,  

Дж. Койля, Х.-К. Поля. Вітчизняні дослідження 

логістичних концепцій управління представлені у 

працях Є. Крикавського, Р. Ларіної, О. Тридіда 

тощо. 

Постановка завдання. Основним завданням 

статті є сформувати та проаналізувати логістичний 

аспект управління у малому та середньому бізнесі 

як основу для зростання його ефективності. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У 

результаті зростання ефективності основної (вироб-

ничої, комерційної, сервісної тощо) діяльності 

підприємства отримують можливість скорочувати 

витрати і, як наслідок, генерувати більші прибутки. 

Ефективна операційна діяльність підприємства 

сприяє задоволенню інтересів усіх зацікавлених 

груп економічних суб’єктів: власників бізнесу, пер-

соналу, держави, споживачів. З метою проведення 

паралелей між досліджуваними поняттями та вияв-

лення їх сутнісних особливостей доцільно провести 

їх порівняльну характеристику (табл. 1). 

Найбільш пристосоване визначення “опти-

мальності” було сформовано у теорії граничних 

величин. Маржинальний підхід зумовлює мож-

ливість вивчати ефективність та оптимальність на 

зламі використання факторів виробництва та спо-

живання благ для підприємств будь-якого масшта-

бу діяльності. 

 

Таблиця 1  

Порівняльна характеристика дефініцій понять “ефективність” та “оптимальність” 

Автори Визначення Автори Визначення 

Петті В., 

Кене Ф. [1] 

 

Ефективність –

результативність 

управління стосовно 

дій суб’єкта управ-

ління - уряду держави 

Кушнір Р. [2] 

 

Категорія “оптимальність” здатна включати 

опис та прогноз динамічної складності, яка 

виникає в результаті високого рівня невизна-

ченості деталей поведінки конкурентів, парт-

нерів та обставин. 

Куценко 

А. В. [3] 

Ефективність – еко-

номічна категорія, 

яка визначає  

співвідношення ре-

зультату до визначе-

ного виду витрат  

 

Стельмащук 

А. М. [4] 

Поняття оптимальності управління є 

спеціалізованим та містить частку 

суб’єктивності. Найчастіше використовують 

розуміння оптимального управління в кон-

тексті забезпечення мінімуму споживання 

ресурсів, досягнення максимальних характе-

ристик об’єктів або в розумінні мінімуму часу 

для маневру переходу з одного стану в інший. 

Емерсон Г., 

Куценко А. В. 

[5] 

Ефективність – 

основна мета управ-

ління, яка визначає  

зв’язок з 

функціональністю 

підприємства 

Луцька Н. М. [6] 

 

Термін “оптимальний” означає найкращий в 

сенсі деякого критерію 

ефективності. Критерії,  

за допомогою яких відбувається вибір 

(критерій оптимальності), можуть бути різни-

ми.  

Мочерний С., 

Габор С. С. 

[7] 

Ефективність – 

здатність приносити 

ефект, результатив-

ність процесу, проек-

ту тощо, які  

визначаються як 

відношення ефекту, 

результату до  

витрат, що забезпе-

чили цей результат 

Базилевич В. 

[8] 

Оптимальність в концепції Парето – це стан 

речей, який виключає поліпшення і не потре-

бує атракторів. На цій підставі вимірюється 

дистанція від оптимуму до конкретних станів 

світу і пропонуються рекомендації по набли-

женню до оптимуму. 
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Подібне визначення ефективності називають 

оптимальністю за Парето. За Парето, для мак-

симізації суспільного добробуту потрібні три умо-

ви: 

1) розміщення ресурсів між галузями і фірма-

ми, здатне забезпечити виробництво набору про-

дуктів, що найкращим чином відповідає структурі 

платоспроможного попиту на них; 

2) обсяг випущеної продукції, при якому всі 

економічні ресурси використовуються максималь-

но (по межі виробничих можливостей); 

3) розподіл благ між споживачами, коли ко-

жен оптимально задовольняє свої споживчі потреби 

(природно, в межах своєї платоспроможності). 

Поняття ефективності в управлінні малими та 

середніми підприємствами нерозривно пов’язано з 

визначенням змісту та його цілей. У цілому ефек-

тивність – це ступінь досягнення мети або відно-

шення досягнутого результату до поставленої мети.  

Нерідко поняття “ефективність” пов’язується, а 

іноді й ототожнюється, із поняттям “оптималь-

ність”. Останнє, однак, характеризує насамперед 

шлях досягнення мети, тобто показує, якою ціною 

досягнуто того чи іншого результату, чи не заве-

ликі витрати, побічні наслідки вибраного способу 

вирішення проблеми. Поняття ефективності та оп-

тимальності зближуються і навіть можуть стати 

тотожними, якщо шлях досягнення мети буде 

викладений в її змісті (наприклад, у такому форму-

люванні: «розкриття та розслідування усіх вчи-

нених злочинів на засаді суворого дотримання за-

конності») [8]. 

В економічних системах оптимальність визна-

чається співвідношенням різних видів витрат для 

одержання одного і того ж результату. Природно, 

що оптимальним буде шлях досягнення поставле-

ної мети, яка потребує найменших витрат. У систе-

мах, які мають, власне, соціальні, а не економічні 

(виробничі) цілі, саме поняття витрат набуває та-

кож соціального значення. Тому економічний ас-

пект їхнього функціонування не може відображати 

ступінь досягнення соціальних цілей.  

Відмінності між розглядуваними поняттями ви-

являються в тому, що ефективність має ступені 

(великий чи малий ступінь досягнення мети), а 

оптимальність – це категоричне поняття (опти-

мальний – це найліпший шлях досягнення мети) і 

такого не має. Слід зазначити, що, оскільки ефек-

тивність виступає як відношення результату до 

мети, то, певна річ, передбачається можливість 

кількісного її виміру. Однак, якщо мета визначена в 

якісних параметрах, то вимір її ефективності по-

требує попереднього опрацювання в аспекті визна-

чення множини якісних параметрів та підготовки 

шкали оцінювання та експертної групи. 

Обов’язкового врахування при використанні 

якісних критеріїв оцінки потребує обставина 

суб’єктивної оцінки, величина якої прямо корелює 

з фаховістю експертів та рівнем здійснення ев-

ристичної оцінки. 

В свою чергу, оптимізація операційної діяль-

ності полягає у виявленні сильних та слабких 

сторін діяльності підприємства, поточних ризиків 

та існуючих контрольних заходів, визначенні опти-

мального обсягу виробництва і можливостей для 

підвищення операційної ефективності та зниження 

витрат. 

У теорії операційного менеджменту під опе-

раційною діяльністю підприємства розуміють 

діяльність в межах операційної системи з метою 

створення будь-якої корисності шляхом перетво-

рення ресурсів усіх видів у готові товари та послу-

ги. Отже, можна вважати операційну діяльність 

перетворенням (конверсією) ресурсів в один або 

кілька видів продукції. Інтенсивність розвитку опе-

раційної діяльності підприємств є одним із кри-

теріїв оцінки окремих етапів їх життєвого циклу.  

Рішення про формування стратегії операційної 

діяльності підприємства приймається на основі 

визначення місця підприємства на ринку, оцінки 

наявних чи майбутніх конкурентних переваг, тех-

нічних та фінансових можливостей.  

У процесі здійснення операційної діяльності 

виникають затрати живої праці, що зумовлюють 

правильність тези про наявність значного ступеня 

зв’язку між операційним прибутком та рівнем про-

фесійного та кваліфікаційного складу персоналу. 

Використання живої праці в значній мірі обу-

мовлює специфіку операційних втрат, пов’язаних із 

мотивацією персоналу, формуванням певного виду 

податкових платежів, що відображається в умовах 

формування його операційного прибутку. 

Щодо виміру впливу та критичних точок при 

використанні ресурсів використовують такі понят-

тя, як: 

- “Вузьке місце” або “недостатній ресурс” – 

будь-який ресурс, потужність якого менше, ніж 

потреба в ньому. Це обмеження в межах системи, 

що перешкоджає безперервному виробничому про-

цесу. 

- “Надлишковий ресурс” – будь-який ресурс, 

потужність якого перевищує потребу в ньому. 

- “Ресурс обмеженої потужності” – ресурс, за-

вантаження якого практично відповідає його по-

тужності. Він може стати недостатнім за умови 

нечіткого планування його роботи.  

Напрями оптимізації операційної діяльності 

підприємства визначаються його пріоритетами і 

можуть набувати вигляду планування обсягу ви-

пуску та обсягу продажу, що, в свою чергу, зале-

жить від ефективності організації торгово-

технологічних процесів та ступеня використання 

наявного ресурсного потенціалу. В аспекті такого 

твердження слід зазначити, що на сьогодні велико-

го значення набуває управління матеріально-

технічними потоками – логістика. 

Логістика включає принципи та методи, які 

дають змогу планувати, контролювати й управляти 

операціями, що виникають у процесі транспорту-

вання сільськогосподарської продукції до спожива-

ча відповідно до вимог [9]. 

Однією з основних функціональних сфер, при-

датних для застосування інструментарію логістики, 

є основна операційна діяльність підприємств, до 

якої можна застосовувати інструментарій                    
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виробничої (внутрішньовиробничої) логістики з 

метою оптимізації розмірів підприємств [10]. 

Виявлено, що логістика з позицій бізнесу є ін-

тегральним інструментом менеджменту, який спри-

яє досягненню стратегічних, тактичних або опера-

тивних цілей організації бізнесу за рахунок ефек-

тивного, з точки зору зниження загальних затрат і 

задоволення вимог кінцевих споживачів до якості 

продукції і послуг, управління матеріальними і 

сервісними потоками, а також супутніми потоками 

інформації і фінансових засобів [11].  

Передусім прикладні аспекти оцінювання вит-

рат повинні узгоджуватись із принципами управ-

ління витратами: 

- системний підхід до управління витратами, 

формується на основі концепції їх взаємоузгоджен-

ня;  

- методична єдність і комплексність управ-

ління витратами, базується на взаємоузгодженні 

всіх процесів діяльності підприємства;  

- управління витратами на всіх стадіях жит-

тєвого циклу продукту (послуги); 

-  оптимальність у співвідношенні зниження 

витрат і підвищення якості продукції та обслугову-

вання; 

-  пошуки ефективних методів і інструментів 

зниження витрат; 

- удосконалення інформаційної бази у пи-

танні управління витратами; підвищення зацікавле-

ності центрів відповідальності в зниженні витрат.  

Стратегічними цілями логістичної діяльності 

малих та середніх підприємств, які слід реалізову-

вати тактично, є: 

1) мінімізація часу переміщення всіх видів за-

пасів (матеріалів, напівфабрикатів, готової продук-

ції); 

2) забезпечення найнижчого, але акцептованого 

рівня логістичних витрат; 

3) мінімізація рівня запасів; 

4) забезпечення високого рівня обслуговування 

клієнтів.  

Логістичні концепції дозволяють на єдиній ме-

тодологічній основі визначити властивості та хара-

ктеристики логістичних процесів, закономірності 

формування та розвитку товарних ринків, встанов-

лення функції господарської діяльності в системі 

ринкових відносин. 

У процесі дослідження часового періоду фор-

мування логістики як науки розрізняють такі 

логістичні концепції, як:  

1. Концепція загальних витрат у фізичному 

розподілі (60-ті рр.). Суть полягає у можливості 

перегрупування затрат товароруху таким чином, 

щоб загальний рівень таких затрат зменшився, не 

зважаючи на можливе збільшення їх окремих груп 

на різних етапах товароруху [12]. 

2. Концепція МRP (60-ті рр.) (планування  

потреби в матеріалах). Передбачала скорочення 

запасів на всіх етапах виробничого процесу і                 

дозволила значно скоротити витрати виробництва і 

підвищити оборотність капіталу (рис. 1). 

Дж. Орліскі, дослідник ефективності застосу-

вання логістичної концепції МRP, стверджував, що 

система “планування потреби в матеріалах” у вузь-

кому значенні складається з ряду логічно 

пов’язаних процедур, вирішальних правил та ви-

мог, які переводять виробничий розклад у “ланцю-

жок вимог”, що синхронізовані в часі, а також              

запланованого покриття цих вимог для кожної оди-

ниці запасу компонентів, необхідних для виконання 

розкладу [13].  

3. Логістична концепція “Lean production” 

(точно в термін). Її сутність полягає у поєднанні 

таких логістичних компонентів, як висока якість, 

невеликий розмір виробничих партій, низький рі-

вень запасів, висококваліфікований персонал та 

гнучке обладнання задля досягнення ефективності 

розподілу ресурсів та ефективності виробництва.  

4. Логістична концепція QR (швидке реагу-

вання на попит). Полягає в оцінці потенційного 

попиту кінцевого споживача. Реалізація даного 

методу логістичного управління стала можливою 

після появи таких інформаційних технологій, як 

електронний документообіг, штрихове кодування 

та технології електронних продаж, що спростили 

можливість отримання інформації про потенційний 

ринок збуту товару  [14]. 

5. Логістична концепція CR (безперервне по-

повнення запасів). Призначена для усунення необ-

хідності в замовленнях на готову продукцію для 

поповнення запасів. 
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Рис. 1.  Логістична концепція МRP на схемі виробничого процесу підприємства 
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6. Логістична концепція AR (автоматичне по-

повнення запасів). Це макрологістична концепція, 

що покликана відслідковувати попит, реагувати на 

його зміни та створювати правила поповнення за-

пасів готової продукції на складах чи в роздрібній 

мережі.  

7. Логістична концепція KANBAN. Розроблена 

корпорацією Тойота Моторс – концепція “точно-

вчасно”. Це концепція побудови логістичної систе-

ми у виробництві, постачанні та дистрибуції, базо-

вана на синхронізації процесів доставки матеріаль-

них ресурсів і готової продукції в необхідних кіль-

костях на той час, коли ланки логістичної системи 

мають в них потребу з метою мінімізації витрат, 

пов’язаних із створенням запасів.  

Проведений аналіз концепцій логістичного уп-

равління свідчить про їх тісний зв’язок із маркетин-

говими концепціями в аспекті визначення базової 

категорії для аналізу на всіх етапах розвитку науки 

управління. Виявлено пряму кореляцію і, як наслі-

док, необхідність використання інструментарію 

оптимізації управління матеріально-технічними 

потоками для зростання ефективності діяльності 

малих та середніх підприємств. 

Висновки і перспективи подальших дослі-

джень у даному напрямі. Отже,  ефективне логіс-

тичне управління є одним із важливих чинників 

реалізації конкурентного потенціалу малих та сере-

дніх підприємств. Теоретико-методологічні і прик-

ладні напрацювання підприємницької логістики 

активно впроваджуються в операційну та стратегі-

чну діяльність організацій в усіх галузях економіки. 

Дедалі відчутнішою стає необхідність у роз-

витку і впровадженні у практику логістичних ін-

формаційних систем, що дозволили б органічно 

об’єднати в єдине ціле усі логістичні підсистеми. 

Це зумовлено тим, що інформація на сучасному 

рівні розвитку – самостійний виробничий чинник, 

потенційні можливості якого відкривають широкі 

перспективи для зміцнення конкурентоспромож-

ності підприємства. 
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ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БАЗИ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ 

ГОТЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
 

Анотація. В роботі розглянуто особливості впровадження інформаційних технологій у систему управлін-

ня організаціями, котрі надають готельні послуги. Встановлено, що в Україні використання сучасних інфор-

маційних технологій стає засобом здійснення конкурентної боротьби у готельному бізнесі. Узагальнено роль 

інформаційних ресурсів як необхідної умови ефективного управління готельним підприємством. Проаналізова-

но чинники, які впливають на рівень розвитку і запровадження  інформаційних технологій у готелях. Виявлено і 

запропоновано заходи з удосконалення системи управління готельним комплексом. Загальними особливостями 

у впровадженні інформаційних технологій у готелях є автоматизація процесів планування, обліку і управління 

основними напрямками діяльності готельного комплексу.  Метою даної статті було дослідження стану впро-

вадження інформаційних технологій у системі управління організацією на прикладі діяльності готельного 

комплексу Fest Hotel у м. Львові. Обгрунтовано доцільність впровадження сучасних інформаційних технологій 

у готельних комплексах. Запропонована авторами інформаційна система для готельного комплексу Fest Hotel 

дозволила виключити з асортименту низькорентабельні послуги і замінити їх новими, більш ефективними. 

Економічний ефект одержується також від надання послуг через Інтернет. У результаті використання і 

впровадження автоматизованої інформаційної системи знизилися постійні та змінні витрати операційної 

діяльності, зокрема на технічне обслуговування і поточний ремонт готельного комплексу, на утримання си-

стем зв’язку, поліпшилася якість послуг виконуваних робіт і підвищилася кваліфікація працівників готельного 

комплексу. Розроблено план впровадження інформаційних технологій, які, за оцінкою авторів, будуть мати 

вагомий економічний ефект і сприяти підвищенню конкурентоспроможності готельних комплексів.  

 

Ключові слова: готель, інформаційні технології, управління підприємством, інформаційні ресурси, модель 

ІТ, аналіз, економічний ефект. 
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FORMATION OF INFORMATION BASE IN THE MANAGEMENT SYSTEM 

OF A HOTEL ENTERPRISE  
 

Анотація. The article considers the peculiarities of the introduction of information technologies in the manage-

ment system of organizations that provide hotel services. It is determined that in Ukraine the use of modern information 

technologies becomes a tool of competition in the hotel business. The role of information resources as a necessary con-

dition for effective management of a hotel enterprise is generalized. The factors influencing the level of development 

and introduction of information technologies in hotels are analyzed. Measures to improve the management system of 

the hotel complex have been identified and proposed. Common features in the introduction of information technologies 

in hotels are the automation of planning, accounting and management of the main activities of the hotel complex.  The 

purpose of this article was to study the state of implementation of information technologies in the management system 

of the organization on the example of the hotel complex Fest Hotel in the city of Lviv. The expediency of introduction of 

modern information technologies in hotel complexes is substantiated. The information system proposed by the authors 
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for the Fest Hotel allowed to exclude from the range a lowly profitable services and replace them with new, more effi-

cient ones. The economic effect is also obtained from the provision of services via the Internet. As a result of the use 

and implementation of the automated information system, fixed and variable operating costs have been reduced, in 

particular for maintenance and current repair of the hotel premises, maintenance of communication systems as well as 

quality of services and skills of employees have been improved. A plan for the introduction of information technologies 

has been developed, which, according to the authors, will have a significant economic effect and help increase the com-

petitiveness of hotel complexes. 

 

Key words: hotel, information technologies, enterprise’s management, information resources, IT model, analysis, 

economic effect. 
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Постановка проблеми. Можливості автомати-

зації обслуговування готельного комплексу мають 

комплексний характер і охоплюють усі процеси 

функціонування структури і взаємин із гостями. 

Донедавна українська готельна індустрія знаходи-

лася в ізоляції від світових тенденцій розвитку. Але 

сьогодні переживає етап масштабної реорганізації з 

паперово-ручного методу роботи на застосування 

автоматизованих IT управління підприємством [1]. 

Для більшості готелів України (60%) впровадження 

автоматизованих інформаційних технологій (АІТ) 

управління є необхідним і вже стало реальним фак-

том, вкрай важливим для успішного розвитку 

бізнесу [6]. Як в усьому світі, так і в Україні вико-

ристання сучасних АІТ стає засобом здійснення 

конкурентної боротьби готелів. Найвідомішими 

фірмами, що пропонують комплексні програмні 

засоби автоматизації IT готелів, є: “InterHotel”, 

“LodgingTouchLibica” (Jii6pa Інтернешнл), “Intel-

lectService” (BecT Про), “UCS-UKR”, “Галактика”, 

“CITEK”, “Екперт Солюшн”. Ці фірми пропонують 

свої програмні продукти і сервісне обслуговування 

[8]. 

Загальними особливостями у впровадженні ІТ в 

готелях є автоматизація процесів планування, 

обліку і управління основними напрямками діяль-

ності готельного комплексу. Тому загалом їх можна 

розглядати як інтегровану сукупність таких основ-

них підсистем: управління фінансами, управління 

матеріальними потоками, управління обслуго-

вуванням, управління якістю, управління персона-

лом, управління збутом, аналіз фінансів, собівар-

тості, оборотних коштів, управління маркетингом 

[5]. 

Автоматизація процесів функціонування сис-

тем готельного комплексу дозволяє автоматизувати 

виконання щоденних завдань персоналу і керів-

ництва підприємством. Цим досягається 

взаємозв’язок між різними службами готелю і 

підрозділами, підвищується ефективність, а також 

це дозволяє позбутися помилок у прийнятті управ-

лінських рішень [3]. Багато завдань, наприклад 

прийом і розміщення великих груп гостей і за-

стосування складних тарифних планів, стають                

легко здійсненними. Разом з цим керівництво 

одержує потужний інструмент контролю над                

станом готельного комплексу і фінансових потоків, 

а можливості зловживань персоналом скорочують-

ся до мінімуму. Керівництво підприємства, одер-

жуючи адекватні дані про стан справ на поточний 

момент і прогнози на майбутнє, має можливість 

приймати коректні, своєчасні і правильні управ-

лінські рішення [4]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.               
Дослідження щодо використання новітніх інфор-

маційних технологій у діяльності підприємств ту-

ристичної сфери і туризмі в цілому здійснювали                 

В. Гуляєв, І. Зорін, В. Квартальнов та інші. Однак 

дослідженню застосування інформаційних техно-

логій в управлінні готельними комплексами                

присвячені зазвичай лише наукові статті або окремі 

розділи підручників та монографій [2]. Питаннями 

впровадження інформаційних систем займаються 

багато з дослідників інформаційного менеджменту, 

фахівців – практиків. Серед них – П. Друкер,                  

Й. Масуда, С. Парінов, Л. В. Плескач та інші [7]. 

Постановка завдання. Метою даної роботи є 

дослідження стану впровадження інформаційних 

технологій у системі управління організацією на 

прикладі діяльності готельного комплексу Fest Ho-

tel у м. Львові. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Роль та значення інформаційних технологій у ор-

ганізації діяльності сучасних готельних комплексів 

постійно зростає. Необхідність їх запровадження 

обумовлена зростаючою конкуренцією на ринку 

готельно-ресторанних послуг та необхідністю 

вдосконалення інструментарію управління у цій 

сфері економічної діяльності. Ступінь автоматиза-

ції процесів діяльності готелів та ресторанів зростає 

з кожним роком, а необхідне для цього програмне 

забезпечення постійно вдосконалюється. Програмні 

продукти для готельно-ресторанних комплексів 

інтегруються з інформаційними системами інших 

учасників ринку для забезпечення максимальної 

ефективності функціонування у сучасних складних 

економічних умовах.  

Нами були досліджені та проаналізовані особ-

ливості системи інформаційних технологій у го-

тельному комплексі “Fest Hotel”. На рис. 1 показано 

концептуальну модель інформаційної технології 

готелю. 
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Рис. 1. Концептуальна модель інформаційної технології готелю 

 

 

Для автоматизації виробничого процесу в го-

тельному комплексі “Fest Hotel” вибрана і впро-

ваджена автоматизована система управління готе-

лем “SERVIO”, яка забезпечує взаємозв’язану ро-

боту всіх служб готелю для організації комплекс-

ного обслуговування й обліку побажань кожного 

клієнта, а також чітко дозволила розмежовувати 

функції персоналу за допомогою строго індиві-

дуального доступу до системи [9]. 

Даний програмний продукт розроблено ком-

панією “Expert Solution”, адаптовано до специфіки 

ведення бізнесу в Україні. Розробник має високо-

кваліфікований персонал, офіс консультаційної 

компанії знаходиться в м. Львові, що гарантує 

швидке виїзне обслуговування.  

Компанія “Expert Solution” є однією з 

провідних компаній українського ринку по систе-

мах автоматизації підприємств у сфері послуг. 

Компанія реалізує комплексні рішення з автомати-

зації й оптимізації ресторанного і готельного бізне-

су. 

На рис. 2 показані ІТ-зв’язки в системі управ-

ління готельного комплексу. 

Всі ці інформаційні потоки як окремі елементи 

інтегруються в єдиний  інформаційний центр (ІЦ) 

готельного комплексу, що характеризується про-

думаним системним підходом. Це дає можливість 

для скорочення тривалості та оптимізації виробни-

чого циклу, підвищення продуктивності у всіх лан-

ках операційної системи готельного комплексу. 

Інформаційна система для автоматизації управ-

ління служб готельного комплексу “Fest Hotel” 

будується в архітектурі “клієнт-сервер”. На сервері 

знаходиться база даних, у якій міститься вся поточ-

на та архівна інформація готельного комплексу, 

необхідна для роботи його служб. Вона має мо-

дульну структуру, що дозволяє конфігурувати і 

нарощувати систему на кожному робочому місці в 

кожній службі відповідно до їх функціональної 

спрямованості. Усі робочі місця взаємодіють із БД 

через локальну мережу готелю. 

Розрахунок ефективності від впровадження ін-

формаційних технологій у готельному комплексі 

“Fest Hotel” подано в табл. 1. 
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Рис. 2. ІТ-зв’язки в системі управління готельного комплексу 

 

Таблиця 1 

Перелік ресурсів для впровадження інформаційних технологій у готельному комплексі “Fest Hotel” 

№ 

з/п 

Назва обладнання, матеріалів, робіт, 

послуг 

Одиниця 

виміру 

Кіль-

кість 

Ціна за один. 

виміру, грн 
Сума, грн 

1 2 3 4 5 6 

1 Програмне забезпечення 1С: 

Підприємство 8.2 
комплект 1 33265,00 33265,00 

2 ПЗ “Smart Accounting” комплект 1 137400,00 137400,00 

3 ПЗ “Servio HMS” шт. 1 125 000,00 125 000,00 

 

4 

ПЗ “Dial Audit” - тарифікація теле-

фонних розмов  

 

шт. 

 

75 

 

410,00 

 

30750,00 

5 Модуль “Заходи” шт. 1 25 000,00 25 000,00 

6 Модуль “Покоївки” шт. 1 25 000,00 25 000,00 

7 Інтерфейс із програмою тарифікації шт. 1 12 500,00 12 500,00 

8 Інтерфейс із системою КД шт. 1 25 000,00 25 000,00 

9 Інтерфейс із фіскальним 

реєстратором 
шт. 1 12 500,00 12 500,00 

10 Інтерфейс із ресторанною системою шт. 1 12 500,00 12 500,00 

 

11 

Інтерфейс із бухгалтерськими 

системами 

 

шт. 

 

2 

 

5 500,00 

 

11000,00 

 

12 

Модуль бронювання SERVIO Reser-

vation 

 

шт. 

 

1 

 

25 000,00 

 

25 000,00 

13 Модуль “Резервування” шт. 1 12 500,00 12 500,00 

14 Servio POS (ресторан, бар) шт. 2 10 000,00 20 000,00 

АРМ керів-

ника служби 

бронювання 

і поселення 

 

 

 

АРМ 

менеджера-  

маркетолога 

сервер 

АРМ бармена-

офіціанта 

АРМ керуючого 

 салону краси 
АРМи служби 

поселення 

 

 

БАЗА 

СЕРВІО- 

РЕСТО-

РАН 

БАЗА 

СЕРВІО-

ГОТЕЛЬ 

БАЗА 

СЕРВІО -

САЛОН 

Менедж. з 

броню-

вання 

 

АРМ 

керівника 

готельногоко

мплексу 

 

АРМ 

керівника 

служби 

безпеки 

 
АРМи  

служби 

бухгалтерія 

АРМ 

головного 

інженера 

 

АРМ 

керівника 

готельного 

господарства 
АРМ шеф-

кухаря 
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Продовження табл. 1 

1 2 3 4 5 6 

 

15 

Servio WorkDesk-модуль (система 

керування і налаштування, звітність) 

 

шт. 

 

1 

 

15 000,00 

 

15 000,00 

16 Модуль “Дисконтна система”  

шт. 

 

1 

 

40 000,00 

 

40 000,00 

17 Інтерфейс із фіскальним 

реєстратором 
шт. 1 2500,00 2500,00 

 

18 

Встановлення, налаштування 

додаткових інтерфейсів 

 

разів 

 

1 

 

26635,00 

 

26635,00 

19 Налаштування сервера баз даних разів 1 22000,00 22000,00 

20 Налаштування робочого місця 

користувача 
разів 3 2000,00 6000,00 

 

21 

Наповнення бази даних (ввід прейс-

курантів, номерного фонду, кори-

стувачів, налаштування прав досту-

пу) 

 

 

разів 

 

 

1 

 

 

9000,00 

 

 

9000,00 

 

22 

Базове навчання по системі автома-

тизації для обслуговуючого персо-

налу  

 

годин 

 

5 

 

1000,00 

 

5 000,00 

23 

 

Курс консультацій персоналу   

годин 

 

30 

 

1000,00 

 

30 000,00 

24 Авторський нагляд при вводі в 

експлуатацію  
доба 2 5 000,00 10 000,00 

25 Авторський нагляд на об’єкті разів 1 5 000,00 5 000,00 

 Всього ПЗ    677 550,00 

26 Монтаж структурованих кабельних 

мереж 
комплект 1 606 590,00 606 590,00 

27 Оргтехніка (комп’ютери, принтери, 

сканери) 
комплект 1 538535,00 538535,00 

 Разом    1822675,00 

 

 

Чистий приведений дохід проекту (NPV) при 

ставці дисконтування 11% річних і інтервалі пла-

нування 2 роки становить 433478,15 грн. Врахову-

ючи початкові інвестиції і грошовий потік по про-

екту, бачимо, що позитивна величина NPV підтвер-

джує доцільність вкладення коштів у розглянутий 

проект. 

𝑁𝑃𝑉 =
1683430

(1 + 0.11)
+

1641800

(1,11 ∗ 1,11)
− 1822675

= 433478,15 грн. 
Внутрішню норму доходності обчислюємо за 

формулою: 

𝐼𝑅𝑅 =
433478,15

1822675
𝑥100% =  23,7% 

Термін окупності проекту (PB) характеризує 

період, за який кошторисну вартість проекту буде 

відшкодовано за рахунок рівномірного за роками 

нагромадження балансового прибутку. 

РВ =
1822675 

(1298950 + 1248180)/2 
= 1,43 років,  

де 1822675 – сума інвестицій, грн; 

1298950 + 1248180 = 2547130 - розрахунковий 

середній балансовий прибуток у рік, що буде отри-

маний у результаті здійснення проекту, грн. 

Індекс дохідності (PI) показує рентабельність 

проекту і визначає, якою мірою зростає цінність 

підприємства в розрахунку на 1 грн інвестицій. 

Прийнятним результатом є показник, що дорівнює 

або перевищує 1. 

РІ =
2667380,95

1822675
𝑥100% =  1,46% 
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Таблиця 2 

Інтегральні показники проекту 

№ Показник Значення 
Рекомендоване 

значення 

1 

 

Чистий приведений дохід, NPV, грн 433478,15 Більше 0 

2 

 

Внутрішня норма доходності, ІRR, % 

 
23,7 Більше 11% 

3 

 

Індекс прибутковості, PI 1,46 Більше 1 

 

 4 Термін окупності, РВ, рік 1,43 Менше 2 років 

5 Період розрахунку, міс. 24  

 

 

Аналізуючи основні показники інвестиційної 

привабливості проекту, а саме: чисту приведену 

вартість (NPV) і внутрішню норму рентабельності, 

– бачимо, що значення NPV додатне, а значення 

IRR більше, аніж відсотки за депозитом, що озна-

чає прийнятність даного проекту за цими критерія-

ми. 

Висновки і перспективи подальших дослі-

джень у даному напрямі. Проведений аналіз ефек-

тивності впровадження інформаційних технологій 

у систему управління готельного комплексу “Fest 

Hotel” дає змогу зробити висновок про доцільність 

реалізації цього проекту.  

Інформаційна система готельного комплексу 

дозволила виключити з асортименту низькорента-

бельні послуги і замінити їх новими, більш ефек-

тивними. Економічний ефект одержується також 

від надання послуг через Інтернет. 

 У результаті використання і впровадження ав-

томатизованої інформаційної системи знизилися 

постійні та змінні витрати операційної діяльності, 

зокрема на технічне обслуговування і поточний 

ремонт готельного комплексу, на утримання систем 

зв’язку, поліпшилася якість послуг виконуваних 

робіт і підвищилася кваліфікація працівників го-

тельного комплексу. 

У планах готельного комплексу – введення в 

експлуатацію системи автоматизованих роботів для 

прибирання, запуск програми “Розумний готель”. 
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СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА КРИТЕРІЇВ ПІДВИЩЕННЯ  

ЕФЕКТИВНОСТІ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОЇ 

ПРОДУКЦІЇ 
 

Анотація. У статті розкрита сутнісна характеристика критеріїв підвищення ефективності інструмен-

тів комерціалізації високотехнологічної продукції та визначено багатокритеріальний підхід до оцінки ефекти-

вності даних інструментів. Розроблено горизонтальну класифікацію критеріїв підвищення ефективності ко-

мерціалізації за функціональними аспектами діяльності підприємств, здійснено змістовний виклад та тлума-

чення даних критеріїв, запропоновано систему кількісних показників ефективності діяльності, відповідних 

кожному з критеріїв. Метою дослідження є визначення оптимальних критеріїв оцінки ефективності комерці-

алізації в горизонтальному, функціональному аспекті високотехнологічного сектору з урахуванням неринково-

го середовища, формування багатокритеріального портфоліо аналізу цього ринку для подальшого створення 

відповідної багатофакторної моделі. Незважаючи на сучасні вітчизняні розробки, визначення найбільш опти-

мальних критеріїв оцінки ефективності комерціалізації високотехнологічних продуктів залишається перспек-

тивним завданням. Слід зазначити, що певні сфери бізнесу, пов’язані із потребами споживачів та неринковим 

середовищем, а саме маркетинг, імідж, інтеграція та екологія довгий час залишались поза увагою вітчизняних 

дослідників. Загалом, враховуючи запропоновані методологічні підходи до оцінки ефективності високотехноло-

гічної комерціалізації, слід зазначити, що подальший розвиток багатокритеріального підходу до вдосконалення 

комерціалізації високотехнологічного продукту та технології полягає у створенні відповідної моделі, заснова-

ної на поєднанні якісних та кількісних методів ефективності. Визначено дев'ять критеріїв оцінки ефективно-

сті, а саме: економічний, технологічний, фінансовий, маркетинговий, ресурсний, соціальний, екологічний, імі-

джевий, інтеграційний, котрі є чітким відображенням набору конкретних взаємозв'язків у галузі високотехно-

логічних продуктів у кількісному та якісному вираженні та є достатньою умовою для подальшого моделюван-

ня як складової стратегії комерціалізації високотехнологічного продукту.   

 

Ключові слова: комерціалізація, високотехнологічна продукція, високі технології, економічні критерії 

ефективності, кількісні показники, стратегія, інвестиційний процес, інновації. 
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ESSENTIAL CHARACTERISTIC OF CRITERIA FOR INCREASING THE 

EFFICIENCY OF HIGH-TECH PRODUCTS COMMERCIALIZATION 
 

Abstract. The article reveals the essential characteristics of the criteria for improving the efficiency of tools for 

commercialization of high-tech products and identifies a multi-criteria approach to assessing the effectiveness of these 

tools. The horizontal classification of criteria of efficiency increase of commercialization on functional aspects of 

activity of the enterprises is developed as well as the meaningful presentation and interpretation of these criteria 

proposed. A system of quantitative performance indicators corresponding to each of the criteria is proposed. The aim of 

the study is to determine the optimal criteria for assessing the effectiveness of commercialization in the horizontal, 

functional aspect of the high-tech sector, taking into account the non-market environment, forming a multicriteria 

portfolio of analysis of this market to further create an appropriate multifactor model. Despite current domestic 

developments, determining the most optimal criteria for assessing the effectiveness of commercialization of high-tech 

products remains a promising task. It should be noted that certain areas of business related to consumer needs and 

non-market environment, namely marketing, image, integration and ecology for a long time remained out of the 

attention of domestic researchers. All-in-all, the proposed methodological approaches to assessing the effectiveness of 

high-tech commercialization, it should be noted that the further development of a multi-criteria approach to improving 
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the commercialization of high-tech product and technology is to create an appropriate model based on a combination 

of qualitative and quantitative methods of efficiency. Nine identified criteria for assessing efficiency, namely: economic, 

technological, financial, marketing, resource, social, environmental, image, integration is a clear reflection of a set of 

specific relationships in the field of high-tech products in quantitative and qualitative terms, is a sufficient condition for 

further modeling as component of the strategy of commercialization of high-tech product.  

 

Key words: commercialization, high-tech products, high technologies, economic efficiency criteria, quantitative 

indicators, strategy, investment process, innovations. 
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Постановка проблеми. Комерціалізація висо-

котехнологічного продукту та технології є ключо-

вим практичним орієнтиром стимулювання поступу 

інноваційного процесу та формування національної 

інноваційної системи України. Головним завданням 

реалізації успішної комерціалізації на мікрорівні є 

формування цільової стратегії окремого під-

приємства високотехнологічного сектору та її клю-

чових компонентів, зокрема моделі підвищення 

ефективності інструментів комерціалізації, що, в 

свою чергу, потребує попередніх напрацювань. 

Актуальність дослідження полягає у невідкладності 

пошуку дієвих, зрозумілих та компактних еконо-

мічних рішень для якомога менш проблемного ви-

ведення вітчизняних підприємств на орбіту відпо-

відної загальновизнаним стандартам конкурен-

тоспроможності у системі міжнародного підприєм-

ництва.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ви-

значенням та критичним аналізом засадничих кри-

теріїв оцінки ефективності комерціалізації високо-

технологічної продукції та технологій займалися  

Н. В. Бичкова [1], А. Ю. Данілкова [6], Й. А. Дань-

ків [7], А. В. Карпенко [3], О. C. Літвінов [4],  

М. І. Маниліч [2], Т. В. Полозова [5] та ін.  

Незважаючи на поточні вітчизняні напрацю-

вання, визначення найбільш оптимальних критеріїв 

оцінки ефективності комерціалізації високотехно-

логічної продукції залишається наразі перспектив-

ним завданням. Окремо слід зазначити, що окремі 

напрямки діяльності підприємств, що пов’язані з 

потребами споживачів та неринковим середови-

щем, а саме: маркетинговий, іміджевий, інтеграцій-

ний та екологічний, – тривалий час залишаються 

поза увагою вітчизняних дослідників.  

Постановка завдання. Визначити оптимальні 

критерії оцінки ефективності комерціалізації у го-

ризонтальному (тобто функціональному) аспекті 

діяльності підприємств високотехнологічного сек-

тору з урахуванням неринкового середовища, фор-

мування багатокритеріального портфеля аналізу 

явищ цього ринку з метою створення відповідної 

багатофакторної моделі.  

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Специфіка природи ринку високотехнологічної 

продукції та технології у вимірі сучасної проблема-

тики економічної системи вимагає застосування 

усвідомлення фундаментальних засад та  

характерних їм специфічних підходів до оцінки 

ефективності інструментарію комерціалізації висо-

котехнологічного продукту в системі міжнародного 

підприємництва та при формуванні міжнародної 

конкурентоспроможності в межах цієї системи. 

Вирішення цих задач полягає у розробці дієвої 

моделі підвищення ефективності інструментів ко-

мерціалізації, що є можливою за умови визначення 

інтегральних критеріїв, що охоплюють всю сукуп-

ність економічних відносин з приводу утворення 

високотехнологічного продукту та технології, та 

подальшого викладу класифікацій та відповідних 

їм кількісних показників ефективності. 

Горизонтальна класифікація інструментів ефек-

тивності має функціональний характер і відображає 

критерії ефективності діяльності суб’єктів ринку 

високотехнологічної продукції з урахуванням не-

ринкового компонента (табл. 1). 

До субкритеріїв економічного критерію ефек-

тивності варто віднести: відсоток прибутку від 

продажу ліцензій у загальній структурі отриманих 

прибутків; відсоток прибутку від інжинірингових 

та технологічних послуг у загальній структурі 

отриманих прибутків; вплив НДДКР на підвищення 

продуктивності виробництва в результаті комерціа-

лізації; зниження обсягів необхідних інвестицій в 

основний капітал завдяки НДДКР; зниження собі-

вартості продукції при незмінній або покращеній 

його якості завдяки запровадженню високих техно-

логій; збільшення обсягів виробництва, економія 

ресурсів завдяки ресурсозберігаючим високим тех-

нологіям; зміни у вартості нематеріальних активів 

підприємства.  

Загальновживаними субкритеріями фінансово-

го критерію комерціалізації є: операційний прибу-

ток (EBITDA), чистий прибуток, чистий приведе-

ний (дисконтований) дохід (NPV), індекс дохіднос-

ті (ІД), розрахунок доданої вартості (EVA), рента-

бельність результатів комерціалізації, індекс (кое-

фіцієнт) рентабельності та інші. Розрахувати еко-

номічний ефект від інвестування можна шляхом 

визначення сумарного економічного ефекту від 

реалізації проектів з енергозбереження, а саме: 

зменшення витрат на оплату усіх ресурсів у резуль-

таті використання енергозберігаючих технологій та 

обладнання, а також результатів проведення внут-

рішнього аудиту енергетичною службою під-

приємства; зменшення витрат на оплату праці 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Маниліч%20М$#_blank
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(шляхом автоматизації виробничих процесів); змен-

шення інших витрат, наприклад податків (екологіч-

ний податок); припинення нарахувань штрафних 

санкцій; дохід підприємств від продажу нової про-

дукції з низькою енергомісткістю [6]. 

До субкритеріїв науково-технологічного крите-

рію можна віднести: коефіцієнт механізації; коефі-

цієнт автоматизації; питому вагу передових техно-

логічних процесів; коефіцієнт капіталоозброєності 

виробництва; питому вагу продукції, виготовленої 

прогресивними технологічними методами; питому 

вагу робіт, виконаних за прогресивною техноло-

гією; питому вагу машинного часу в технологічній 

трудомісткості; коефіцієнти уніфікації та стандар-

тизації. 

Маркетинговий критерій ефективності вира-

жається у наступних субкритеріях: частка ринку 

нової продукції; розширення частки ринку; відсо-

ток розширення номенклатури та асортименту про-

дукції; відсоток нової випущеної продукції у струк-

турі виробництва; частки продажу інноваційної 

продукції у структурі обсягів продажу та інші. На 

основі аналізу функцій міжнародного маркетингу 

до субкритеріїв маркетингового критерію також 

відносять наступні показники: ємність ринку; кое-

фіцієнт невизначеності; динаміка міжнародної кон-

курентоспроможності підприємства; коефіцієнт 

підприємницького ризику; приріст обсягів продажу 

на зарубіжних ринках; динаміка міжнародної кон-

курентоспроможності продукту; динаміка коливан-

ня цін; скорочення терміну окупності інвестицій у 

міжнародний маркетинг; динаміка збуту за ринка-

ми; витрати на просування та стимулювання про-

дукту; витрати на рекламу та PR-заходи; динаміка 

лояльності споживачів тощо. 

Соціальний критерій включає: кількість нової 

та удосконаленої продукції на ринку; підвищення 

якості життя споживачів; зростання доходів насе-

лення; кількість нових робочих місць; зниження цін 

нової продукції; підвищення ефективності управ-

ління; покращення умов праці; зростання мотивації 

працівників підприємств; всебічний розвиток здіб-

ностей людини тощо. 

Необхідність досягнення високого рівня еколо-

гічного критерію націлює компанії на створення 

більшої споживчої цінності для споживачів при 

мінімізації використання природних ресурсів, за-

бруднення навколишнього середовища і продуку-

вання відходів. В основі такого цілепокладання 

лежить акцент на створенні продукції з високими 

споживчими властивостями, низькою матеріало-

місткістю та енергоємністю виробництва. Тому 

субкритеріями екологічного критерію можуть бути 

як абсолютні, так і відносні показники: обсяг інвес-

тицій у екологічні проекти; окупність таких проек-

тів; рівень економії ресурсів, досягнутий від змен-

шення (технологічної заміни) використання сиро-

вини; впровадження запобіжних заходів чи вторин-

ного використання сировини; кількість матеріалів 

та енергії, що використовуються на одиницю про-

дукції; кількість енергії, зекономленої внаслідок 

впровадження програми з енергозбереження на 

одиницю продукції; кількість небезпечних речовин 

(компонентів) на одиницю продукції; кількість і 

тип відходів, які виникають внаслідок реалізації 

проекту комерціалізації; кількість специфічних 

викидів на одиницю продукції. 

Таблиця 1 

Виміри (критерії) ефективності комерціалізації високотехнологічного продукту 

Вимір (критерій) Особливості критеріїв 

1. Економічний 
Враховують (переважно у вартісному вираженні) всі види результатів і витрат, 

обумовлених співробітництвом у сфері високих технологій 

2. Науково-технічний 
Відображають стан та динаміку науково-технічного потенціалу підприємства, 

галузі, країни, глобального економічного ринку 

3. Фінансовий 

Відображають величину грошових потоків при комерціалізації високотехноло-

гічного продукту, фінансову стійкість, надійність, ліквідність та беззбитковість 

реалізації інноваційних проектів 

4. Маркетинговий 

Базуються на моніторингу динаміки сегмента ринку високих технологій, зумо-

влюють можливість реалізації комерційно успішного співробітництва як у на-

ціональному, так і міжнародному аспектах 

5. Ресурсний 

Відображають вплив новоствореного та/або удосконаленого високотехнологіч-

ного продукту на ефективність та масштаби виробництва і споживання того чи 

іншого виду ресурсу підприємств 

6. Соціальний 
Враховують соціальні наслідки реалізації комерціалізації проектів у сфері висо-

ких технологій  

7. Екологічний 

Відображають наслідки прямого чи опосередкованого впливу комерціалізації 

високотехнологічного продукту на стан навколишнього середовища та його 

зворотний вплив на процес виготовлення інноваційного продукту 

8. Інтеграційний 
Відображають рівень інтегрованості суб’єктів вітчизняної ринкової взаємодії 

при створенні високотехнологічного продукту у світове господарство 

9. Іміджевий 
Характеризують ступінь досягнення вітчизняним підприємством чи національ-

ною інноваційною системою статусу лідера у галузі високих технологій 

 

Джерело: побудовано на основі [1-5]. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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На даному етапі міжнародне співтовариство    

розглядає показники стану навколишнього середо-

вища як комплексний інструментарій для виміру і 

репрезентації еколого-економічних тенденцій у тій 

чи іншій країні. Відповідно, можна виділити три 

основні типи показників, які можуть бути викорис-

тані в якості комплексних субкритеріїв екологічно-

го критерію ефективності міжнародного співробіт-

ництва у сфері високих технологій: 

 показники сучасного екологічного стану, 

що визначають діючі екологічні параметри; 

 показники впливу чи тиску, що відобра-

жають антропогенний характер впливу на навко-

лишнє середовище; 

 показники, що регулюють вплив на навко-

лишнє середовище і за допомогою яких можна 

визначити, як різні агенти реагують на специфічний 

вплив. 

До субкритеріїв інтеграційного критерію ефек-

тивності відносять: частку експорту та імпорту у 

загальному обсязі продукції, виготовленої ринко-

вим суб’єктом; частку прямих іноземних інвестицій 

у загальному обсязі капіталовкладень тощо. 

До субкритеріїв іміджевого критерію можна  

віднести: розрахунок ефективності рекламних та 

PR-компаній; зміни у сприйнятті продуктів під-

приємства: споживачами, працівниками, акціоне-

рами та суспільством загалом; збільшення кількості 

лояльних клієнтів до продукції підприємства; зміни 

в усвідомленні цінності компанії споживачами; 

коефіцієнт підвищення іміджу компанії; кількість 

згадувань компанії у ЗМІ тощо.  

Багатокритеріальний підхід передбачає оцінку 

ефективності на підставі побудови стратегії під-

приємства. При цьому ефективність діяльності оці-

нюється як фінансовими, так і нефінансовими по-

казниками, кількість яких обмежена, та відобра-

жаються причинно-наслідкові зв’язки між стратегі-

єю й операційною діяльністю, між цілями і резуль-

татами. При цьому слід розрізняти загальні показ-

ники ефективності, що характеризують ефектив-

ність діяльності підприємства в цілому (при розра-

хунку загальних показників враховуються весь 

сукупний результат і всі сукупні витрати (ресурси) 

підприємства) і часткові показники ефективності, 

що характеризують рівень використання окремих 

видів ресурсів і коштів (при розрахунку окремих 

показників враховуються результати і витрати (ре-

сурси), що відповідають об’єкту розрахунку ефек-

тивності) [7]. 

Цей підхід дозволяє зробити найбільш вдалий 

вибір рішення в умовах невизначеності (відсутність 

точних і об’єктивних даних), а також при співстав-

ленні критеріїв різної природи. Наприклад, необ-

хідно в даний момент прийняти рішення, в який 

напрямок сфери високих технологій слід більше 

інвестувати на міжнародному ринку: у прикладний 

розвиток тонкої хімії, у нанотехнології, інформа-

ційно-комунікаційні чи біотехнології тощо [8-10].  

Висновки і перспективи подальших дослі-

джень у даному напрямі. Підсумовуючи виклад 

запропонованих методологічних підходів до оцінки 

ефективності комерціалізації високих технологій, 

слід зазначити, що подальший розвиток визначено-

го багатокритеріального підходу підвищення ефек-

тивності комерціалізації високотехнологічного 

продукту та технології полягає у створенні відпо-

відної моделі, що базується на поєднанні якісних та 

вищевикладених кількісних методів оцінки ефек-

тивності. Визначені 9 критеріїв оцінки ефективнос-

ті, а саме: економічний, технологічний, фінансовий, 

маркетинговий, ресурсний, соціальний, екологіч-

ний, іміджевий, інтеграційний - є наочним відо-

браженням сукупності специфічних взаємовідно-

син у сфері високотехнологічної продукції у кіль-

кісному та якісному вимірах, є достатньою умовою 

для подальшого формування моделі як складової 

елементу стратегії комерціалізації високотехноло-

гічного продукту.  
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