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ІНДИКАТОРИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ
ЕКОНОМІЧНОЇ КУЛЬТУРИ СУСПІЛЬСТВА
У статті розглянуто вплив економічної культури суспільства як неформальної інституції на економіку країни
та запропоновано авторську сукупність індикаторів її виміру для формування та розвитку конкурентної культури.
Обґрунтовано, що в межах цифрової глобалізації змінюється парадигма пошуків основ для економічного зростання,
де вступають у роль неформальні інституції, одна з яких – економічна культура суспільства. Процес трансформації
економічної культури України має ознаки амбівалентності та потребує діалектичної участі як суспільства, так і
держави через проведення відповідної державної політики у сфері освіти, конкурентного підприємництва та реформи
державного управління. Зроблено висновок, що підвищення рівня економічних свобод у країні, формування конкурентного підприємництва та трансформація в адаптивне державне регулювання є «опредмеченими» проявами стану економічної культури в суспільстві, що визначає державну політику її формування.
Ключові слова: економічна культура, конкурентна культура, конкурентне підприємництво, економічна свобода.

INDICATORS OF ECONOMIC CULTURE
The article considers the informal institute of economic culture of society and the author offers indicators for measuring its
manifestation. It is substantiated that within the framework of digital globalization the paradigm of searching for the foundations for economic growth is changing, where informal institutions, one of which is the economic culture of society, are taking
over. The process of transformation of economic culture of Ukraine has signs of ambivalence, and requires the dialectical
participation of both society and the state, through the implementation of appropriate public policy in the field of education,
competitive entrepreneurship, and public administration reform. The state, as an institution, which is basically also in a state
of constant movement, as external factors such as globalization, informatization, digitalization, must build its activities to not
just catch up with these changes, but to anticipate and direct the movement in the right direction. The formation of a competitive
culture in the economic environment of the country allows for various reforms in the system approach and to learn the vector of
economic development of the country, which significantly increases the investment attractiveness of the country and determines
economic partnership in the international arena. Attention is focused on the essence of the changes taking place, the directions
of the vectors of transformation of the economic culture of society. Particular attention is paid to the presentation of indicators
of economic culture on economic processes and identification of possible problem areas, with the ability to track their change
over time, set the necessary influence from the state for the necessary direction of its transformation and the impact of current
processes on European integration. Some approaches to raising the level of economic culture are proposed. It is concluded that
increasing the level of economic freedoms in the country, the formation of competitive entrepreneurship, and the transformation
into adaptive state regulation is the embodiment of the state of economic culture in society, which determines the state policy
of its formation.
Keywords: economic culture, competitive culture, competitive entrepreneurship, economic freedom.

JEL classіfіcatіon: A13, B52

Постановка проблеми. Формування економічної
культури суспільства не відбувається відокремлено
від економічного середовища її існування. Дослідження теоретичних основ економічної культури
суспільства йде в контексті розуміння глибинного
впливу цього неформального інституту на всі економічні процеси та економічні відношення в державі. Усі
учасники ринку скеровані певними «правилами гри»,
що закріплені в законі (як формальному інституті) й
економічній культурі (неформальному інституті), що
© Лепак П.А., 2021

визначає внутрішні цінності та мотивацію цих відносин. Відносини, що виникають у громадянина з державою, виникають без її волі, оскільки, народжуючись
у певній країні, людина вже імперативно приймає ті
закони і правила, що виникли до її появи. Зміст і сутність цих правил були сформовані предками та мали
на меті сформувати у людей, що живуть та взаємодіють, фактично таку економічну культуру, що здатна
ретранслювати та творити добробут для прийдешніх
поколінь. Однак недосконалість, а часом і відсталість
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закону від сучасності, та необхідність трансформуватися, модернізуватися на вимогу часу призводять до
деформацій цього зв’язку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню неформальних інститутів та їхнього впливу на
економічне зростання, зокрема інституту економічної
культури суспільства, присвячено праці українських та
зарубіжних науковців, серед яких – М. Вебер, В. Геєць,
В. Лагутін, Л. Кістерський, О. Романенко, Ю. Савельєв, А. Сур’як, Ю. Уманців [1–7] та ін. Зазначені
дослідники висвітлювали окремі праксеологічні та
теоретико-методологічні аспекти економічної культури
суспільства. Проте здебільшого вплив цього неформального інституту на економічне середовище та вимір
цього впливу лишаються мало висвітленими та потребують подальших наукових досліджень.
Мета статті полягає у пошуку та аналізі впливу
економічної культури суспільства на економічне життя
в країні, зокрема індикаторів, які піддаються виміру та
відслідковуванню у динаміці, для формування та розвитку європейських економічних цінностей, що призводять до трансформації в ринкове конкурентне підприємницьке середовище.
Виклад основного матеріалу. Основою ринкового
механізму є поліпшення соціального життя, плюралізація культурних цінностей і життєвих стандартів.
У соціальному плані цьому відповідає, серед іншого,
підвищення мобільності населення, різноманіття господарських укладів і економічних ролей. У контексті
економічної культури активізуються наявні і формуються нові ціннісні орієнтації й поведінкові стереотипи, які спонукають до пошуку нових видів та форм
діяльності, до освоєння інших підприємницьких навиків, підвищення кваліфікації для досягнення успіхів.
У процесі виникнення нових форм діяльності люди
взаємодіють один з одним, утворюючи соціальні відносини. Найбільш важливим є відношення людини до
людини і людини до праці, які є визначальними ознаками характеру праці особистості. Якщо взаємодія
людини із засобами виробництва формує у нього професійні здібності та навички, то ставлення до праці й
один до одного – певні соціальні якості. Вони мають
величезний вплив на розвиток виробництва й усю систему економічних відносин, на реалізацію трудового
потенціалу працівника в процесі диференціації господарського життя.
Потреби й інтереси є детермінантами трудової
поведінки в умовах диференціації господарського
життя. Трудова поведінка членів суспільства визначає
взаємодією різних внутрішніх і зовнішніх спонукальних сил. Внутрішніми є потреби та інтереси, бажання

• Рівень економічних свобод
• Конкурентне підприємництво
• Адаптивність державного управління

Рис. 1. Індикатори прояву економічної культури
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і прагнення, цінності та ціннісні орієнтації, ідеали і
мотиви. Усі вони являють собою структурні елементи
складного інституту економічної культури суспільства.
Прояв економічної культури в економіці є процесом
утілення невидимого у видиме. Але як і всі важливі
аспекти економічного життя, ми намагаємося виміряти, придати явищу статистичного виду, відслідкувати кореляцію, побачити тренд руху та спрогнозувати
можливу траєкторію руху або стратегію досягнення
бажаного стану. Тому ми розглядаємо вплив (проявлення) економічної культури суспільства через індикатори, що її кристалізують. Під індикаторами ми розуміємо вимір стану явища в просторовому вигляді, що
характеризує фактичне значення (оцінку) та описує
бажане (ідеальне, максимальне) значення.
Вибір індикаторів є авторською розробкою, що базується на дослідженні профільних експертних досліджень неурядових громадських організацій, міжнародних економічних рейтингів, звітів міністерств України
та світових цінностей (World values Survey 2020) у частині економічних ціннісних орієнтацій країни.
Передусім на основі теоретичної бази розуміння
економічної культури суспільства було зроблено висновок, що нормативним станом людини ринкової економіки втілене в конкурентній культурі. Саме завдяки її
зростанню та масовій практиці в суспільстві працюють
ринкові механізми, без викривлень та збочень, даючи
фундамент соціально-економічному розвитку країни.
Серед основних економічних індикаторів прояву
економічної культури суспільства ми виокремили такі
(рис. 1).
Індикатор «Рівень економічних свобод» базується
на тому розумінні, що ключовою цінністю конкурентної економічної культури виступає економічна свобода.
Імідж та значення економічної свободи сьогодні, як
правило, у країнах пострадянського простору досить
відносні. Це спричинено затягненими реформами та
дуже слабким трендом до зростання. У повсякденному
житті економічна свобода є менш звичною і на неї
звертають менше уваги, ніж на свободу слова, громадянську та політичну свободу. Наприкінці 1980-х років
світ зазнав значних змін із погляду економічної свободи: лібералізація, дерегуляція та приватизація стали головними орієнтирами майбутнього розвитку.
Із падінням Берлінської стіни в 1989 р. ідея свободи
охопила світ, щоб, урешті-решт, прийняли форми
політичної демократії та вільних ринків. Здається, що
свобода стала економічним постулатом Європи кінця
XX ст. та закріпилася невидимо в економічній культурі
цілого покоління європейських країн.
В умовах ринкової економічної моделі кожна
людина самостійно вибирає напрям своєї діяльності,
що вона хоче робити, як саме вона буде це робити, щоб
отримати бажаний результат – і так проявляється її
право вибору. Можливість мати вибір завжди виступає
лозунгом у багатьох гаслах боротьби за демократичні
права. Право вибору для будь-якої людини – це прояв
найвищої цінності людини – свободи. Сучасний стан
економічної свободи в Україні вивчають три авторитетних індексних дослідження. Міжнародна економічна
спільнота давно зрозуміла, що кореляція між рівнем
економічної свободи та економічною культурою країн
є суттєвою та є її проявом. Розгляд методики та визначення індексу наявного рівня свобод в Україні дають
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змогу знайти проблемні компоненти та сформувати
стратегію досягнення цієї метрики шляхом переосмислення стримуючих та пошук трансформуючих вимірів
для економічної культури суспільства.
Індекс економічної свободи (Heritage index) –
Україна у 2021 р. набрала 56,2 бали зі 100 та зайняла
127-е місце у рейтингу. Оцінка економічної свободи
України показує поступовий рух у бік збільшення
рівня економічних свобод, що відображається і в економічній культурі суспільства. Загальний бал збільшився на 1,3 бали, головним чином, через збільшення
показника податкового навантаження. Україна посідає
останнє місце серед 45 країн Європейського регіону
і має загальний бал нижчий за регіональний та світовий показники. Економічна культура суспільства має
позитивний тренд за цим індексом, хоча залишається в
категорії країн «невільних».
Індекс економічної свободи (Fraser index). Канадський дослідницький Інститут Фрейзера щороку
публікує детальний звіт про стан свободи економіки
різних країн світу, що показаний через п’ять категорій:
вплив державної участі на економіку, якість правової
системи та захист прав власності, доступ до надійної
валюти, рівень свободи міжнародної торгівлі, якість
та ліберальність регулювання кредитування, роботи та
бізнесу. Україна не входить у число країн із незалежною економікою.
Індекс Freedom House – Україна у 2021 р. отримала
60/100 балів, що показує рівень громадянських свобод,
зокрема «Політичні права» – 26/40 балів та «Громадянські свободи» – 34/60 балів [10].
Серед основних компонентів цих індексів ми знаходимо найслабший, що дає нам право визначити їх
як такі виміри прояву економічної культури суспільства, що потребують трансформації та відповідної
державної політики в її зміні: «Судова ефективність»
або «Правова система» показує мінімальне значення
у кожному з індексів. Останні роки показали невідповідність наявної судової системи сучасним викликам
українського суспільства. Усі ці події визначають клю-

човий вектор необхідних трансформацій економічної
культури суспільства у частині переосмислення судової системи, формування нової доброчесної етики для
судочинства з можливими запобіжниками від безвідповідальності вищих суддів та виховання нового покоління суддів, яке було б сформоване в істинній парадигмі своєї роботи. Становлення незалежного і чесного
суду дасть змогу інституту економічної культури пришвидшити своє формування у всього населення та
попередити від розповсюдження хибних економічних
практик, що стримуватимуть не лише економічний
розвиток, а й ставити під загрозу незалежне творення
свого майбутнього.
Індикатор «Конкурентне підприємництво» визначає стан підприємництва в Україні. У 2014 р. уряд розпочав реалізацію широкого комплексу реформ, включаючи структурні реформи в усіх галузях економіки
з метою виконання своїх зобов'язань у рамках Угоди
про асоціацію між ЄС та Україною. Серед ключових
пріоритетів – дерегуляція, реформа системи судочинства, адміністрування податків та програма посиленої боротьби з корупцією. Прогрес відчутний, хоча й
нерівномірний, а спротив окремим найбільш чутливим заходам – достатньо сильний. Проте цей прогрес
було визнано після поліпшення показників України у
сфері зовнішньої торгівлі, отримання електроенергії,
видачі дозволів на будівництво та захисту міноритарних інвесторів за результатами рейтингу Світового банку Doing Business, в якому Україна у 2020 р.
посіла 64-е місце, що на 19 позицій вище порівняно з
показником 2016 р. Країна посіла 85-е місце в Індексі
глобальної конкурентоспроможності (ІГК) Світового
економічного форуму за 2019 р., що частково відображає ширший спектр проблем, наведених в індексі.
ІГК указує на існуючі недоліки конкурентної економічної культури суспільства поруч із недоліками фінансової системи та інноваційного потенціалу України.
Культура конкурентного підприємництва проходить
теж свій шлях становлення. Незважаючи на заходи
останніх років, спрямовані на поліпшення середовища
Таблиця 1

Індекс економічної свободи (Heritage index) – Україна, 2021 р.

Верховенство права
Право власності
48,5
Судова ефективність
41,1
Чесність уряду
37,9
Ефективність регулювання
Свобода бізнесу
63,5
Свобода праці
48,7
Грошова свобода
65,8

Джерело: складено за [8]

Податковий тягар
Державні витрати
Фіскальний стан
Свобода торгівлі
Свобода інвестицій
Фінансова свобода

Розмір уряду

Відкритість ринків

88,7
48,2
87,7
79,2
35
30

Рейтинг країн за індексом економічної свободи (Fraser index) у 2019 р.
Рейтинг

Країна

12
20
59
135

Грузія
Німеччина
Польща
Україна

Джерело: складено за [9]

Вплив
держави
7,58
6,17
5,63
7,16

Правова
система
6,34
7,42
5,78
4,44

Доступ до
валюти
8,89
9,46
9,7
4,99

Міжнародна
торгівля
8,74
8,04
7,89
6,78

Таблиця 2

Регулювання

Індекс

8,15
8,00
7,19
6,44

7,94
7,82
7,24
5,96
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для розвитку малих та середніх підприємств, та створену в 2017 р. Кабінетом Міністрів першу в Україні
Стратегію розвитку малого та середнього підприємництва на період до 2020 р., нещодавній аналіз продемонстрував, що адміністрування податків, регуляторний
тиск та корупція й надалі залишаються найбільшими
проблемами для підприємців [11].
Ще один із компонентів метрики конкурентного
підприємництва, який ми розглядаємо, є ділова доброчесність. Показник Індексу сприйняття корупції
Transparency International піднявся з позиції 26/100 у
2014 р. на позицію 33/100 у 2020 р., однак досі займає
низьку 117-ту позицію серед 180 країн (Transparency
International, 2020 [12]). Створення низки антикорупційних органів, серед яких – Національне агентство
з питань запобігання корупції (НАЗК), Національне
антикорупційне бюро (НАБУ), Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП), Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління
активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), а також Вищий антикорупційний суд, на
вимогу міжнародних партнерів та донорських організацій указує на низький рівень конкурентної економічної
культури, відсутність суспільних економічних цінностей і наявність бажання грати не за чесними правилами
у багатьох громадян. Хоча зовнішні оцінки діяльності
цих органів указують на певний прогрес, забезпечити
незалежність, ефективність та навіть доброчесність цих
нових органів виявилося складним завданням [13].
Індикатор «Адаптивність державного регулювання». Держава вступає у економічні відносини
директивно зі своїми громадянами. У країнах не західних традиції велику роль у здійсненні становлення
ринкових відносин відіграють держава і державницькі
цінності культури. Окрім того, у ході становлення
нової економічної моделі роль держави виявляється у
мобілізуючій і спрямовуючій державною політикою та
ідеологією стратегії, тому ми спостерігаємо зростання
ролі урядів у багатьох країнах Європи. За останнє
десятиліття Україна зробила суттєві кроки у напрямі
розвитку інституційної та законодавчої бази політики
в економічній сфері. Зміни у політиці були зумовлені
поєднанням інституційних реформ зі значною фінансовою та технічною підтримкою з боку міжнародних
та двосторонніх донорів.
Ефективний контроль із боку громадянського
суспільства неможливий без відкритих баз даних та
можливості слідкувати і перевіряти рішення державної влади. Економічна культура суспільства визначає
ступінь залученості громадян у процес відповідальності та співучасті в економічних рішеннях, що впливають на сьогодення та майбутнє. Завдяки створенню
Єдиного державного вебпорталу відкритих даних
(http://data.gov.ua) Україна також досягла значного прогресу у питанні відкритості даних, що дало їй змогу
посісти 45-ту позицію у Барометрі відкритих даних у
2017 р. [14]. Окрім того, Україна створила регіональну
мережу центрів надання адміністративних послуг
(ЦНАП), які виконують функцію центрів комплексного
обслуговування, що надають різноманітні адміністративні послуги (наприклад, реєстрація підприємства,
видача дозволів та правочини з майном).
«Держава в смартфоні» – політичний лозунг передвиборчої президентської кампанії 2019 р., що знайшов
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схвалення у багатьох українців та згодом у мобільному
додатку «Дія» показав запит у суспільстві на розуміння
«держави» як сервісу для здійснення господарської
діяльності. Нещодавно було вжито заходів для спрощення та розширення доступу до онлайн-реєстрації,
зокрема можливостей для реєстрації юридичних осіб
та вибору системи оподаткування в режимі онлайн.
Система функціонує з квітня 2019 р., а саму процедуру
можна виконати протягом кількох хвилин. Окрім того,
фізичні особи – підприємці можуть використовувати
онлайн-послуги для безкоштовної реєстрації власних
підприємств. Безумовно, карантинні обмеження та глобальна цифровізація визначають вектор трансформацій надання державних послуг та прискорюють процес
переходу до онлайн-послуг та спрямованість на чіткі
критерії обслуговування, такі як швидкість, якість,
задоволення клієнта. Разом із тим слід відзначити, що
це стало можливим завдяки проникненню корпоративної культури людей, що прийшли у державну службу
з приватного сектору, формуванню нового підходу до
здійснення функцій держави. Це відображає цілісність економічної культури особистості та економічної
культури суспільства, продукуючи зміни у формуванні
нової форми цієї культури.
Висновки. Отже, підсумовуючи результати дослідження прояву втілення економічної культури суспільства в економічному середовищі в умовах євроінтеграційного процесу, слід зазначити її трансформаційний
стан та можливість до суттєвих варіацій, зважаючи на
історико-політичний контекст та перебіг змін ціннісних
орієнтирів у суспільстві. Хоча економіко-політичний
вектор розвитку інтеграції для України залишається в
бік Європи, з демократичними державними інститутами та ефективною стратегією економічного розвитку,
прозорими умовами державного управління, настрої
в бік повернення до матеріалістичних цінностей суспільства суттєво зростають. Здійснений аналіз надає
можливість зрозуміти ціннісний контекст змін в євроінтеграційному процесі та виокремити загрози сповільнення та призупинення цього руху. Це, своєю чергою,
дало змогу сформувати індикатори прояву, соціокультурні та економічні виміри трансформації економічної
культури, а також окреслити місце України в регіональному контексті та оцінити перспективи й перешкоди її
розвитку на шляху європейської інтеграції.
Для отримання економічного ефекту від сталої
економічної культури суспільства, що визначає стан
економічних відносин на національному рівні, слід
сформувати довгострокову стратегію трансформації
неформальних інституцій країни, яка повинна включати набір індикаторів впливу на економічний розвиток
України, що допоможе під час формування соціальноекономічної політики держави та усуне диспропорції,
урахувавши фактор цих неформальних інституцій.
Важливими елементами трансформації економічно
культури суспільства є вдосконалення нормативноправової бази та сприяння розвитку людського капіталу. Необхідно пропагувати і заохочувати економічну
освіту, підвищувати корпоративну культуру кадрів,
формувати конкуренту культуру шляхом заохочення до
сумлінної конкуренції та розширення впливу Антимонопольного комітету України на становлення чесних та
конкурентних умов для всіх стейкхолдерів економічного ринку.
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ПРО ПІДХОДИ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІН У ЗМІСТІ ТА ХАРАКТЕРІ ПРАЦІ
ЗА УМОВ СТАЛОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
У статті, базуючись на використанні методів теоретичного економічного дослідження, послідовно представлено
підходи до визначення змін у головних характеристиках праці під впливом чинників сталого розвитку. Зроблено акцент на тому, що розмежування понять «зміст» та «характер» праці є прерогативою суто теоретичного аналізу. У
реальній дійсності вони є ознаками єдиного трудового процесу, а отже, знаходяться у тісному зв’язку і взаємовпливі
та потребують комплексності здійснюваних досліджень. Обґрунтовано, що найбільш об’єктивні результати зазначеної проблеми дає її аналіз у руслі цивілізаційного підходу, де у центрі знаходиться людина з її потребами, котра й є
основною цінністю еволюційного історичного розвитку. Визначені в роботі зміни у змісті та характері праці за умов
сучасного етапу постіндустріального розвитку, і передусім інноваційних техніко-технологічних перетворень, мають
не лише загальнонаукове, а й практичне значення, оскільки створюють ґрунтовну теоретичну основу для формування
дієвих заходів державної соціально-економічної політики.
Ключові слова: зміст праці, характер праці, сталий економічний розвиток, інновації, новітнє інформаційно-комунікаційне середовище, інтелектуалізація праці.

ON APPROACHES TO THE STUDY
OF CHANGES IN THE CONTENT AND NATURE OF WORK
IN CONDITIONS OF SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT
The article is devoted to the definition of approaches to the analysis of changes in the content and nature of work, which
occur in the current stage of post-industrial society and are determined by the implementation of areas within the concept of
sustainable economic development. The starting point of the study was the use of the method of scientific abstraction in the
analysis of labor, on the basis of which it is shown the expediency at the theoretical level to consider human economic activity
in the perspective of two aspects. This approach made it possible to clearly distinguish between the concepts of "content" and
"nature" of work. Show that the set of labor functions and operations, which are derived from the technical basis of production, technical-technological and organizational-economic relations, form the inner essence of the content of labor. And socioeconomic relations between people by their participation in production processes, which are primarily determined by property
relations, act as an economic category and determine the external form of labor, ie its nature. It is established that between these
characteristics of labor there is always, under each specific conditions of development of social production, a close connection
and interaction, which necessitates the simultaneous, comprehensive study of their essence. The paper presents a historical view
of the analysis of the content and nature of work by scientists of the Soviet period, which was carried out within the formational
approach and aimed at substantiating the advantages of the socialist nature of work over capitalist. To achieve this task, the
results of the assessment of the content of labor were set aside, detached from the nature of labor, because the technical and
technological basis of production in the countries of the socialist camp lagged far behind that formed in developed capitalist
countries. Based on the realities of today, considerable attention in the article is paid to the impact of innovation and information and communication technologies on the content and nature of industrial labor. Particular attention is paid to the study of
the processes of intensifying the use of intellectual resources of employees, strengthening the creative nature of work, increasing
the focus of man on the need for constant replenishment of knowledge, finding them an applied nature.
Keywords: content of work, nature of work, sustainable economic development, innovations, the latest information and communication environment, intellectualization and creative characteristics of work.
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Постановка проблеми. Існування людства неможливе без економічної діяльності індивідів, яка забезпечує перетворення природних речовин на життєво необхідні кожній людині блага та послуги. З огляду на це,
проблема визначення змісту та характеру праці, шляхів
підвищення її ефективності на будь-якому етапі розвитку суспільства була й залишається вельми актуаль-

12

ною. Особливої уваги вона набуває за умов сучасного
стану постіндустріального розвитку, коли, з одного
боку, загострюються питання обмеженості ресурсів,
ускладнення виробничих процесів, збільшення техногенного навантаження та екологічного забруднення
навколишнього середовища, а з іншого – людина все
більше стикається з новітніми інноваційними змінами
© Ульянова Л.П., Чайка Ю.М., 2021
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у технічній основі виробництва та усій системі виробничих відносин.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Не
можна не відзначити, що деякі зміни у змісті та характері виробничої праці прямо або опосередковано розглядаються у роботах вітчизняних учених, здійснених
колективом авторів Інституту економіки та прогнозування [1; 2], Н. Гетьманцевою [3]. Найбільш значна увага проблематиці праці приділяється у наукових дослідженнях А. Романова [4], Н.О. Паламарчук,
Л.М. Новосад [5], В.О. Васильєва [6], котрі присвячені
аналізу складників сталого економічного розвитку, підходів до забезпечення високого рівня їхньої стійкості
як найважливішої передумови забезпечення стабільності та збалансованості економіки, шляхів активізації
інноваційних перетворень у суспільному виробництві.
Однак, незважаючи на значні позитивні зрушення в
обґрунтуванні загальних напрямів ефективного функціонування національної економіки, саме питання,
пов’язані з аналізом впливу сталого постіндустріального розвитку на зміст і характер праці, не можна віднести до всебічно досліджених. Серед них, на нашу
думку, передусім необхідно назвати відсутність чіткої
системності в аналізі якісних змін, що відбуваються у
соціально-економічній формі праці залежно не тільки
від внутрішнього змісту трудової діяльності, а й від
інших чинників інноваційного розвитку.
Мета статті полягає у тому, щоб:
– на рівні теоретичного аналізу з використанням
методу абстракції визначити аспекти, які дадуть змогу
розглянути єдиний процес праці з двох боків: внутрішнього змісту та зовнішньої, соціально-економічної, форми. Тобто, по суті, розкрити сутність понять
«зміст» та «характер» праці;
– обґрунтувати необхідність переорієнтації вітчизняної економічної науки з формаційного на цивілізаційний підхід до здійснення досліджень, що є вельми
важливим у забезпеченні системності у поглядах на
еволюцію розвитку речових та людських факторів
суспільного відтворення, у досягненні більш повного
розуміння механізму взаємодії та взаємовпливу між
змістом і характером праці та складниками сталого
розвитку;
– виокремити та врахувати вплив інноваційних техніко-технологічних чинників та нових рис у соціальноекономічних відносинах на зміни у змісті та характері
праці, що в кінцевому підсумку створить ґрунтовну
теоретичну основу для прийняття ефективних заходів
у межах державної соціально-економічної політики.
Виклад основного матеріалу. Найважливішим
чинником суспільного виробництва завжди виступає
праця, яка у загальному вигляді в науковій і навчальній літературі визначається як діяльність людини,
що спрямована на виробництво економічних благ та
послуг. Проте з погляду ґрунтовності дослідження
зазначеної проблеми, і на це звертали увагу вже представники наукових шкіл ХVІІІ ст., доцільно в єдиному процесі виконання виробниками трудових функцій виділяти, що, зрозуміло, є прерогативою тільки
абстрактного теоретичного аналізу, два аспекти. Вони,
по суті, дають можливість розрізнити поняття «зміст»
і «характер» праці та визначити їхню сутність з урахуванням специфіки сучасного етапу розвитку суспільного виробництва. У нашому випадку це період пере-

№ 170, 2021
ходу до сталого економічного розвитку, сутність якого
в узагальненому вигляді, відштовхуючись від найбільш розповсюджених теоретичних підходів до його
визначення, ми трактуємо як стійкий, збалансований
розвиток, який базується на новітніх досягненнях науково-технічного прогресу, враховує загострення проблем обмеженості ресурсів і погіршення екологічного
середовища та націлений на суттєве поліпшення умов
життєдіяльності сучасних людей, не залишаючи поза
увагою питання достойного існування потомків [7].
Перший аспект. Праця завжди являє собою певні
відношення людей-виробників до всіх залучених у
технологічний процес чинників виробництва в ході
створення благ та послуг. Сукупність трудових функцій і операцій, котрі виконують робітники відповідної
кваліфікації й які є похідними від стану техніко-технологічної основи виробництва, формують сутність
поняття «зміст праці». Оскільки кількість чинників
виробництва у міру розвитку продуктивних сил збільшується (окрім речових, зараз до них відносяться і
підприємницькі здібності, знання, наука, інформаційні
ресурси тощо), а їхня якість постійно поліпшується, то
все це в сукупності обов’язково призводить до змін у
змісті праці. За умов переходу людства до сталого розвитку найбільш потужним чинником впливу на них усе
більше стають інноваційні методи виробництва. Зазначене, звісно, зумовлює нові вимоги до професійнокваліфікаційного кадрового потенціалу підприємств,
організації трудових процесів.
Важливо також відзначити, що без урахування
стану розвитку техніко-технологічних економічних
відносин та організаційно-економічних відносин, які
виникають у межах виробничих ланок, неможливо
повністю охарактеризувати зміст праці. Техніко-технологічні економічні відносини безпосередньо віддзеркалюють матеріально-речовий зміст виробництва і
являють собою відносини між працівниками з приводу
використання чинників виробництва у процесі створення благ та послуг. Організаційно-економічні відносини формуються у процесах, пов’язаних із застосуванням способів організації й управління виробничою
діяльністю персоналу підприємства, та переважно опосередковано впливають на зміни у змісті праці.
Другий аспект. На відміну від першого він характеризує суспільну форму праці, її суспільний устрій, або,
інакше, соціально-економічні відносини між людьми
за участю їх у виробничих процесах, які, перш за все,
детермінуються відносинами власності. Саме вони
визначають спосіб поєднання робітників із чинниками
виробництва та соціальний статус людини на підприємстві (власник, співвласник, найманий працівник).
Праця, що розглядається під цим кутом зору, виступає
економічною категорією і визначає сутність характеру
праці.
Історичний погляд на розвиток економічної науки
за умов існування України у межах радянського простору показує наявність значної кількості теоретичних
розробок, присвячених дослідженню характеру праці.
Проте вони мали певні особливості.
По-перше, аналіз здійснювався у межах суто формаційного підходу, котрий націлював на розгляд соціалістичної форми праці у ракурсі її відмінностей від
капіталістичної. Досить активно отримані результати
використовувалися з пропагандистською та виховною
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метою у навчальній літературі, розрахованої на молодіжну аудиторію.
По-друге, щоб ґрунтовніше довести переваги соціалістичного характеру виробничої праці, здійснювані
дослідження значною мірою відривалися від змісту
праці, який, як уже було відзначено, є залежним від
техніко-технологічної основи виробництва, і котра, на
жаль, у країнах соціалістичного табору значно відставала від тієї, що сформувалася у розвинених капіталістичних країнах. Саме тому врахування впливу змісту
праці на її характер значно б знижувало аргументованість переваг трудової діяльності у соціалістичних
країнах.
По-третє, до визначальних рис характеру праці в
той період відносили такі, що були віддзеркаленням
адміністративно-командної системи і тривалий час
уважалися значним досягненням суто планової системи господарювання. Серед них доцільно назвати
суспільну (державну) власність практично на всі чинники виробництва; централізовані процеси державного управління економічною діяльністю (йдеться
передусім про виділення підприємствам ресурсів для
виконання запланованих обсягів робіт та ціноутворення); відсутність конкуренції, оскільки директивним плануванням передбачалося виробництво лише
такої кількості товарної маси, яка на підставі розрахунків визначалася як суспільно необхідна для певного періоду часу для існуючих підприємств, і, таким
чином, виключалася навіть потенційна можливість
банкрутства суб’єктів господарювання. Із зазначеного
«витікали» монополізм виробників й їх панування над
споживанням, у результаті чого тотального розповсюдження набували дефіцит та низька якість товарів та
послуг. У сукупності створені плановою системою
складники господарського механізму призвели до
формування таких рис соціально-економічної форми
праці, як: 1) високий ступінь суспільного характеру;
2) планомірність; 3) однотипність організації; 4) розвиток таких соціальних якостей праці, як дисципліна,
відповідальність, обов’язкова участь кожного члена
суспільства у працездатному віці у трудовій діяльності,
що жорстко контролювалося державними органами
влади; 5) відсутність недружніх (конкурентних) відносин у трудових колективах тощо. Дані риси характеру
праці ретельно виділялися та всебічно характеризувалися переважно у позитивному ракурсі в науковій
літературі.
По-четверте, представлені у той час розробки щодо
характеру праці були чітко підпорядковані ідеалізації соціалістичної системи, при цьому особлива увага
була приділена такому аспекту змін у характері трудової діяльності, як поступове перетворення праці у
першу життєву потребу, що вважалося тоді головною
умовою створення комуністичного суспільства. При
цьому дуже активно дана теза підкреслювалася досить
відомою у період адміністративно-командної системи
цитатою К. Маркса: «Коли праця перестане бути тільки
засобом для життя, а стане першою потребою життя,
суспільство зможе написати на своєму прапорі: кожен
за здібностями, кожному за потребами!» [8, с. 20].
Сучасні процеси динамічного розвитку ринкових
відносин завдяки інтернаціоналізації та глобалізації світогосподарських зв’язків призвели до того, що
вони розповсюдилися майже на всі країни планети та
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продемонстрували свої переваги над адміністративнокомандними методами господарювання. За цих умов
відбувся перехід від догматизації добутків К. Маркса
та його прибічників до розгляду представлених ними
праць як складової частини світової економічної науки,
що віддзеркалюють сутність певного етапу розвитку і
не можуть бути використані для довготривалих, стратегічних прогнозів майбутнього існування суспільства.
Із переходом України на ринкові методи господарювання виокремилася чітка переорієнтація вітчизняної
теоретичної науки на здійснення досліджень у контексті цивілізаційного підходу, що стало вельми важливим поштовхом для більш об’єктивного аналізу змін
у характері праці, розгляду його у тісному зв’язку зі
змістом праці та якістю життєдіяльності людства.
Дане твердження зумовлено тим, що в основі цивілізаційного аналізу на перше місце виходить людина з
усім колом її потреб, і саме вона починає розглядатися
як головна цінність природного еволюційного історичного процесу, за якого посилюються єдність людського
роду та універсалізація його розвитку, розповсюджуються соціальні цінності людей (право на життя та
працю, свободу творчості, можливості саморозвитку
та самореалізації) у планетарному масштабі. Цивілізаційний підхід у дослідженнях значно підвищує переосмислення ролі та важливості економічної діяльності
людини у природному просторі, сприяє реалістичному,
з урахуванням науково-технічних досягнень, пошуку
ефективних напрямів забезпечення стабільного, збалансованого функціонування ринкових систем. Системність у поглядах на еволюцію розвитку суспільного
відтворення у межах такого підходу дає змогу у ході
аналізу досліджуваної проблеми більш повно врахувати весь складний механізм взаємодії та взаємовпливу
між характеристиками праці та складниками сталого
розвитку (інновацій, інтелектуалізації та екологізації
усіх сфер діяльності, якісно нового наповнення суспільно-економічних відносин). Складність зазначених
взаємозв’язків у спрощеному вигляді представлено
нами в абстрактно-логічній схемі (рис. 1). При цьому
дослідження змін у змісті та характері праці повинні
здійснюватися з урахуванням особливостей кожного
етапу становлення постіндустріального суспільства,
у межах якого функціонування економічної системи
спрямовується на реалізацію вимог концепцій сталого
розвитку.
У статті у процесі дослідження змін у характеристиках продуктивної економічної діяльності людей як
базового середовища, де здійснюються трудові операції, була визначена найбільша галузь матеріального
виробництва – промисловість.
До того ж інновації – важливий складник сталого
розвитку – більшою мірою порівняно з іншими галузями вітчизняної економіки розповсюдилися саме у
промисловому виробництві. Величина показника кількості українських промислових підприємств, що реалізували інноваційну продукцію за видами економічної
діяльності, представлена в табл. 1.
Аналіз наведених у ній даних показує, що вже у
2020 р. 8,9% українських промислових підприємств
представляли до реалізації вироблені інноваційні
товари та послуги. Передові позиції серед них займали
суб’єкти господарювання переробної промисловості
(10,6%). Що стосується показника частки промислових
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Рис. 1. Абстрактно-логічна схема взаємозв’язків та взаємовпливу
між змістом і характером праці та складниками сталого економічного розвитку

підприємств, що впроваджували інновації, у загальній
кількості промислових підприємств, то він був більшим і становив у 2020 р. 13,8% [9].
Головною особливістю сучасної економіки стало
те, що кардинальне інноваційне техніко-технологічне
переозброєння виробництва вже з 80-х років ХХ ст.
почало супроводжуватися розвитком інформаційнокомунікаційних технологій, Інтернету з його численними інформаційними системами, мережами, вебсайтами та інструментами.
Сформоване інформаційне середовище зумовило
майже необмежені можливості оперативно знаходити
та обробляти різноманітні дані з метою отримання
нових знань, генерації новітніх методів організації
виробництва. Постійно зростаючий попит на наукові й
аналітичні знання охопив усі рівні соціально-економічних відносин (міжнародних, національних, галузевих
та тих, що склалися на рівні підприємств) та, за визначенням сучасної економічної науки, зумовив інтелектуалізацію всіх існуючих форм взаємозв’язків у сфері
суспільного відтворення.

У контексті досліджуваної проблеми у даній статті
розглянуто процеси використання інтелектуальних
ресурсів людини-працівника залежно від виконуваних
ними професійно-кваліфікаційних функцій. Узагальнення результатів здійснюваного аналізу діяльності
робітників на промислових підприємствах з інноваційними методами показало таке: 1) зафіксовано
актуалізацію важливості знань та інформаційного
забезпечення для всього виробничого потенціалу;
2) підвищилися пізнавальні здібності працівників,
посилилася індивідуальність поведінки кожного з них,
що є результатом поєднання психологічних особливостей людини з отриманими ними знаннями, навичками,
адаптаційними можливостями до змін у виробничих
процесах; 3) відбулося збільшення частки розумової
праці у загальному обсязі виконуваних робіт. Таким
чином, поєднавши зазначені риси в єдине ціле, можна
стверджувати про підвищення ступеню інтелектуалізації праці, що є важливою позитивною характеристикою змін у змісті та характері праці сучасних промислових робітників.
Таблиця 1

Кількість промислових підприємств, що реалізували інноваційну продукцію (товари, послуги),
за видами економічної діяльності на початок 2020 р.

Промисловість
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
Переробна промисловість
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Джерело: [10, с. 92]

Кількість підприємств, що реалізували
інноваційну продукцію (товари, послуги)
% до загальної кількості
усього, одиниць
промислових підприємств
442
8,9
10
4,1
426
10,6
4
1,3
2
0,5
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Рис. 2. Класифікація робіт у межах підприємства
залежно від рівня складності виконуваних операційних функцій

Невід’ємними складниками інтелектуалізації праці
є посилення її творчого характеру, підвищення націленості людини на необхідність постійного поповнення знань, знаходження їм прикладного характеру.
Цю тенденцію дослідник В.Л. Іноземцев відзначив ще
наприкінці ХХ ст. та спрогнозував її посилення у майбутньому. У своїй досить відомій праці він пише про
перехід «від праці як мотивації економічної діяльності
до творчості, метою якої є самореалізація особистості», і це відбувається вже на психологічному рівні
[11, с. 460].
У процесі здійсненого аналізу не можна обійти
увагою той факт, що в умовах інформаційного розвитку відбувається скорочення термінів зносу знань. Не
випадково у науковій літературі часто йдеться про «старіння» знань та робляться спроби визначати тривалість
часу після закінчення навчальних закладів, коли компетентність фахівців знижується майже наполовину
внаслідок появи нової інформації. У першій половині
1990-х років цей період становив 5–6 років для інженерів, 3–4 роки – для біологів і медиків, для працівників
робітничих професій він становив 4–7 років залежно
від галузі промисловості [12, с. 46]. За сучасних умов
період «старіння» отриманих знань становиться меншим, що підвищує як значимість перепідготовки персоналу, так і самопідготовки кожної людини.
Зрозуміло, що потужну мотивацію до поновлення
знань не можна вважати властивістю іманентно притаманною кожному представнику кадрового складу
підприємства. Якщо умовно поділити усі види робіт
залежно від складності виконуваних функцій, то важ-

ливість постійного оновлення «застарілих» знань та
навичок буде розповсюджуватися на робітників, що
виконують роботи першої та другої груп (рис. 2).
Саме для них керівництво будь-якої підприємницької ланки повинно створювати ефективні системи
перепідготовки та підвищення кваліфікації, забезпечувати їх необхідною інформацією про інноваційні
техніко-технологічні зміни у виробничих процесах.
Що стосується виконавців видів робіт третьої групи,
то вони опосередковано, через ефективне управління
їхньої діяльністю та спілкування з професійно грамотними фахівцями отримуватимуть розуміння важливості забезпечення комфортними умовами безпосередніх виробників продукції та послуг.
Висновки. Таким чином, підводячи підсумки здійсненому дослідженню, можна визначити, що вже зараз,
за теперішнього розвитку продуктивних сил та всієї
сукупності техніко-технологічних, організаційно-економічних та соціально-економічних відносин, відбуваються суттєві зміни у змісті та характері виробничої
праці. При цьому напрями їхньої стратегічної кількісної та якісної визначеності не лише є похідними, а й
усе більше починають бути залежними від етапу становлення постіндустріального суспільства, ступеня
реалізації передумов та переваг сталого економічного
розвитку. Зазначені обставини, безсумнівно, зумовлюють необхідність безперервного, постійного вдосконалення підходів до визначення та аналізу нових рис у
характеристиках праці, процесах підготовки та перепідготовки виробничих кадрів, створення умов для
ефективної діяльності працівників.
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СУЧАСНИЙ ОГЛЯД ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ
ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ: ІНОЗЕМНИЙ ДОСВІД НОВОВВЕДЕНЬ
ТА ВПЛИВ КРИЗИ ПАНДЕМІЇ
У ході дослідження встановлено, що в умовах кризи, спричиненої коронавірусною інфекцією, контроль над прямими
іноземними інвестиціями значно посилюється, деякі країни були вимушені вдатися до прийняття обмежувальних заходів
стосовно іноземних інвестицій. Виявлено, що після проведення реформ, що були спрямовані на захист іноземних інвестицій, Україна стала ще більш привабливим середовищем для міжнародних інвесторів, що відображає рейтинг Світового
банку Doing Business. З’ясовано, що в Україні існувала позитивна динаміка щодо залучення прямих іноземних інвестицій, яка похитнулася з початком пандемії. Найбільш привабливою галуззю для інвестування залишається промисловість.
Прослідковується тенденція до зниження частки економічної діяльності в загальному обсязі надходження іноземних
інвестицій у переробній, легкій промисловості, хімічному та металургійному комплексі за три досліджуваних роки.
Ключові слова: прямі іноземні інвестиції, інвестиційна діяльність, іноземне інвестування, економічний розвиток,
промисловість.

CURRENT OVERVIEW OF FOREIGN INVESTMENT
TO THE INDUSTRY OF UKRAINE: FOREIGN EXPERIENCE OF INNOVATIONS
AND THE IMPACT OF THE PANDEMIC CRISIS
In the conditions of enhancing globalization processes in society, the initial role in the economic development of any country
plays the process of foreign investment. The leading position in attracting foreign direct investment in Ukraine takes industry,
which in 2020 was significantly affected by restrictive measures caused by the economic pandemic crisis. The issue of attracting foreign direct investment in Ukrainian industry based on the analysis of world experience is quite urgent today. The control
over foreign direct investment is significantly strengthened, and some countries have been forced to take restrictive measures
against foreign investment. It was found that after reforms aimed at protecting foreign investment, Ukraine has become an even
more attractive environment for international investors, reflecting the World Bank's Doing Business rating. In 2019 Ukraine
ranked 64th in the world, compared to 71st in 2018 and 80th in 2017. It was found that in Ukraine there was a positive trend in
attracting foreign direct investment, which faltered with the beginning of the pandemic. The FDI indicator in Ukraine in 2020
became the worst in the last 20 years. There is a tendency to reduce the share of economic activity in the total inflow of foreign
investment in processing, light industry, chemical and metallurgical complex for 3 studied years. But investors remain interested
in investing capital in various industries. The most attractive industries for foreign investors were those where the growth of annual investments was typical, namely: food industry, pharmaceutical industry and electricity. By 2020, there was also a positive
trend of investment in the extractive industry, but during the period of strict quarantine restrictions, the country was completely
stopped production of most enterprises and by the end of the crisis, in the extractive industry outflow of FDI. The investment
prospects can be increased by ensuring the building capacity of the industry, qualitative improvement of production assets,
intensification of production, technological, scientific, factors of production, the introduction of scientific and technological
progress, the transition to innovative development.
Keywords: foreign direct investment, investment activity, foreign investment, economic development, industry.

JEL classіfіcatіon: F21, F43, O14

Постановка проблеми. У сучасних умовах посилення глобалізаційних процесів у світі, усе зростаюча
кількість факторів чинить значний вплив на розвиток
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економік країн. Іноземні інвестиції є тією рушійною
силою, яка пришвидшує економічний розвиток країни-реципієнта, сприяє обміну новітніми передовими
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технологіями та досягненнями та здійснює всебічний
вплив на обсяги національного виробництва, платіжний баланс країни, рівень життя її населення тощо.
Передовою галуззю у залученні прямих іноземних
інвестицій в Україні залишається промисловість, яка
поруч з іншими галузями у 2020 р. зазнала значного
впливу обмежувальних заходів, спричинених економічною кризою. Питання залучення прямих іноземних
інвестицій у промисловість України на основі аналізу
світового досвіду є досить нагальним сьогодні.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний
внесок у дослідження впливу іноземного інвестування
на економіку України та країн світу загалом зробили
праці вітчизняних учених: О.І. Рогача, С.К. Корнійчука, М.П. Макаренка, О.Д. Вовчака, О.Ф. Балацького, А.П. Дуки, С.О. Якубовського, Т.А. Родіонової, В.М. Градісова, Л.Н. Павлової, П.С. Рогожина
В.Я. Шевчука та ін.
У світі постала проблема, пов’язана із захистом
важливих для приймаючої країни технологій, а також
створення відповідного правового його регулювання.
Для України інвестування є важливим чинником стимулювання економічного зростання, тому актуальним
є сучасний огляд іноземного інвестування в промисловість України в результаті впливу кризи пандемії,
дослідження зацікавленості інвесторів та привабливості України за останні роки.
Мета статті полягає у дослідженні іноземного
інвестування в промисловість України.
Виклад основного матеріалу. Станом на початок
2021 р. контроль над прямими іноземними інвестиціями значно посилюється; нові юрисдикції застосовують механізми перевірки ПІІ, тоді як уряди, що мають
існуючі режими, розширюють свої повноваження та
активізують їх застосування. Ця тенденція посиленого
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контролю з’явилася ще до пандемії, але була прискорена через занепокоєння, що компанії, ослаблені економічними наслідками COVID-19, перебувають під
загрозою іноземного поглинання (табл. 1).
Причиною посилення обмежень стосовно ПІІ стала
пандемія, спричинена вірусом COVID-19, яка вплинула на глобалізацію і призвела до порушення потоків
прямих іноземних інвестицій. Зокрема, пандемія у безпрецедентному масштабі порушила існуючі виробничі
мережі, міжнародні торговельні потоки і глобальні
виробничо-збутові ланцюги, на які зазвичай покладаються багатонаціональні компанії. Водночас низка
потрясінь стосовно попиту і пропозиції на ринках поставила під загрозу життєдіяльність багатьох підприємств.
До того ж уряди країн прийняли важливі заходи економічної політики для зменшення економічних наслідків
кризи у сфері охорони здоров’я. Результат економічних
заходів та заходів стосовно акцентування уваги саме на
медицині, прийнятих державами у всьому світі, також
визначає рівень впливу пандемії на потоки ПІІ.
Таким чином, можна стверджувати, що майже всі
досліджувані європейські та азіатські країни посилили заходи щодо контролю ПІІ цього року. Глобальна
інвестиційна політика не могла не бути зміненою під
таким жорстким тиском неочікуваних обставин.
Із кожним наступним роком Україна стає дедалі
привабливішим об’єктом для інвестування, оскільки
вона являє собою порівняно великий ринок із близько
44 млн споживачів. Інвестори вбачають в Україні перспективний напрям для інвестування через наявність
кваліфікованої робочої сили, сировини і ресурсів,
інших виробничих витрат, чия вартість є значно дешевшою порівняно з розвиненими країнами. Іншими привабливими інвестиційними чинниками, що сприяють
розширенню інвестиційних зв'язків України є великий
Таблиця 1

Нововведення в принципах національного регулювання іноземних інвестицій у деяких країнах світу

Країна

Принцип регулювання
Європа
Франція нещодавно вдосконалила свої правила щодо ПІІ. Зрозумілі вимоги до іноземних інвесторів та
нижчі інвестиційні пороги покликані охопити більше угод та зацікавити більшу кількість інвесторів.
Франція
Застосовувані санкції та обмеження до інвестора також були значно прояснені і спрощені. Процес перегляду
ПІІ відображає двоступеневий підхід системи CFIUS США.
У минулому Німеччина вже двічі посилювала свої правила щодо контролю ПІІ. Вона планує вносити
Німеччина
подальші поправки для розширення сфери своїх повноважень щодо ПІІ до повного набуття чинності
регламенту ЄС щодо перегляду ПІІ.
Великобританія внесла низку змін щодо регулювання іноземних інвестицій для посилення своїх повноважень
Великобританія щодо перегляду ПІІ. Очікується, що нові зміни збільшать можливості втручання Великобританії в ринки
інших країн.
Азія
Спеціальні адміністративні заходи стосовно іноземних інвесторів забороняють або обмежують прямі
Китай
іноземні інвестиції в Китай. Обмежувальні правила були послаблені тільки для певних галузей, де
реєстрація іноземних інвестицій є достатньою і попереднє схвалення не потрібно.
Було внесено правки до Закону про валютні операції з метою подальшого стимулювання ПІІ, які сприяють
Японія
значному економічному зростанню та забезпечення достатнього контролю ПІІ, які можуть нести потенційно
загрозу національній безпеці країни
ОАЕ зробили крок для заохочення іноземних інвестицій, прийнявши Позитивну резолюцію щодо
переліку секторів та видів економічної діяльності, де іноземні інвестори можуть придбати пакет акцій
без необхідності проходити процес перегляду здійснення ПІІ. Компанії в ОАЕ, які перебувають повністю
ОАЕ
у власності іноземного інвестора, повинні відповідати мінімальним вимогам щодо наявності статутного
капіталу та будь-яким іншим конкретним умовам або вимогам, викладеним у резолюції щодо відповідної
діяльності.

Джерело: побудовано авторами на основі [1; 2]
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Таблиця 2

Порівняння показників стосовно ведення бізнесу в Україні
Показники, що досліджуються
Отримання дозволів на будівництво
Підключення до електромереж
Реєстрація власності
Захист міноритарних інвесторів
Міжнародна торгівля
Отримання кредитів
Реєстрація бізнесу
Забезпечення виконання контрактів
Оподаткування
Вирішення питань неплатоспроможності

Джерело: побудовано авторами на основі [2]

Місце в рейтингу
2019 р.
2020 р.
30
20
135
128
63
61
72
45
78
74
32
37
56
61
57
63
54
65
145
146

потенціал і практично необмежений внутрішній ринок,
науковий потенціал, розвинена інфраструктура (порти,
аеропорти, залізниці, склади, системи зв'язку та інженерні мережі) тощо [1].
Україна традиційно займає провідні позиції у
виробництві та постачанні на зовнішні ринки зерна та
соняшникової олії, чорних металів, труб, енергетичного обладнання та багатьох інших складних машинобудівних виробів. Після проведення реформ, що були
спрямовані на захист іноземних інвестицій, Україна
стала ще більш привабливим середовищем для міжнародних інвесторів. За рейтингом Світового банку Doing
Business, в якому за десятьма показниками оцінюють
легкість ведення підприємницької діяльності в країні,
у 2019 р. Україна посіла 64-е місце у світі порівняно із
71-м у 2018 р. та 80-м у 2017 р. Завдяки поліпшенню
деяких зі своїх показників (табл. 2) [2] вона змогла піднятися аж на п’ять сходинок у рейтингу, залишивши
позаду такі країни, як Греція, Індонезія, Монголія,
Ямайка, Узбекистан тощо.
Значні зміни в Україні спостерігалися саме за
показниками: отримання дозволів на будівництво (було
досягнуто прийняття спрощеного процесу отримання
дозволів на будівництво та зменшено розмір пайового
внеску), підключення до електромереж (підвищено
надійність енергопостачання, спрощено умови доступу
до отримання електроенергії), реєстрація власності
(підвищено прозорість системи стосовно управління
земельними ресурсами), захист міноритарних інвесторів, міжнародна торгівля (скорочено час на імпорт за
допомогою зниження вимог для сертифікації відповідності автозапчастин).
Тоді як за показниками отримання кредитів (загалом було проведено реформу, яка призвела до позитивних наслідків, проте інші країни покращили цей показник більшою мірою), реєстрації бізнесу, забезпечення
виконання контрактів, оподаткування, вирішення
питань неплатоспроможності Україна послабила свої
позиції в рейтингу.
Прямі іноземні інвестиції (ПІІ), безперечно, є важливим чинником стимулювання економічного зростання в Україні. Дані та аналіз Державної служби статистики України вказують на те, що загальний обсяг
ПІІ на кінець 2020 р. оцінювався у 48,93 млрд дол.
США, тоді як на початок 2020 р. він сягав показника
51,39 млрд дол. США (табл. 3) [3; 4].
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Згідно з проаналізованими даними, найбільший
обсяг надходжень ПІІ в Україну спостерігався в 2008 р.
і становив 10 913 млн дол. США, що було майже в два
рази більше, ніж у 2019 р.
Таблиця 3
Обсяг ПІІ в економіку України, 2008–2020 рр.

Рік
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Обсяг ПІІ в
Україну, млн дол.
10913
4816
6495
7207
8401
4499
410
2961
3810
3692
4455
5860
-868

Обсяг ПІІ з
Сальдо
України, млн дол.
1010
+9903
162
+4654
736
+5759
192
+7015
1206
+7195
420
+4079
111
+299
-51
+2910
16
+3794
8
+3684
-5
+4460
648
+5212
82
-950

Джерело: побудовано авторами на основі [3; 4]

Незначне збільшення ПІІ в 2018–2019 рр. (сумарно
на 2168 млн дол. США) свідчило про те, що в інвесторів усе ж таки існує недовіра до ведення бізнесу на
території України та й узагалі до сприятливого для
інвестиційного клімату в країні. Показник ПІІ в Україні за 2020 р. став найгіршими за останні 20 років – відтік становив 868 млн дол. США. Пандемія, спричинена
коронавірусною інфекцією COVID-19, нанесла серйозний удар економікам країн у всьому світі, й Україна не
стала винятком.
Джерела ПІІ в Україну сьогодні визначаються
своєю різноманітністю. Найбільшим інвестором у країні за 2020 р. став Кіпр [4], вкладення якого становили
14,9 млрд дол. США. Наступною країною за обсягом
інвестицій були Нідерланди (10 млрд дол США).
Більша частина ПІІ в 2020 р. надходила з європейських країн, включаючи Кіпр, Нідерланди, як уже
зазначалося, Великобританію, Швейцарію, Німеччину, Австрію, Люксембург та Францію. Незважаючи
на загострення конфлікту на Сході України, Російська
Федерація все ще залишилася одним із провідних
інвесторів, вклавши в Україну 1,028 млрд дол. США.

№ 170, 2021

Економічний простір
Із метою визначення привабливих видів економічної діяльності в Україні для іноземних інвесторів було
проаналізовано динаміку структури надходження прямих іноземних інвестицій (табл. 4) [5].
Таблиця 4

Динаміка надходження ППІ до України
за видами економічної діяльності
Види економічної діяльності
Промисловість
Фінансова та страхова діяльність
Інформація та телекомунікації
Оптова та роздрібна торгівля
Операції з нерухомим майном
Інші види економічної діяльності
Всього

Структура ПІІ, %
2016 рік 2020 рік
30,8
39,8
13,5
9,4
6,5
5,9
15,9
16,3
11,7
9,3
21,6
19,3
100,0
100,0

Джерело: побудовано авторами на основі [4]

Аналіз табл. 4 показав, що за досліджувані роки в
структурі ПІІ відбулися деякі зміни. Найбільш пріоритетною галуззю для іноземних інвесторів в Україні
залишається промисловість – частка в інвестуванні з
2016 до 2020 р. зросла на 9% і становила 39,8%.
За даними Державного комітету статистики України, галузь промисловості протягом багатьох років
залишається провідною для іноземних інвесторів
через наявність не досить високих комерційних ризиків та можливості швидкої окупності витрат. Звичайно,
з кожним роком частка фінансування даної галузі змінюється, і на даний момент обсяг ПІІ в промисловості
є невтішним, проте динаміка цих змін усе ж має позитивну перспективу (табл. 5) [4; 5].
У ході аналізу даних стосовно динаміки надходження ППІ в промисловість України можна помітити, що її інвестування з кожним роком було близьке
значень 30–39%. Таким чином, найбільший обсяг
ПІІ в дану галузь був залучений у 2016 р. і становив
4 870,6 млн дол. США., а в 2020 році відбувся значний
відтік ПІІ в розмірі 1 313,4 млн дол. США.
Для оцінки ефективності функціонування промислового комплексу в Україні та його привабливості для

іноземних інвесторів важливим є також дослідження
динаміки зміни обсягу реалізованої продукції в окремих галузях промисловості (табл. 6) [5].
Таблиця 5

Динаміка надходження ПІІ в промисловість України
Рік
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Обсяг ПІІ,
млн дол. США
3010,2
4870,6
2864,6
2228,6
2525,5
-1313,4

Частка у загальному
обсязі інвестицій, %
34,1
30,8
32,4
31,5
33,0
39,8

Джерело: побудовано авторами на основі [4; 5]

З аналізу показників табл. 6 можна стверджувати
про те, що Україна має досить хороші обсяги реалізованої промислової продукції, що були вирахувані
в грошовому еквіваленті в усіх видах діяльності для
поточного етапу її економічного розвитку. Проте в країні існує низка негативних чинників, які все ж стримують розвиток промисловості сьогодні. До них можна
віднести недосконалість нормативно-правової бази
стосовно регулювання іноземних інвестицій, доволі
низький індекс інвестиційної привабливості України,
високі ставки податків та значний рівень корупції.
Розміщення промислових підприємств на території
України є досить нерівномірним. Більшість підприємств розташовано в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Дніпропетровській областях, саме там зосереджено найбільшу кількість виробничих потужностей.
Найбільшими країнами-інвесторами в промисловість України є Нідерланди (24%), Кіпр (23,8%),
Німеччина (9,9%), Швейцарія (9,9%) і Велика Британія (5,9%) [5]. У загальному обсязі ПІІ в промисловість
України інвестування було здійснено 45 країнами світу.
Незважаючи на наявність вищеописаних негативний аспектів іноземного інвестування в Україні, інвестори залишаються зацікавленими в інвестуванні капіталу в різні галузі промисловості, про що свідчать дані
табл. 7 [4; 5].

Обсяги реалізованої промислової продукції за видами діяльності (млн дол. США)
Промисловість, усього
Добувна та переробна промисловість
Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри
та інших матеріалів
Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка,
крім меблів; виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів
для плетіння
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
Виробництво коксу та продуктів нафтопереробки
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних
препаратів
Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої
мінеральної продукції
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів,
окрім машин і устаткування
Машинобудування

Джерело: побудовано авторами на основі [5]

Таблиця 6

2016 рік
1767093,3
1367751
381445,1

2017 рік
2153031,3
1714038,8
451114,8

2018 рік
2508579,5
2017721,1
504332,4

2019 рік
2480804,2
1992299
530505,1

16882,6

20943,9

24108,7

24714,2

22252,1

27351,3

34023,6

34642

56234,9
29980,8

59198,5
82178,6

68541,7
97400,3

72159,8
71592,9

24101,6

28948,9

34205,9

36394,7

90192,3

109572,3

131734,4

141864,5

302957,9

391164,9

463844,5

348252,6

116367,3

150417

182103,1

188082,3
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Таблиця 7

ППІ в Україну за окремими видами економічної діяльності (млн дол. США)

Вид економічної діяльності
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
Переробна промисловість
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва
машин і устаткування
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування
Виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устаткування
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційонованого повітря
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Джерело: побудовано авторами на основі [4; 5]

Станом на 2020 р. у 50% видів економічної діяльності відбувся відтік ПІІ, що був спричинений початком
глобальної фінансової кризи. Найбільший відтік ПІІ відбувся у переробній промисловості та металургійному
комплексі і досягнув значень -1 346,0 млн дол. США та
-932,9 млн дол. США відповідно.
Виходячи з досліджених даних, можна прослідкувати в Україні тенденцію до зниження частки деяких
видів економічної діяльності в загальному обсязі надходження іноземних інвестицій, а саме переробної,
легкої промисловості, хімічного та металургійного
комплексу, за три досліджуваних роки.
Найбільш привабливими галузями для іноземних
інвесторів були ті, де характерним було зростання
обсягу інвестицій щорічно, а саме: харчова промисловість, фармацевтична галузь та електроенергетика.
До 2020 р. прослідковувалася також позитивна тенденція інвестування добувної промисловості, але за
період дотримання жорстких карантинних обмежень
у країні відбулося повне зупинення виробничої діяльності більшості підприємств, і вже станом на кінець
кризового року в галузі добувної промисловості відтік
ПІІ становив 380,3 млн дол. США.
Під негативний вплив пандемії потрапили також
переробна (відтік становив 1 346,0 млн дол. США),

2018
794,0
1466,9
325,6
16,7
-47,5
66,3
-69,2
25,5
58,9

2019
1149,5
741,5
408,7
11,8
82,1
-55,9
553,6
52,7
271,1

2020
-380,8
-1346,0
438,9
-7,3
69,6
-69,6
-830,8
16,5
32,1

937,2

797,2

-932,9

128,7
24,7
-32,1
-0,2

177,6
37,1
633,0
1,5

-72,6
10,1
4009,1
4,3

металургійна (-932,9 млн дол. США), хімічна
(-830,8 млн дол. США), легка (-7,3 млн дол. США),
нафтопереробна (-69,6 млн дол. США) промисловість
та машинобудування (-72,6 млн дол. США).
Висновки. У ході поширення жорстких карантинних обмежень у світі більшість країн удалися до внесення поправок щодо регулювання надходження ПІІ в
країну з метою захисту своєї національної безпеки.
Аналіз обсягів надходження прямих іноземних
інвестицій в Україну свідчив про поступове зростання
вкладень іноземного капіталу в країну до 2020 р. Пандемія коронавірусу наприкінці 2019 – початку 2020 рр.
сильно похитнула сучасний стан розвитку всіх країн
світу, у тому числі України, і сприяла поширенню
на світовому ринку початку нової глобальної кризи.
Оцінено динаміку надходження іноземних інвестицій у промисловий комплекс України та їхню частку
в загальному обсязі інвестицій, спрямованих у країну. Перспективність інвестування даної галузі може
бути підвищена за рахунок забезпечення нарощування
потенціалу галузі, якісного поліпшення виробничих
фондів, активізацію виробничих, технологічних, наукових факторів виробництва, впровадження досягнень
науково-технічного прогресу, переходу до інноваційного шляху розвитку.
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SOCIO-DEMOGRAPHIC PROBLEMS OF ADULT EDUCATION
IN THE «SILVER ECONOMY»
In the article the authors consider the problems of aging of the population of Europe, analyze the "silver economy" in
European countries and the possibility of its implementation in Ukraine. Forms and ways of formation of education of elderly
people in Europe are considered. The current state and development of non-formal education of the elderly in Ukraine are
studied. Problems and prospects of functioning of third age universities for the national economy of Ukraine are determined. In
Ukraine, it is important to realize the potential of education of people of respectable age for the socio-economic development of
the state, to preserve its human capital. To create an optimal model of educational environment for the elderly, it is important
to provide conditions for maximum satisfaction of educational and communicative needs of this cohort of people, taking into
account previous experience, knowledge, skills and abilities, as well as individual characteristics of the elderly.
Keywords: non-formal education, lifelong learning, aging of the nation, "silver economy", elderly people, University of the
Third Age, university.
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СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ДОРОСЛИХ
У «СРІБНІЙ ЕКОНОМІЦІ»
У статті автори розглядають проблеми старіння населення Європи, проводять аналіз «срібної економіки» у
європейських країнах та можливості її реалізації в Україні. Розглянуто форми і способи формування освіти людей
похилого віку в Європі. Досліджено сучасний стан та розвиток неформальної освіти людей похилого віку в України.
Визначено проблеми та перспективи функціонування університетів третього віку для національної економіки
України. Аналіз практики освіти людей похилого віку в Україні свідчить, що формування цієї галузі здійснюється
занадто повільними темпами: не створено сучасної законодавчої бази, не використовуються можливості соціального
партнерства, не усвідомлюється потенціал навчання людей цієї вікової категорії для соціально-економічного розвитку
та збереження культурної самобутності країни. Тому, зважаючи на стрімкі тенденції старіння населення в Україні
та їх нереалізований потенціал в суспільстві потребують розробки нових форм і методів реалізації сучасної соціальної
політики щодо осіб третього віку, зокрема розробки і впровадження концепції геронтологічної політики, зокрема
створення можливостей та умов для освіти старших дорослих як важливої складової їх соціального захисту та
підтримки. В Україні важливо усвідомити потенціал освіти людей поважного віку для соціально-економічного
розвитку держави, для збереження її людського капіталу. Одне з основних завдань суспільства – забезпечення соціальної
адаптації та реадаптації людей похилого віку, збереження людського потенціалу. Для створення оптимальної моделі
освітнього середовища для осіб третього віку важливо, забезпечити умови для максимального задоволення освітніх
та комунікативних потреб цієї когорти людей з урахуванням попередньо набутого досвіду, знань, умінь і навичок, а
також індивідуальних особливостей осіб похилого віку. Теоретичні і практичні дослідження доводять, що освіта у
похилому віці – ефективний адаптаційний механізм, спосіб подальшого розвитку і самореалізації особистості.
Ключові слова: неформальна освіта, освіта впродовж життя, старіння нації, «срібна економіка», люди похилого
віку, Університет третього віку, університет.
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Formulation of the problem. Population aging is one
of the hallmarks of modern society around the world, and
these processes are particularly noticeable in Europe. Thus,
at the Madrid International Conference [1] it was noted
that the average life expectancy of people in the world
since 1950 has increased by 20 years, and by 2050 will
increase by another ten years. This only means that more
than 35% of Europe's population will be over 60 by
2050. In other words, there will be only 2 able-bodied
people per pensioner in 2050-60s, while in 2011 there
was only 1 pensioner for every 4 people of working age
[3]. According to the Statistical Office of the European
Union [2], it can be argued that in European countries the
population is aging due to increased life expectancy and
reduced fertility, and this may over time affect the economic
growth of countries. Life expectancy is increasing, and as a
result, the number of people of retirement age is growing,
while birth rates are falling and fewer young people are
working to replenish pension funds, which means that the
working population is falling, production is falling and
economic growth is slowing.
The decline in birth rates is observed across Europe,
but in contrast to developing countries, there it is offset
by significant investment in education, ie quantity is
offset by quality. Increasing investment in education and
training are key tools for tackling the aging of nations. In
addition, it cannot be said that the elderly will be the same
as yesterday, we need to take as much as possible from
the potential of the "silver economy". Because the modern
older generation has a different, better experience and
education than its predecessors. This resource (the elderly)
should not be lost. In our opinion, a policy of rethinking
values should help, the elderly are an unrealized resource
that can be used effectively.
While a country's economic growth can have a positive
impact on the standard and quality of life of all segments
of the population, the long-term development process can
be legitimate only if a policy of "active aging" is developed
and implemented, ensuring a fair distribution of benefits.
results of economic growth. One of the principles of the
Copenhagen Declaration on Social Development [4] and
the UN Millennium Declaration [5], adopted at the World
Summit for Socio-Economic Development, concerns the
development by governments of policies to fulfill their
responsibilities to present and future generations to ensure
equality. different generations of people.
Demographic change undoubtedly affects the entire
socio-economic life of European countries and the world.
The processes of aging nations and declining birth rates
are leading to an overburdening of the economy and an
economically active share of the population, and the
problem of pensions is becoming increasingly threatening.
Accordingly, the solution to the problem of the aging
of nations has not escaped the attention of the world
community and is still relevant today.
An analysis of recent research and publications.
The issue of the nation's aging has been raised at the
international level for a long time, so in 1982 the First
World Assembly on Aging was held. In turn, the UN
General Assembly decided on December 14, 1990 that
October 1, International Day of Older Persons, as a
constant reminder of the inevitability of the aging process
of nations, on this day it is customary at the international
level to speak of active action to protect the interests of
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older people. and creating conditions for "active" aging. In
2002, the Second World Assembly was held on the aging
of nations and addressing the problems of the elderly,
which adopted the "Madrid International Plan of Action
on Aging", the actions of which are spelled out until 2022.
It states that: “The potential of older people is a powerful
foundation for future development. This allows society
to make greater use of the skills, experience and wisdom
of older people so that they not only play a leading role
in improving their situation, but also take an active part
in improving the lives of society as a whole" [6]. This
International Plan obliges member states to include aging
in their national socio-economic development programs.
Conceptual bases of education of elderly / third age
people are substantiated in works: O. Agapova [13], S. Bass
[15], R. Weiss [15], F. Williamson [16], F. Glendenning [16],
C. James [16], A. Zych [17], P. Laslett [18], A. Lemieux
[19], H. McClusky [16], H. Russel [20], W. Sadler [21],
R. Swindell [22] etc.
Accordingly, there was a question of adaptation of
elderly people to the modern urban society. Thus, one of
the priority areas for the development of the European
Higher Education Area, formulated at the Paris Ministerial
Conference, which took place on May 24, 2018, is "Adult
Education" (lifelong learning). It is obvious that Ukraine,
striving to reach the European level of development, has
also declared Adult Education as a priority by the Ministry
of Education and Science of Ukraine and correlates
with national priorities for Ukraine under the Erasmus +
Program "Development of the Higher Education Sector in
Society" [10].
According to the Lisbon Treaty [9] on the principles of
the functioning of the EU, the fight against social exclusion
and discrimination must promote social justice and social
protection, social and territorial cohesion and solidarity.
By providing older people with opportunities for personal
development throughout their lives, education encourages
them to be active citizens in democratic societies,
and promotes a more cohesive and inclusive society
by improving intercultural understanding and ethical
awareness. The development of the Strategy of state policy
on healthy and active longevity of the population of Ukraine
until 2022 [11] is a convincing confirmation of the urgency
of the problem of non-formal education of the elderly.
Setting objectives. Theoretical and practical research
proves that education at the age of 55+ is an effective
adaptation mechanism, a way of further development and
self-realization of the personality. The most successful
form of education for the population aged 55+ is the
university of the third age, the main purpose of which is to
maintain an active life position of the elderly.
Analysis of the practice of education of the elderly in
Ukraine shows that the formation of this industry is too
slow: no modern legal framework is created, opportunities
for social partnership are not used, the potential of educating
people of this age for socio-economic development and
preservation of cultural identity is not realized. Therefore,
given the rapid aging of the population in Ukraine and their
unrealized potential in society require the development of
new forms and methods of modern social policy for the
elderly, including the development and implementation of
gerontology policy, including opportunities and conditions
for older adults as important component of their social
protection and support.
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The purpose of the article is to outline the sociodemographic problems of educating the elderly in the
"silver economy" and to justify the effectiveness and
efficiency of lifelong learning according to the model of
the university of the third age.
The main research material. The third age population
is becoming increasingly important in terms of both
consumption and supply. Based on the aging process of the
nation, every European country faces the question of active
involvement of the elderly in economic life. Increasing life
expectancy combined with productivity-enhancing human
capital investments can lead the economy to a new cycle
of development. That is why the term "silver economy"
is actively included in international terminology, which
means decisions and investments that must meet the
needs of an aging society. The main purpose of the "silver
economy" is to effectively use the potential of the elderly.
One of the areas of the "silver economy" is adult
education as a tool to promote "active maturity" and
"active aging" among the population. Thus, today there
are three main types of adult education in the world,
defined in the "Memorandum of Continuing Education" of
the Commission of the European Communities, namely:
formal education; non-formal learning and non-formal
learning [23, p. 247–248], in turn, scientists in the field of
educational gerontology distinguish between two types of
education for the elderly:
– formal education – the opportunity to obtain / improve
skills to continue professional activities;
– non-formal education – opportunity to improve
lifestyle, maintain activity after retirement [17, с. 248].
Theoretical and practical studies [15–17] show that the
most successful and effective form of non-formal education
for the elderly is the University of the Third Age (UTA),
which offers seniors a wide range of activities – from
academic lectures, exercise, circles for interest in travel.
Table 1 shows the data showing that the population
categories from 50–64 years, 65–79 years and 80 years
and older have a steady upward trend, but the population
from 0–14 years on the contrary decreases, and from
2014–2017 remains unchanged. In general, two main
models of UTA, defined by R. Swindell and J. Thompson,
are common in European countries:
The French model, which is based on the principles of
the first UTV, founded by Professor P. Vella in Toulouse
in 1972. Association of French universities of the third
age (Union French University of the Third Age (UFUTA),
argued that all universities seeking to become members
of the association must cooperate with the country's
traditional universities. In addition, R. Franz argued
that the credibility of the name "University of the Third

Age" in France should be maintained by increasing the
number of teaching staff of the university [18, p. 64–65].
In fact, based on these approaches, the French model of
universities of the third age was based on the concept of
the feasibility of maintaining a close relationship with
traditional higher education institutions (universities,
colleges) and adherence to high academic standards of
education [18, p. 435], although it was conceptually
and practically recognized that the degree and forms of
cooperation with universities may have some differences.
The idea of opening universities to the elderly to maintain
their close connection with traditional higher education
institutions (universities, colleges) and adherence to high
academic standards has become widespread not only in
France. Universities of the third age, following the French
model, operate in Germany, Poland, Belgium, Switzerland,
Poland, Italy and Spain [19, p. 68].
The British model, created on the basis of taking into
account the social and cultural differences of the country,
ie its own model of universities of the third age, although
primarily this idea arose from the French model. In the
United Kingdom, the University of the Third Age, as an
independent educational association, began operations
in 1982. It was a project of Peter Leslett, Michael Young
and Eric Midwinter [20], who tried to implement the idea
of creating favorable conditions for the elderly to access
education and independently influence the implementation
of this process. In the general context, the aim of third-age
universities in the UK is to raise the level of education in
British society; in creation of establishments for stimulation
and the organization of training of elderly people for their
own pleasure; in helping the elderly in the effective use
of free time from work and the development of effective
ways to achieve self-realization. British universities of the
third age do not work closely with traditional universities;
not only do they not focus on academic standards [21],
moreover, they believe that educational activities in
universities of the third age should be based solely on
the requests and interests of university members and
bring them satisfaction. Therefore, British universities
are independent of traditional universities, colleges;
cooperation with them is reduced to renting premises or
using the resources available to them.
French and British Third Age Universities maintain
close contacts with the International Association of
Universities of the Third Age (IAUTA), which was
founded in 1974 and has more than 130 member countries.
The main purpose of IAUTA is to unite an international
network of lifelong learning institutions around the world.
Thanks to the activities of the International Association
of Universities of the Third Age (IAUTA), an interesting

Population by age groups in the countries of the European Union for the period 2013–2017
Population by age groups (% of total population)
0–14 years
15–24 years
25–49 years
50–64 years
65–79 years
80 years and older

Source: compiled by the authors by [2]

2013
15,7
11,5
34,9
19,7
13,2
5,0

2014
15,6
11,3
31,7
19,9
13,4
5,1

Years
2015
15,6
11,2
34,4
20,0
13,6
5,3

2016
15,6
11,1
34,1
20,1
13,8
5,4

Table 1
2017
15,6
10,9
33,8
20,2
14,0
5,5
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experience of cooperation and exchange of participants
of universities of the Third Age between Great Britain,
France and partner organizations of the USA, Japan and
Switzerland has been accumulated.
Universities of the third age have become one of the
innovative tools to enhance the role of the elderly in society,
introduced more than three decades ago in Europe. Today,
the activities of educational institutions that implement
educational programs for the elderly are regulated and
coordinated by numerous international and national
organizations, including: Adult Education Centers (DVV
International), the International Association of Third Age
Universities (AIUTA), the European Association for Adult
Education (EAEA) , which includes the most popular
colleges and universities of leisure, the European Federation
of Pensioners and the Elderly (EURAG), the Ukrainian
Association of Adult Education (UAAD), the International
Council for Adult Education (ICAE) and others.
The study made it possible to draw conclusions:
The aging of the nations of Europe and the world is no
longer the subject of research, but a fact that involves
the transformation of the entire European community to
increase the share of older people and their adaptation in
the socio-economic environment. Therefore, social policy
in the "silver economy" for the elderly in general should be
aimed at constantly expanding the rights and opportunities
of the elderly, their participation in society, creating
conditions for their economic and social activity. One of
the main tools for resolving the demographic situation is to
promote affordable employment for older people, ensure
equal access for older people to programs and the system
of vocational guidance, training and retraining.
Conclusions. Based on the analysis of the literature
we have studied and the analysis of the experience of the

functioning of the universities of the third age in Great
Britain and France, we have generalized the most important
differences in the activities of French and British universities
of the third age. French universities of the third age work
closely with local authorities; some of them are created
and financed by local authorities; British universities of
the third age are financially independent associations, they
are not funded by local authorities and usually do not have
close contacts with local authorities; the most fundamental
difference is that all French universities of the third age pay
considerable attention to high academic standards; they
make significant efforts to attract lecturers and researchers
to work in third-age universities; British universities of
the third age do not emphasize academic standards, they
adhere to the position that educational activities in the
universities of the third age should be cognitive, based
solely on the requests and interests of university members
and bring them pleasure. Therefore, British universities
do not attach any importance to the academic standards of
education of the elderly.
The model of educational environment for the elderly
is created taking into account the personal educational
trajectories of people of this age category on the basis
of the principles of continuity, individualization and
variability of learning. Variability is the ability of students
to choose educational areas according to their inclinations,
abilities and needs, as well as taking into account the age
of physical and mental characteristics of seniors. One of
the main tasks of society is to ensure the social adaptation
and readaptation of the elderly, the preservation of human
potential. Theoretical and practical research proves that
education in old age is an effective adaptation mechanism,
a way of further development and self-realization of the
individual.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ МАРКЕТИНГУ
ДО АНАЛІЗУ РИНКУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Статтю присвячено подоланню проблем АТ «Укртелеком» шляхом використання маркетингових стратегій перспективного його розвитку та аналізу можливостей конкурентоспроможності підприємства на ринку послуг. Запропоновано та обґрунтовано організаційно-економічний механізм забезпечення стійких конкурентних позицій телекомунікаційного підприємства у галузі зв’язку та розроблено рекомендації щодо збереження цих позицій у перспективі в
умовах динамічного розвитку конкуренції на ринку телекомунікацій. Дане дослідження спрямоване на визначення ролі
маркетингу у забезпеченні інноваційного розвитку телекомунікаційних підприємств та на впровадження бізнес-стратегій для перспективного їх розвитку та конкурентоспроможності на ринку телекомунікацій.
Ключові слова: ринок, конкуренція, стратегія, маркетинг, телекомунікації, SWОТ-аналіз, Інтернет-послуги,
матриця General Electric (GE) / McKinsey.

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACHES
OF MARKETING FOR THE ANALYSIS
OF THE TELECOMMUNICATIONS ENTERPRISE MARKET
The study of consumer needs to improve and expand telecommunications competitive services in a strategic perspective has
necessitated this study. The authors propose and substantiate the organizational and economic mechanism for ensuring stable
competitive positions of the telecommunications company in the field of communications and developed recommendations for
maintaining these positions in the future, in the dynamic development of competition in the telecommunications market. The aim
of the study was to determine the role of marketing in ensuring the innovative development of telecommunications enterprises
and to develop business strategies for their long-term development and competitiveness in the telecommunications market.
To achieve this goal, a number of tasks of theoretical, analytical, recommendatory significance have been formed and fulfilled:
to study the problems of regulation of the telecommunication technologies market in Ukraine; to study the methodology of
analysis of the telecommunications market in the conditions of competition development; develop recommendations for JSC
Ukrtelecom on the application of business strategies for long-term development and competitiveness in the telecommunications
market. The object of the study was the telecommunications market in the face of competition. The subject of the research is the
peculiarities of Ukrtelecom JSC's activity in the services market. Methods of analysis and synthesis were used to determine the
features of the methodology of telecommunications market analysis, methods of statistical analysis – to assess the overall position of the company in the services market and identify opportunities for its further development and sustainable competitive
positions in the domestic telecommunications market, evaluation method to analyze the competitiveness in the telecommunications market, deduction and induction and the method of comparison were used in the study of the competitive environment of
the enterprise and indicators of financial and economic activity. To conduct a strategic analysis of the company's competitiveness, SWOT methods were used – analysis and the matrix "industry attractiveness – competitiveness", or the General Electric
(GE) / McKinsey matrix – which was used to develop a strategy for the development of companies.
Keywords: market, competition, strategy, marketing, telecommunications, SWOT analysis, Internet services, General
Electric (GE) / McKinsey matrix.
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Постановка проблеми. Актуальність і своєчасність даного дослідження викликана посиленням конкуренції серед провайдерів послуг, появою нових технологій в інформаційному цифровому просторі, що
вимагає постійного моніторингу ринку та перегляду
пріоритетів перспективного розвитку телекомунікаційних підприємств. Основні принципи та засади функ-
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ціонування ринку телекомунікацій потребують дослідження крізь призму маркетингу для забезпечення
інноваційного розвитку телекомунікаційних підприємств, а рекомендації для інноваційного та перспективного їх розвитку повинні базуватися на маркетингових
бізнес-стратегіях конкурентоспроможності. Конкуренція на ринку постійно вимагає моніторингу і перегляду
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пріоритетів ефективного розвитку підприємства, а
господарські рішення повинні прийматися на підставі
аналізу ринкової ситуації та оцінки тенденцій змін на
ринку, що зумовлено потребами зосередження уваги
на вивченні потреб споживачів для вдосконалення та
розширення кола пропонованих послуг та підвищення
їхньої якості. Завдання, які потребують продовження
наукових досліджень із метою розв’язання проблем
у телекомунікаційній сфері: визначити основні принципи та засади функціонування підприємств на ринку
телекомунікацій; провести аудит діяльності телекомунікаційних підприємств; застосувати маркетингову
методологію дослідження ринку телекомунікацій в
умовах розвитку конкуренції. Об’єктом дослідження
є ринок телекомунікацій в умовах розвитку конкуренції. Предметом дослідження – особливості діяльності
АТ «Укртелеком» на ринку телекомунікацій.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні засади обґрунтування важливості і невід’ємності
маркетингових підходів у системі аналітичних оцінок
та практичних рекомендацій дослідження ринку телекомунікацій є важливим завданням на практичному
та науковому рівнях. Особливості функціонування та
сучасні тенденції розвитку сфери зв’язку та інформатизації досліджуються у роботах українських та зарубіжних науковців, зокрема В. Атурби, К. Накамури,
Г. Фремпоннга, Н. Фуджий, С. Хіракі; визначенню сутності маркетингових досліджень ринку та їхніх етапів
приділяється значна увага таких авторів, як: І. Ансофф,
О.М. Азарян, Є.П. Голубков, Н.С. Косар, Є.В. Крикавський, Ф. Котлер, Т. Левіт, О.Б. Мних, О.А. Сорока,
В. Руделіус, О.А. Виноградов та ін. Серед вітчизняних авторів суттєві напрацювання мають: В.В. Божкова А.В. Войчак, С.С. Гаркавенко, В.Г. Герасимчук,
В.А. Полторак, Г.К. Рогов, А.О. Старостіна, М.Г. Чумаченко. Різні аспекти, пов’язані зі стратегічним аналізом підприємств галузі зв’язку, досліджували такі економісти, як А.І. Ачкасов, П.Л. Гордієнко, Л.Є. Довгань,
К.І. Редченко, Л.В. Шостак та ін. З огляду на наявні
дослідження, існує потреба підвищення конкурентоздатності підприємств галузі зв’язку, тому розв’язання
даної проблеми, виділення не вирішених раніше проблем конкурентоздатності підприємств телекомунікацій, котрим присвячується означена стаття, спрямоване на підвищення ефективності їх функціонування у
системі організації їхньої маркетингової діяльності за
умов динамічного розвитку бізнес-середовища.
Мета статті полягає у визначенні роль маркетингу
в забезпеченні інноваційного розвитку телекомунікаційних підприємств та розробленні бізнес-стратегій
перспективного їх розвитку та конкурентоспроможності на ринку телекомунікацій.
У процесі дослідження використовувалися методи
аналізу і синтезу для визначення особливостей методології аналізу ринку телекомунікацій в умовах розвитку конкуренції; методи статистичного аналізу – для
оцінки загальної позиції підприємства на ринку та
виявлення можливостей для його подальшого розвитку та стійких конкурентних позицій на вітчизняному
ринку телекомунікацій; метод оцінки для проведення
аналізу конкурентоспроможності підприємства на
ринку телекомунікацій; дедукції та індукції та метод
порівняння застосовувалися під час дослідження конкурентного середовища підприємства та показників

№ 170, 2021
фінансово-господарської діяльності. Для проведення
стратегічного аналізу конкурентоспроможності компанії застосовуються методи SWOT-аналізу та матриця
«привабливість галузі – конкурентоспроможність»,
або матриця General Electric (GE)/McKinsey – це метод
портфельного аналізу, який використовується для розроблення стратегії розвитку компаній.
Виклад основного матеріалу. Сучасні умови, в
яких доводиться здійснювати діяльність телекомунікаційним підприємствам, є складними та небезпечними,
що зумовлюється наявністю великої кількості загроз та
ризиків, не пов’язаних напряму з діяльністю компанії.
Дестабілізаційні чинники зовнішнього середовища та
подекуди екстремальні умови ставлять перед господарюючими суб’єктами завдання набуття здатності до
опору негативним впливам. Отже, конкурентоспроможність підприємства на ринках стає головною умовою існування та розвитку в перспективі.
Використовуючи інформацію про компанію АТ
«Укртелеком» за 2019–2020 рр., проведено SWOTаналіз конкурентних переваг та недоліків, потенційних
загроз та можливостей компанії (табл. 1).
Ураховуючи дані SWОТ-аналізу для АТ «Укртелеком», пропонуються такі стратегічні альтернативи в
діяльності:
Відповідно до матриці SWОТ-аналізу можливі
чотири варіанти стратегій:
– стратегія, на основі сильних сторін компанії, яка
є найбільш бажаним варіантом та найперспективнішим щодо конкурентоспроможності;
– стратегія на основі сильних сторін компанії для
знешкодження маркетингових загроз;
– стратегія, яка спрямована на мінімізацію слабких
сторін компанії на основі можливостей;
– стратегія на основі мінімізації слабких сторін та
потенційних загроз.
У полі СИМ доцільно здійснити розроблення плану
дій та стратегії, які передбачають поєднання широко
відомих послуг із новими видами послуг, а також розширення рівнів надання традиційних широко відомих
послуг. Постійний моніторинг попиту окремо на нові
види послуг та на традиційні, орієнтація управлінського складу на задоволення запитів споживачів та
вдосконалення обслуговування, ураховуючи сучасні
умови та виклики, пов’язані також із запровадженням
обмежувальних заходів для недопущення розповсюдження інфекції COVID-19.
У полі СЛМ необхідним є реалізація стратегії із
завоювання більшої частки на ринку за рахунок слабших конкурентів та утримання позицій компанії на
ринку, ураховуючи тиск більших потужніших в якісному та в кількісному аспектах компаній-конкурентів.
У полі СИЗ є доцільним провести заходи, які повинні бути спрямовані на залучення більшої кількості
споживачів до використання послуг, які надає компанія. Це повинно включати перегляд цінової політики,
що зумовлено стрімкими змінами ситуації в країні відносно кризових тенденцій, та гнучке пристосування
до нових правил та зовнішніх загроз. Необхідним є
введення нових знижок та проведення акцій для утримання наявних споживачів і залучення нових.
У полі СЛЗ для компанії є альтернативи щодо
переорієнтації з надання послуг фіксованого зв'язку
на мобільний та Інтернет-послуги. У сфері фіксова-
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Матриця SWOT-аналізу АТ «Укртелеком»

SWOT-матриця АТ «Укртелеком»

Сильні сторони (Strengths)
1) Лідер в основній частці надання
телекомунікаційних послуг, найбільша мережа
з’єднувальних та абонентських ліній.
2) Можливість надання широкого спектру
послуг усім верствам населення.
3) Висококваліфікований персонал.
4) Ліцензія на надання 4G-технологій в Україні,
10 тис км волоконно-оптичних ліній зв’язку,
підключення до послуг швидкісного Інтернету,
IP-телефонії та сучасного інтерактивного TV
720 тис домогосподарств.
5) Значні інвестиції в модернізацію технічної
інфраструктури.
6) Ефективне управління та висока
прибутковість, стабільний рівень фінансових
показників.
7) Утілення масштабних проєктів скорочення
цифрового розриву між містом та селом,
підключення невеликих населених пунктів
до оптичного Інтернету, апаратний та
віртуальний хостинг, хмарні сервіси, виділення
некомутованих каналів зв’язку.
Слабкі сторони (Weaknesses)
1) Значна статичність порівняно з діяльністю
конкурентів.
2) Використання застарілого обладнання,
системні пошкодження телефонних мереж
та обладнання.
3) Більш низька прибутковість порівняно
з конкурентами.
4) Невизначеність із реорганізацією
підприємства,слабка маркетингова політика
підприємства.
5) Системні пошкодження телефонних мереж
та обладнання.
6) Залежність від державних надходжень
за пільгові послуги для громадян.

Можливості (Opportunities)
1) Збільшення асортименту надання
послуг.
2) Поліпшення якості надання
послуг.
3) Розширення ринку збуту послуг
(у т. ч. у сільській місцевості).
4) Розроблення, впровадження та
популяризація новітніх технологій
та нових послуг.
5) Оптимізація роботи регіональних
філій підприємства.
6) Створення універсальних центрів
із продажу послуг.
7) Розвиток інформатизації
українських підприємств.
8) Можливість заміни
постачальників обладнання.
9) Залучення інвестицій у розвиток
інфраструктури підприємства.

Ризики (Threats)
1) Переорієнтація споживачів
із послуг фіксованого зв’язку на
послуги мобільного зв’язку.
2) Зростаючий тиск конкурентів.
3) Погіршення ділової репутації
підприємства на ринку
телекомунікацій України.
4) Поступова втрата
висококваліфікованих кадрів.
5) Жорстке регулювання тарифів на
послуги фіксованого зв’язку з боку
НКРЗІ України.
6) Активне вдосконалення
технологій конкурентами на ринку
Інтернет-послуг.
7) Недосконала цінова політика.

СИМ
1СИ-1М, 1СИ-2М, 1СИ-3М,
1СИ4М, 1СИ-6М, 1СИ-7М, 2СИ1М, 2СИ-2М, 2СИ-3М, 2СИ-4М,
2СИ6М, 3СИ-1М, 3СИ-2М, 3СИ3М, 3СИ-4М, 3СИ-5М, 4СИ-1М,
4СИ2М, 4СИ-3М, 4СИ-4М, 4СИ5М, 5СИ-2М, 5СИ-4М, 5СИ-5М,
5СИ6М, 6СИ-1М, 6СИ-2М, 6СИ3М, 6СИ-4М, 6СИ-7М

СИЗ
1СИ-1З, 1СИ-2З, 1СИ-3З, 2СИ1З,
2СИ-2З, 2СИ-4З, 2СИ-5З, 2СИ-6З,
3СИ-1З, 3СИ-2З, 3СИ6З, 4СИ-1З,
4СИ-2З, 4СИ-6З, 5СИ-4З, 6СИ-1З,
6СИ-2З, 6СИ-6З

СЛМ
1СЛ-1М, 1СЛ-2М, 1СЛ-3М, 1СЛ4М, 1СЛ-6М, 1СЛ-9М, 2СЛ-8М,
2СЛ-9М, 3СЛ-1М, 3СЛ-2М, 3СЛ3М, 3СЛ-4М, 3СЛ-6М, 3СЛ-7М,
4СЛ-5М, 5СЛ-1М, 5СЛ-3М, 5СЛ4М, 5СЛ-6М, 6СЛ-5М, 6СЛ-9М

СЛЗ
1СЛ-1З, 1СЛ-2З, 1СЛ-3З, 1СЛ-5З,
1СЛ-6З, 2СЛ-1З, 2СЛ-2З, 2СЛ-6З,
3СЛ-2З, 3СЛ-5З, 3СЛ-6З, 4СЛ-2З,
4СЛ-3З, 4СЛ-5З, 5СЛ-1З, 5СЛ-2З,
5СЛ-3З, 5СЛ-4З, 5СЛ-6З, 6СЛ-1З,
6СЛ-2З, 6СЛ-4З

ного зв’язку компанія має перевагу на ринку тільки у
зв’язку з непопулярністю такого виду послуг у інших
компаній-конкурентів. Але у стратегічній перспективі
ця послуга не є доцільною у вигляді пріоритетної,
що зумовлено також залежністю від повернення державою коштів за пільговими послугами, ураховуючи
економічну кризу в державі, посилену воєнною опе-
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Таблиця 1

рацією на сході країни та глобальною кризою пандемії COVID-19. Сегмент Інтернет-послуг за привабливістю ринку та конкурентоспроможністю має оцінки
8,3 та 8,71 відповідно, сегмент мобільного зв’язку –
8,41 та 6,57 бали, сегмент фіксованого зв’язку – 4,67 та
9,8 бали. Систематизувати ці дані можливо за матрицею General Electric (GE) / McKinsey (рис. 1).
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Конкурентоспроможність сегменту

Привабливість
ринку

Низька
(0 – 3 бали)
Висока
(8 – 10 балів)
Середня
(4 – 7 балів)

Низький
потенціал

Низька
(0 – 3 бали)

Низький
потенціал

Середня
(4 – 7 балів)

Висока
(8 – 10 балів)

Високий
потенціал

Високий
потенціал
Високий
потенціал

Низький
потенціал

- Інтернет-послуги
- Мобільний зв’язок
- Фіксоваий зв’язок
Рис. 1. Матриця General Electric (GE) / McKinsey для АТ «Укртелеком»

Виходячи з побудованої матриці McKinsey/General
Electric і методологічної бази та враховуючи, що компанія АТ «Укртелеком» здійснює свою діяльність по
різних сегментах телекомунікаційних послуг, потрібні
розроблення стратегій менеджментом компанії, а
також побудова плану перспективного розвитку та конкурентоспроможності для кожного сегменту окремо,
але в межах однієї стратегії загального розвитку компанії, оскільки кожний із цих сегментів є окремою сферою здійснення діяльності компанії у складі загального
комплексного підприємства з розгалуженою системою
об’єктів із надання послуг.
Потрібно врахувати динаміку кожного із сегментів
та на основі цих даних визначити можливі стратегії:
1. Сегмент фіксованого зв’язку є сьогодні недостатньо перспективним, хоча потрібно відзначити
високий показник конкурентоздатності за цим сегментом виходячи з проведеного аналізу з побудовою
матриці McKinsey/General Electric, що зумовлено відсутністю конкурентної боротьби по цьому сегменту
на ринку взагалі. Цей сегмент ринку не користується
увагою інших телекомунікаційних компаній конкурентів. На ринку послуг фіксованого телефонного зв’язку
протягом останніх років кількість абонентів зменшується, що стало систематичним, та за рахунок цього
відбувається падіння доходів монополіста у цьому сегменті АТ «Укртелеком». За 2020 р. доходи від надання
послуг фіксованого телефонного зв’язку становили
4 485 млн грн, а їх питома вага у загальному обсязі
доходів від надання телекомунікаційних послуг становила 6,1%, що менше на 0,8 в. п. до минулого року.
Кількість ліній фіксованого телефонного зв’язку скоротилася на 20,7%, до 3,31 млн одиниць, а середньомісячний дохід від надання послуг фіксованого телефонного зв’язку в розрахунку на одну лінію фіксованого
телефонного зв’язку становив у 2020 р. 98,8 грн/міс.
Кількість абонентів фіксованого Інтернету зменшилася з 1,2 млн у 2019 р. до 1,04 млн на початок 2021 р.,
що пов’язано також із пошкодженнями мереж та відтоком користувачів до конкурентів.

2. Стратегії сегменту Інтернет-послуг повинні враховувати захист становища компанії на ринку
та концентрацію зусиль на збереженні позицій з
одночасним зниженням загроз посилення позицій
компаній-конкурентів. Надходження від надання
послуг Інтернету та передачі даних: за рік вони
збільшилися на 9,4% і в I кварталі 2021 р. становили
573 млн грн. У бізнес-сегменті доходи сягнули понад
160 млн грн (на 6,6% більше, ніж у I кварталі рік тому),
серед приватних користувачів надходження становили
405 млн грн (зросли на 9% у річному вимірі).
3. Стратегії сегменту мобільного зв'язку компанії
АТ «Укртелеком» повинні бути спрямовані на розвиток саме тих напрямів, де позиції компанії найстійкіші,
та з концентрацією уваги на специфічних сегментах,
які пов'язані з новими технологіями у цьому напрямі.
Обсяги трафіка, що припадають на частку мобільного
доступу, в Європі становили в 2020 р. 6%, це дає можливість втримувати позиції відносно конкурентів у
сегменті мобільного зв’язку, тому під час розроблення
та планування конкурентних стратегій такі надбання
повинні стати основою побудови стратегії конкурентних переваг.
Висновки. Охарактеризовано особливості ринку
телекомунікацій та ґрунтовно визначено роль маркетингу в забезпеченні інноваційного розвитку телекомунікаційних підприємств, здійснено аналіз ринку
телекомунікацій в умовах розвитку конкуренції та
визначено стратегічні перспективи конкурентоспроможності АТ «Укртелеком» на ринку телекомунікацій.
Оцінено економічну доцільність реалізації запропонованих заходів, що надало можливість запропонувати
додаткові перспективні напрями розвитку ринкових
переваг телекомунікаційних підприємств. Результати
проведеного дослідження можуть використовуватися
під час реалізації проєктів із розвитку компанії у стратегічній перспективі. Рекомендується приділити увагу
проєкту «Розумний дім», що слугуватиме додатковою
конкурентною перевагою на ринку телекомунікаційних послуг. Також до таких пріоритетних інновацій-
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них проєктів потрібно віднести Інтернет речей, хмарні
послуги, мережеві послуги з віддаленим управлінням
SD WAN, Smart Wi-Fi. Програма «Кіберзахист, або
Анти-DDoS» у 2020 р. дала потужне річне зростання
на 51%, тобто є дуже перспективним напрямом розвитку ринкових переваг.
Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості комплексно використовувати сучасні
маркетингові стратегії розвитку та конкурентоспроможності підприємств на ринку телекомунікацій та

оцінки їх економічної ефективності в умовах сьогодення і розробляти та застосовувати плани розвитку
підприємств на довгострокову перспективу.
Перспективою подальших досліджень є вивчення
проблемних факторів, які існують сьогодні на ринку
телекомунікацій. Такий комплексний підхід до вироблення стратегій на майбутнє дасть змогу чітко оцінювати можливості підприємства на конкурентному ринку й успішно долати перешкоди та виклики
сьогодення.
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КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ
ПОСЕРЕДНИЦЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВАХ,
ОРІЄНТОВАНИХ НА ЗОВНІШНІЙ РИНОК
У статті розкрито базові теоретичні аспекти процесу управління посередницькою діяльністю на підприємствах,
які орієнтовані на зовнішній ринок. Обґрунтовано сутність понять посередницької діяльності у зовнішньоекономічній
діяльності й управління цією діяльністю. Розкриття сутності власне процесу управління даним видом діяльності побудовано на виявленні його стратегічних завдань на підприємствах, що займаються зовнішньоекономічною діяльністю. Уточнено теоретичну сутність категорії «механізм» із погляду його «дуальності» на основі структурно-функціонального підходу стосовно вивчення цього економічного терміну, на прикладі окремого випадку механізму управління.
Розкрито в узагальненому вигляді структуру механізму управління, яка представлена такими елементами: функції і
принципи управління, засоби реалізації управлінського впливу і практичної реалізації.
Ключові слова: посередницька діяльність, зовнішньоекономічна діяльність, процес управління, механізм управління.

KEY ASPECTS OF THE MANAGEMENT PROCESS INTERMEDIARY
ACTIVITIES IN ENTERPRISES FOCUSED ON THE FOREIGN MARKET
The article reveals the basic theoretical aspects of the process of managing intermediary activities in enterprises that are
focused on the foreign market. The essence of the concepts of intermediary activity in foreign economic activity and management of this activity is substantiated. The first of the above concepts is the implementation of foreign trade activities through
trade agents-intermediaries, who perform intermediary functions on behalf of suppliers or buyers. Disclosure of the essence of
the actual management process of this type of activity is based on identifying strategic management objectives, which are to determine the benefits of economic and social development in the implementation of innovation, investment and foreign economic
activity of enterprises. In general, it is determined that the process of management of intermediary activities is based on such
strategies as protectionism, competitiveness, integration. The essence of these strategies in relation to the process of management of intermediary activities at enterprises engaged in foreign economic activity is revealed. The theoretical essence of the
category «mechanism» is specified from the point of view of its «duality» on the basis of the structural-functional approach
concerning studying of this economic term, on an example of a separate case of the control mechanism. Thus the basic stages of
process of management of intermediary activity are formulated, namely: Setting development goals; Assessment of the current
situation; Identify key issues; Development of management decisions; Determining the composition and interacting resources;
Calculation of economic efficiency. The structure of the management mechanism is revealed in the generalized kind which is
presented by the following elements: functions and principles of management, means of realization of administrative influence
and practical realization. Thus, the article defines that the mechanism of management of intermediary activities in enterprises
engaged in foreign economic activity should be understood as a set of different forms, legal, economic, administrative methods
and tools that interact and complement each other and perform the function of deterrence and stimulation in interactions. and
successful implementation of foreign economic activity of enterprises.
Keywords: intermediary activity, foreign economic activity, management process, management mechanism.

JEL classіfіcatіon: B27, F13, P45

Постановка проблеми. Посередництво у зовнішньоекономічній діяльності є одним із тих проблемних
питань, розглянутих в економічних теоріях, що найбільш динамічно розвиваються. Торгове посередництво – широке питання, яке містить значне коло послуг.
Специфіка зовнішньоекономічної діяльності накладає
свій відбиток на структурно-функціональні особливості реалізації процесу управління посередницькою діяльністю на підприємствах, що, своєю чергою,
обґрунтовує актуальність вивчення цього питання.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематиці управління підприємствами у цілому та їх
зовнішньоекономічною діяльністю зокрема присвячено дослідження вчених, таких як Г.М. Дроздова,
М.І. Дідківський, В.С. Сухарський, Ю.В. Макогон,
О.О. Орлов, В.В. Стадник.
Питання реалізації посередницької діяльності
на світових ринках розглянуто в наукових працях
Г.М. Дроздової, Н.І. Трішкіної, В.В. Рокочі, Б.М. Одягайло, В.І. Терехова, С.А. Філатова тощо.
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Констатуючи вагомі результати досліджень згаданих авторів, слід зазначити, що питання комплексного
вивчення теорії механізму управління посередницькою
діяльністю з акцентом на зовнішньоекономічну сферу
взаємодії підприємств залишається недостатньо дослідженим. В умовах пандемії гостро потребує переформатування методичний базис реалізації посередницької
діяльності, оскільки суб'єктам господарювання вкрай
важко в постійно мінливих складних сучасних умовах
самостійно й якісно налагоджувати процес реалізації
експортно-імпортних операцій. Саме специфіка реалізації процесу управління посередницькою діяльністю
на зовнішньоорієнтованих підприємствах у сучасних
умовах обґрунтовує об’єктивну необхідність усебічного вивчення цього питання.
Мета статті полягає у теоретичному обґрунтуванні
процесу управління посередницькою діяльністю на
підприємствах, орієнтованих на зовнішній ринок.
Виклад основного матеріалу. Уперше в економічній теорії усвідомлений підхід до процесу управління
посередницькою діяльністю був сформульований у
теорії агентських відносин, основні постулати якої розкрито на рис. 1.
Із позиції пояснення природи ринків, а особливо
взаємовідносин основних гравців (учасників) на ринках, зазначена теорія надзвичайно важлива, оскільки
акцентує увагу не лише на прямих зв'язках і взаємодіях учасників ринку, а й на прихованих і непрямих
зв'язках.
При цьому не всі агенти діють на ринку раціонально
і дають змогу максимізувати корисність принципала,
оскільки спостерігаються такі явища, як асиметричність інформації та опортунізм. Відповідно, для розуміння сутності явищ і процесів на ринках постулати
агентської теорії є надзвичайно цінними.
Специфіку взаємин між учасниками ринку і виникнення додаткових трансакцій і витрат, пов'язаних з
установкою і підтримкою таких взаємин, досліджував
Р. Коуз у рамках теорії транзакційних витрат.
Для ринкових відносин такі взаємодії, які були прообразом посередницьких, актуальні завжди, і спроби

Засновники теорії
агентських відносин В. Берлі і Г. Минз, які ще в
30-х роках XX ст.
сформулювали її основні
положення

Сутність підходу принципал
(поручитель) власник, агент довірена особа
(керівник)

мінімізувати їх періодично провокують хвилю досліджень і публікацій, хоча за умови функціонування
ринку такі витрати можуть значно відрізнятися за
обсягами, проте будуть присутні.
Розуміння їхньої природи дає економічним агентам
інформацію про пошук резервів зменшення загального обсягу витрат, не пов'язаних із виробництвом, а
безпосередньо пов'язаних із ринковими трансакціями,
і в контексті досліджень різних ринків і поведінки їх
учасників формує бачення джерел виникнення «вузьких місць» під час функціонування цільових ринків і
генерування витрат.
Що ж розуміється під посередницькою діяльністю?
Під посередницькою діяльністю мається на увазі
формування економіко-торговельних взаємин між споживачем і виробником за допомогою посередників
[3, с. 9]. Сутність посередницької діяльності полягає у
наданні послуг виробникам і споживачам і спрямована
на задоволення таких потреб, як [1; 2]:
– пошук і надання інформації про контрагентів;
– моніторинг кон'юнктури ринку, а також тенденцій розвитку конкретних сегментів ринку;
– надання гарантій надійності продавця і платоспроможності покупця;
– підготовка, контроль виконання та укладення
угод, а також пред'явлення рекламацій;
– надання митних послуг, у тому числі виконання
митних формальностей;
– здійснення транспортно-експедиторських операцій;
– надання кредитних і здійснення страхових операцій;
– виконання рекламних та інших заходів із метою
просування товарів на міжнародні ринки;
– окрім того, нерідке явище, коли посередник не
лише фінансує угоди, а й бере на себе ризики, природно, за певну плату.
Таким чином, посередницька діяльність охоплює
істотну частку міжнародної торгівлі. Окрім того, наведений перелік – лише незначна частина функцій, що охоплює велику сферу послуг посередницької діяльності.

Головне питання
аналізу проблема
відділення
власності і
контролю

У роботі «Сучасні
корпорації і приватна
власність» (1933) вчені
розглянули теорію
«принципал-агент»

Агентські відносини виникають тоді, коли один
або кілька індивідуумів, іменованих
принципалами, наймають одного або декількох
індивідуумів, іменованих агентами, для надання
певних послуг і потім наділяють агентів
повноваженнями щодо прийняття рішень

Рис. 1. Основні аспекти теорії агентських відносин
Джерело: складено за [3; 5]
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Сутність посередницької діяльності у ЗЕД полягає у здійсненні зовнішньоторговельної діяльності
через торгових агентів-посередників, які виконують
посередницькі функції за завданнями постачальників
або покупців. Торгові посередники, діючи в інтересах постачальників або покупців, сприяють прискоренню реалізації товарів і, отже, обороту фінансових
коштів. Незважаючи на те що посередницькі послуги
вимагають додаткових витрат, у кінцевому підсумку
діяльність посередників у ЗЕД підвищує ефективність
зовнішньоторговельних операцій, оскільки підвищується оперативність товарообігу, знижуються витрати
обігу за рахунок використання наявної у посередників
власної збутової мережі, що звільняє постачальників
від досить значного обсягу організаційних робіт [3].
Посередницька діяльність у ЗЕД – це досить поширене явище на міжнародних і внутрішніх ринках.
Необхідність використання посередництва у
зовнішньоекономічній діяльності, особливо митних
брокерів, пояснюється низкою переваг, у першу чергу
за допомогою мінімізації коштів і часу під час митного
оформлення, що, власне, і пояснює їх значну роль у
міжнародній торгівлі та підтверджує, що митні брокери є основою посередницької діяльності в зовнішньоекономічній діяльності.
За допомогою митних брокерів здійснюється реалізація значного обсягу не лише різних товарних груп, а
й машин, устаткування, багатьох видів сировини, готових виробів, напівфабрикатів, продуктів харчування, а
також товарів широкого споживання на міжнародному
ринку. Митні брокери зазвичай виступають посередниками між учасниками торгівлі (трейдерами) і митними
органами в процесі митного оформлення.
Велике значення для ефективного регулювання
процесу управління посередницькою діяльністю на
зовнішньоорієнтованих підприємствах має інституційний і функціональний уклад, тобто державне обґрунтування для реалізації посередницької діяльності.
Стратегічними завданнями процесу управління
посередницькою діяльністю на підприємствах, що орі-

Стратегія

Механізм реалізації стратегії управління посередницькою діяльністю
Завдання

- захист національного
виробництва;
стратегія
- економіко-технологічні
протекціонізму та інституційні основи
для впровадження стратегії
конкурентоспроможності

стратегія
конкурентоспроможності

інтеграційна
стратегія

- посилення позицій
національних виробників на
внутрішньому ринку і розвиток
потенційних можливостей
виходу на зовнішні ринки;
- економіко-правові основи
для впровадження інтеграційної
стратегії
посилення позицій національних
виробників на внутрішньому
ринку і розвиток потенційних
можливостей виходу

Джерело: складено за [1; 5]
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єнтовані на зовнішній ринок, є визначення переваг економічного і соціального розвитку, які повинні враховуватися під час реалізації інноваційної, інвестиційної та
зовнішньоекономічної діяльності підприємства.
Для вирішення поставлених завдань використовується процес управління посередницькою діяльністю,
який побудований на основі таких стратегій, як протекціонізм, конкурентоспроможність, інтеграція.
Трансформація механізму управління посередницькою діяльністю на державному рівні полягає у виконанні таких аспектів:
– з обмежень у стабілізацію;
– зі стимулу в підтримці конкуренції;
– із підтримки конкуренції в активну інтеграцію.
У даному механізмі регулюючим об'єктом уважається
ринок. Такий механізм включає три етапи (табл. 1).
На першому етапі повинна застосовуватися стратегія протекціонізму. Разом із застосуванням політики протекціонізму необхідно впроваджувати механізм контролю над результатами захисних заходів на
основі постійного моніторингу стану об'єктів впливу,
аналізу і прогнозування результатів їхньої діяльності.
На другому етапі повинна застосовуватися стратегія
конкурентоспроможності, побудована на основі стимулювання розвитку підприємств за рахунок збільшення
обсягів конкурентної на національному ринку продукції та зменшення обсягів імпорту без застосування
заходів кількісного обмеження.
Стратегія повинна підготувати економіко-правові
основи для впровадження інтеграційної стратегії у відповідних напрямах. Разом із застосуванням політики
розвитку конкуренції необхідно впроваджувати механізми контролю над його станом і дослідити напрями
можливого його порушення.
На третьому етапі повинна застосовуватися інтеграційна стратегія, завданням якої є посилення позицій
національних виробників на внутрішньому ринку і розвиток потенційних можливостей виходу національних
підприємств на зовнішні ринки. Упровадження активної інтеграційної політики передбачає розроблення

Основні інструменти регулювання

- митні тарифи, спеціальні надбавки
до ставок мита;
- імпортні тарифні квоти, технічні
стандарти товарів низької якості;
- державна цільова підтримка

Таблиця 1

Об’єкти контролю
- зменшення витрат на
виробництво;
- зниження ціни за більш
високої якості продукції;
- напрями інноваційнотехнологічного розвитку
підприємства

- митні тарифи; державна
цільова підтримка, спрямована
на впровадження інноваційних
технологій, стандартизації
за міжнародними правилами

- зміни в якісних
характеристиках товарів
та умов виробництва;
- дотримання міжнародних
стандартів якості, витрати
на участь у виставках,
презентаціях

- митні тарифи;
- державна цільова підтримка,
спрямована на впровадження
інноваційних технологій

зміни в тенденціях на
зовнішніх ринках за товарними
номенклатурами, умовами
просування товарів
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державою заходів щодо запобігання застосуванню
адміністративних бар’єрів до товарів українського експорту, державної фінансової підтримки інноваційнотехнологічного розвитку вітчизняних виробників експортоспроможної продукції.
Для захисту своїх інтересів кожен суб'єкт міжнародної торгівлі намагається реалізувати певний механізм
дій у зовнішньоекономічній діяльності. Ці процеси
впорядковані загальними регламентами, прийнятими
в міжнародному економічному праві, національними
законодавствами країн, підприємства яких здійснюють
зовнішньоекономічну діяльність, але природно вони
схильні до коригування у зв’язку з особливостями конкретної взаємодії країн і їх підприємств.
У рамках нашого дослідження інтерес представляє
поняття механізму управління посередницькою діяльністю на підприємствах, що займаються зовнішньоекономічною діяльністю.
Так, сутність поняття «механізм» у різних його
аспектах розкриває низка авторів. За Ковалюком
фінансовий механізм – «це система форм, методів,
важелів та інструментів, які використовуються в діяльності держави і підприємств за певного нормативного,
правового та інформаційного забезпечення фінансової
політики на мікро- і макрорівні» [4].
А. Кульман, користуючись цим базовим посиланням, але вже щодо макроекономіки, підкреслює, що «механізм» можна визначити як необхідний
взаємозв'язок, яка виникає між різними економічними

явищами. Механізм містить певну послідовність економічних явищ: його складовими елементами одночасно
виступають вхідні й вихідні явища, а також увесь процес, який відбувається в інтервалах між ними. А. Кульман відзначає, що механізм – це система взаємозв'язків
економічних явищ, що виникають за певних умов під
впливом початкового імпульсу [5].
У нашому розумінні механізм управління – це
штучна система, спеціально сконструйована для досягнення певних цілей у певній сфері людської діяльності.
Дуальність поняття «механізм» зумовлена усталеним у
науковому світі структурно-функціональним підходом
стосовно вивчення цього економічного терміна, що
наочно представлено на рис. 2 на прикладі окремого
випадку механізму управління.
Можемо уявити основні елементи загальної структури власне механізму управління: функції і принципи
управління, засоби реалізації управлінського впливу і
практичної реалізації. Прийнято виділяти програмноцільові, економічні, організаційно-розпорядчі та соціально-психологічні методи в структурі механізму
управління, у тому числі й посередницькою діяльністю.
Найбільш узагальненим є поділ методів на організаційно-управлінські, нормативно-правові, фінансовоекономічні. Правові методи регулювання зовнішньої
торгівлі знаходять своє відображення в системі законодавчої бази, яка регулює відносини між суб'єктами,
встановлюючи інституційний устрій.

МЕХАНІЗМ

система

процес

структура пристрій

сукупність функцій,
діяльність
структурно-функціональний підхід

структурний підхід

функціональний
(процесний) підхід

Розроблення механізму управління економічною системою
1. Постановка цілей розвитку
2. Оцінка існуючого стану
3. Виявлення ключових проблем
4. Розроблення управлінських рішень
5. Визначення складу і взаємодіючих ресурсів
6. Розрахунок економічної ефективності

Рис. 2. Дуальність поняття «механізм»
Джерело: розроблено автором
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Економічні методи виявляють себе через систему
непрямого впливу на прийняття рішень суб’єктів
зовнішньоекономічної діяльності. Адміністративні
методи доповнюють попередні з метою оперативного
короткострокового регулювання зовнішньоекономічної діяльності, розв’язання суперечок між суб’єктами.
Центральне місце в правовій забезпеченості регулювання посередницької діяльності займає митнотарифне законодавство. Найважливішим складником
механізму управління посередницькою діяльністю у
всіх країнах світу є висока правова забезпеченість.
Висновки. У статті розкрито базові теоретичні
аспекти процесу управління посередницькою діяльністю на підприємствах, орієнтованих на зовнішній
ринок. Розкрито сутність понять посередницької діяльності у зовнішньоекономічній діяльності й управління
цією діяльністю. Перше з вищевказаних понять полягає
у здійсненні зовнішньоторговельної діяльності через
торгових агентів-посередників, які виконують посередницькі функції за завданнями постачальників або
покупців. Розкриття сутності власне процесу управління даним видом діяльності побудовано на виявленні

стратегічних завдань управління, якими є визначення
переваг економічного і соціального розвитку під час
реалізації інноваційної, інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності підприємств. У цілому визначено,
що процес управління посередницькою діяльністю
побудований на основі таких стратегій, як протекціонізм, конкурентоспроможність, інтеграція.
Уточнено теоретичну сутність категорії «механізм»
із погляду його «дуальності». Розкрито в узагальненому вигляді структуру механізму управління, яка
представлена такими елементами: функції і принципи
управління, засоби реалізації управлінського впливу і
практичної реалізації.
Таким чином, під механізмом управління посередницькою діяльністю на підприємствах, які займаються зовнішньоекономічною діяльністю, слід розуміти сукупність різних форм, правових, економічних,
адміністративних методів та інструментів, які взаємодіють і доповнюють один одного та виконують
функцію стримування і стимулювання у взаємодіях і
успішної реалізації зовнішньоекономічної діяльності
підприємств.
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PRINCIPLED APPROACH TO THE FORMATION
OF ANTI-CRISIS PROGRAM OF ENTERPRISE DEVELOPMENT
IN THE CONDITIONS OF TRANSFORMATION PROCESSES
The methodological and practical recommendations for the formation and implementations of an effective anti-crisis
development program at the enterprise in the market conditions are substantiated. For this purpose the author's version of
the structure of the anti-crisis development program at the enterprise in separate sections is recommended. The stages of the
formation mechanism of crisis management at the enterprise in the conditions of economic crisis that allowed systematizing
actions of separate subjects of anti-crisis process are considered. The content of the principal version of the anti-crisis
development program at the enterprise for the perspective period is disclosed. As a result of the research, the separate tasks
facing the employees are proposed, the actions and measures necessary for their implementation are singled out, the responsible
persons, the terms of the program implementation and the necessary amount of financial resources are determined.
Keywords: crisis, the crisis processes, the crisis phenomena, financial crisis, the plan of anti-crisis measures, anti-crisis
development program at the enterprise, the team of anti-crisis managers, anti-crisis process.
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ПРИНЦИПОВИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ
АНТИКРИЗИСНОЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
У роботі обґрунтовано методологічні та розглянуто прикладні рекомендації до формування та реалізації
ефективної антикризової програми розвитку підприємства у ринкових умовах господарювання. Незважаючи на
наявність окремих пропозицій щодо розробки антикризової програми розвитку підприємства, цілісне розуміння її
структури та документальний супровід викликають особливий інтерес. З цією метою рекомендовано авторський
варіант структури антикризової програми розвитку підприємства за окремими розділами. В межах системного підходу
розглянуто дії команди антикризових менеджерів підприємства у разі розгортання фінансової кризи, що включають:
загальну характеристику стану кризи розвитку підприємства та фінансової кризи; визначення окремих цільових
параметрів антикризового процесу; встановлення часових та ресурсних обмежень антикризового процесу; визначення
переліку планових антикризових заходів; формування бюджету витрачання коштів на реалізацію програми; розробка
фінансового плану діяльності підприємства. Розглянуто етапи формування механізму антикризового управління
підприємством в умовах економічної кризи, що дозволило систематизувати дії окремих суб’єктів антикризового
процесу. Під час реалізації механізму антикризового управління підприємством рекомендовано проводити діагностику
кризових явищ і загрози банкрутства; визначати мету і завдання впровадження антикризових заходів; формувати
відповідний склад команди антикризових менеджерів; оцінювати обмеження антикризового процесу та ресурсний
потенціал підприємства; розробляти та впроваджувати антикризову програму розвитку підприємства; приймати
коригувальні заходи. Розкрито зміст принципового варіанту антикризової програми розвитку підприємства на
перспективний період. У результаті дослідження запропоновано окремі завдання, що стоять перед працівниками,
виокремлено дії та заходи, що необхідні для їх виконання, визначено відповідальних осіб, строки виконання програми
та необхідний обсяг фінансових ресурсів. Завдяки застосуванню принципового підходу було систематизовано окремі
антикризові заходи, що необхідні для успішної реалізації антикризової програми розвитку підприємства.
Ключові слова: криза, кризові процеси, кризові явища, фінансова криза, план антикризових заходів, антикризова
програма розвитку підприємства, команда антикризових менеджерів, антикризовий процес.

Formulation of the problem. In any society as a
whole socio-economic system, its individual areas or links
from time to time there are crisis phenomena that threaten
the existence of the system itself. In Ukraine, with the
transition to the market, the conditions for disruption of
enterprises have objectively developed. Despite the fact
that companies are gradually emerging from the crisis,
this process needs to be accelerated. The main way of
© Vlasenko Valentyn, 2021

survival of the enterprise in such conditions is anti-crisis
management, which should be based on timely diagnosis
of the level and causes of the crisis and the implementation
of adequate anti-crisis development programs.
The urgency of the study of this issue is due to the fact
that current trends in the national economy require the
formation and implementation at the level of individual
economic entities effective anti-crisis development
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programs, as they will determine the direction of each
enterprise out of crisis and avoid potential bankruptcy.
Analysis of recent research and publications. The
question of studying the mechanisms of overcoming the
crisis of economic entities and crisis management is the
attention of many scientists, among which should be singled
out Blank I.O., Harvard J., Irtyshcheva I., Karaim M.M.,
Levchenko Yu.G., Ligonenko L.O., R. Lis, Mechlap F.,
Minakova S., Semenov G.A., Shtangret A.M., Sukhomlin L.E., Van Horn J.K., Vasylenko V.O., Yaroshevska O.V.
and others [1; 2; 4; 5; 9; 10].
At the same time, paying tribute to the scientific heritage
of scientists, it should be recognized that the development
of an effective anti-crisis program at enterprises,
together with its documentary support and individual
anti-crisis measures in the context of the deployment of
crisis processes, continues to be a debatable, practically
significant and completely unsolved scientific task that
requires a thorough scientific research.
The purpose of the article. The purpose of the study
is to substantiate the methodological and consideration of
the applied principles of formation and implementation of
the anti-crisis program of enterprise development in the
conditions of market transformations.
In accordance with the purpose of the study, the author's
version of the anti-crisis program of enterprise development
for the long term was developed and some anti-crisis
measures during its implementation were proposed.
Formulation of the main material. In the science of
management and finance, there is no single approach to
understanding the essence of the anti-crisis program of
enterprise development. In particular, there is an opinion
that the anti-crisis program (plan of anti-crisis measures)
is one of the forms of practical implementation of the
financial strategy of the enterprise, namely the instrument
of anti-crisis financial management policy [8, p. 117].
Leading Ukrainian scientists in the field of crisis
management note that the anti-crisis development program
should be developed on the basis of a detailed analysis of the
financial condition of the enterprise, determining the depth
of the financial crisis and the factors that led to its occurrence
[5, p. 61–62; 7, p. 74]. This program should be a detailed set
of anti-crisis measures that will be implemented in practice,
and its content and structure should be determined by the
results of the diagnosis, the purpose of crisis management,
its existing limitations [3, p. 204].
For these reasons, the anti-crisis program of enterprise
development should be a special internal document, which
will systematically list the main activities planned to be
carried out within its structural units and functional services
to achieve the goal – to bring the enterprise out of crisis.
On the other hand, the internal structure of the anticrisis program of enterprise development does not require
special formalization, as it will be determined by the stage
of the financial crisis and the essence of the measures
envisaged for implementation [4, p. 68].
Finally, at the strategic level of the enterprise, its top
management should consider and approve the approximate
structure of the anti-crisis development program, which
may become part of a long-term development plan for
the main areas of economic activity. At the tactical level,
this program should be taken into account by employees
of structural units of the enterprise and unquestioningly
implemented in terms of appropriate anti-crisis measures.
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In accordance with the principles of a systematic
approach, in the event of a financial crisis, the teams of
anti-crisis managers (rehabilitation managers, financial
managers, financial analysts, etc.) should be formed at the
enterprise, which will be responsible for developing an
anti-crisis development program.
In our opinion, the recommended author’s version of
the structure of the anti-crisis development program at the
enterprise should include six separate sections:
1. General characteristics of the crisis of enterprise
development and financial crisis. At the same time, the
team of anti-crisis managers must identify the main causes
that led to the crisis and consider the problems that need to
be addressed.
2. Determination of individual target parameters of the
anti-crisis process. This involves a qualitative definition
of the target state of the enterprise and its quantitative
characteristics in the form of a certain system of indicators.
The set target parameters should be further used to
monitor the implementation of the anti-crisis development
program and make it possible to determine the degree of
achievement of the set goals.
3. Establishment of time and resource constraints of
the anti-crisis process. It should be noted that all existing
restrictions should be carefully analyzed by the teams
of anti-crisis managers depending on the degree of their
impact on the company.
4. Determining the list of planned anti-crisis measures.
In addition to a detailed list of crisis measures, the teams of
anti-crisis managers need to make a detailed schedule for
the implementation of each of them.
5. Formation of the budget of expenditure of funds for
the implementation of the anti-crisis development program.
This will identify planned anti-crisis measures that require
additional funding.
6. Development of the financial plan of activity of
the enterprise for the period of realization of the anticrisis program of its development. However, the teams of
anti-crisis managers will also need to develop a plan for
servicing and repaying individual debts.
In the process of forming an anti-crisis program of
enterprise development, the teams of anti-crisis managers
must develop the mechanism of crisis management.
In the most general definition, the mechanism is
understood as the internal structure, the system of
something, as well as the set of states and processes that
make up a phenomenon [6, p. 22].
Representatives of the Ukrainian scientific school
believe that the mechanism of crisis management should
be understood as a set of tools and methods of influencing
the object of management – crisis phenomena [2, p. 39].
The mechanism of crisis management in the economic
system is a set of conceptual, methodological and software
tools that allow to model options for making decisions;
develop tools for their analysis and implementation,
which increases their validity and reduces the risk of
implementation [10, p. 53].
It should be noted that the main principles on which
the mechanism of crisis management of the enterprise
should be based are the following: reliance on anticrisis consciousness of staff, understanding the negative
consequences and deepening of the crisis for all subjects
of the anti-crisis process; anti-crisis motivation, the
essence of which is the predominant use of motivational
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tools aimed at solving crisis problems; multivariate
development of possible anti-crisis procedures taking
into account the uncertainty factor; realism, when in
assessing the crisis situation must be based on objective
reality [9, p. 162].
Accordingly, the teams of anti-crisis managers need
to develop the mechanism of crisis management at the
enterprise in an economic crisis with the allocation of the
main stages of its formation. This will allow systematizing
the actions of individual subjects of the anti-crisis process.
In our opinion, an effective mechanism of crisis
management at the enterprise in an economic crisis should
be formed in stages and provide the following sequence of
actions:
1. Diagnosis of crisis phenomena and the threat of
bankruptcy. At this stage it is necessary to carry out a
comprehensive analysis of the results of economic and
financial activities and property status of the enterprise, as
well as qualitative indicators of its activities.
2. Defining the goals and objectives of the implementation of anti-crisis measures. The results of the
diagnosis will make it possible to determine the depth of
the crisis that has gripped of the enterprise, and therefore
to determine the purpose and objectives of the crisis
management mechanism. Depending on the depth of the
crisis, such tasks may be: bringing the company out of
legal bankruptcy; prevention of bankruptcy; localization
of crisis phenomena; financial stabilization; prevention of
recurrence of the crisis [1, p. 247].

3. Formation of the appropriate team of anti-crisis
managers. This involves identification of subjects of
anti-crisis activities that will take responsibility for
the development and implementation of anti-crisis
procedures and implementation of anti-crisis program
of enterprise development. It should be noted that
problematic, according to the author, is the development
of measures to bring the enterprise out of crisis by the
same person (or team of managers), whose activities
or inactions led to its emergence. Therefore, the
successful normalization of activities is possible with the
replacement of senior management or by involving in the
development of anti-crisis program for the development
of young middle management. Since the effectiveness
of this work is largely determined by the experience and
professionalism of the invited specialists, their search
and involvement in cooperation is a necessary step in the
formation of the mechanism of crisis management at the
enterprise.
4. Assessment of the limitations of the anti-crisis
process. It should be noted that the time constraints of anticrisis procedures are determined by the intensity of the
crisis and the existing bankruptcy proceedings.
5. Assessment of the resource potential of the
enterprise in the process of crisis management. Assessing
the resource potential of the enterprise in the process of
crisis management, it is necessary to pay attention to such
characteristics as: adequacy of resources; their flexibility
and adaptability; prospects of resource potential.

Recommended anti-crisis program of enterprise development for the perspective period
Tasks facing
employees
1. Introduction
of a modern system
of anti-crisis financial
management

Actions and measures necessary for their
Responsible performers
implementation
General Director,
Formation and adoption of cost estimates
Head of Finance
for the implementation of financial policy
Department,
of the enterprise.
Chief Accountant
View the staffing schedule of the enterprise.
2. Formation of modern
View job descriptions for functional
Head of Human
organizational support
performers.
Resources, Head
of the anti-crisis
Staff training.
of Finance Department,
financial management
Changing the organizational structure
General Director
system
of management at the enterprise.
Expansion of product markets. Review
of the pricing policy of the enterprise.
Financial Manager,
3. Revival
Providing discounts to potential buyers.
Head of Finance
of business activity
Participation in the implementation of joint Department, Chief
of the enterprise
investment projects.
Accountant, General
Participation in the work of commodity
Director
exchanges.
Refusal to use illiquid assets.
Financial Manager,
Active work with debtors to restructure
4. Restoration
Head of Finance
their debt.
of solvency and
Department, Chief
Application of the mechanism of factoring
liquidity of the
Accountant, Head
operations.
enterprise
of Marketing Department,
Review of marketing, sales and assortment
General Director
policy of the enterprise.
Adoption of an anti-crisis development
program.
Financial Manager,
5. Formalization
Empowerment of the financial manager for Head of Human
of anti-crisis measures anti-crisis issues of enterprise development. Resources, General
Advanced training in crisis management.
Director
Referrals for training specialists.

Dead-lines

Table 1
Required
resources

5–6 weeks

8–10% of the total
budget estimate

1–2 weeks
(2 times a
year)

5–7% of the total
budget estimate

17–20% of the
budget of the anti2–3 months
crisis development
program

20% of the budget
of the anti-crisis
3–4 months
development
program

1 week

4–5% of the budget
of the anti-crisis
development
program

Source: developed by the author
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6. Development of the anti-crisis program of enterprise
development. The author proposes to develop a functional
part of the anti-crisis program of enterprise development
[11, p. 125]. This program will be a detailed set of anticrisis measures to be implemented in practice, and its
content and structure should be determined by the results
of the diagnosis, the purpose of crisis management and its
time and resource constraints.
The recommended author's version of the anti-crisis
program of enterprise development for the perspective
period is shown in Table 1.
7. Implementation of the anti-crisis program of
enterprise development and control over its implementation.
8. Taking corrective measures. Adoption of corrective
measures (if necessary), as well as the development and
implementation of preventive measures to prevent a recurrence of the economic crisis in the enterprise in the future.
It is necessary to emphasize that in the effective anticrisis program of enterprise development in the conditions
of financial and economic crisis the tasks facing employees
should be detailed, actions and measures necessary for
their performance should be determined, responsible
persons should be established, terms of its realization
and necessary resources should be determined. This will
help streamline certain anti-crisis measures at the level of
structural units of the enterprise and ensure its competitive
advantages in the long run.
There is no doubt that the proposed anti-crisis
measures within the anti-crisis development program

are an effective tool of modern financial policy of the
enterprise aimed at implementing a long-term strategy
for its development.
It is worth noting that the given list of anti-crisis actions
and measures within the anti-crisis program of enterprise
development is not final, as there is no single recipe
for survival and revival in the context of the financial
crisis. The defined tools should be considered only as a
generalized list of typical anti-crisis measures.
Conclusions. Thus, the practical implementation
of the anti-crisis development program at Ukrainian
enterprises during the market transformation will unite
the main directions of anti-crisis financial management
policy, create an effective mechanism for neutralizing
financial risks and assess the development potential of
each business entity depending on changing environmental
conditions. The proposed sequence of formation of an
effective mechanism of crisis management will contribute
to the implementation of anti-crisis program of enterprise
development, strengthening its competitive advantages to
overcome the effects of the economic crisis and enter a new
trajectory of economic growth.
Promising directions of further scientific research are
the implementation of individual anti-crisis development
programs at the enterprises based on an integrated approach.
The study of key elements of the mechanism of crisis
management of the enterprise involves the application of
a systematic approach and the implementation of further
research in this area.
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СТРАТЕГІЧНІ ПЕРЕВАГИ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРАМ ЛОЯЛЬНОСТІ
ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ МАРКЕТИНГОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ
ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ
У статті досліджено термінологічні аспекти поняття «лояльність споживачів», зазначено напрями подальших пошуків щодо застосування системного підходу до управління лояльністю клієнтів, зокрема формування систем
управління підприємством, орієнтованих на утримання споживачів і підвищення їхньої лояльності. Визначено зміст
програми лояльності як інструмента маркетингу, що сприяє створенню та підтримці довгострокових відносин зі
споживачем. Вивчено конкурентні переваги, що створює для компанії споживча лояльність. Розглянуто види програм
підвищення лояльності та вигоди, що отримує споживач у процесі їх реалізації. Детально представлено визначальні
та додаткові чинники впливу на лояльність споживачів, що відвідують певні підприємства роздрібної торговельної
мережі. Акцентовано увагу на необхідності спрямування діяльності вітчизняних підприємств на утримання лояльності до своїх брендів, підвищення раціональних складників, що підкреслюють унікальні властивості українських продуктів. Обґрунтовано доцільність упровадження в практику підприємств сучасної бізнес-стратегії CRM, спрямованої на
зростання і підвищення доходності бізнесу компанії шляхом формування лояльності клієнтів на протязі всього циклу
взаємодії з ними і, таким чином, змінення власних конкурентних позицій на міжнародних ринках. Представлено висновки щодо важливості побудови довгострокових партнерських відносин зі споживачами за допомогою впровадження
програм лояльності.
Ключові слова: концепція маркетингу, лояльність споживачів, прихильність споживачів, програми лояльності,
маркетинг лояльності, рівень лояльності, товарна марка, бренд, інструменти маркетингу, маркетингові інвестиції,
рентабельність інвестицій, бізнес-стратегія, стратегічні переваги.

STRATEGIC BENEFITS OF IMPLEMENTATION OF LOYALTY PROGRAMS
TO INCREASE THE PROFITABILITY OF MARKETING INVESTMENTS
OF DOMESTIC ENTERPRISES
The article examines the terminological aspects of the concept of “consumer loyalty”, indicates the directions of further
research on the application of a systematic approach to managingcustomer loyalty, in particular the formation of enterprise
management systems focused on retaining consumers and increasing their loyalty. Loyalty reflects the whole system of relations
at the level of the consumer, the group, and society and is the result of the interaction of the buyer with the environment and the
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social processes that occur in society as a whole. Loyalty is determined by a complex, indirect dependence on a number of factors. As part of relationship marketing, loyalty programs are used to retain customers through their complete satisfaction. By a
loyalty program, we mean a set of actions organized in such a way as to stimulate consumers and meet their requirements, as
well as to minimize losses, namely losses in the number of consumers, and increase sales. The main motive of loyalty programs
is to provide customers with the benefits: material, emotional, psychological. Depending on the pricing system for rewarding
customers, there are two main types of consumer loyalty programs: discount and bonus programs. Discount programs provide
their members with a purely material benefit in the form of a return of part of the paid price of the goods immediately at the
time of purchase. Discount programs are replaced by bonus programs to encourage consumers. Their essence is that the consumer, making purchases, receives prize bonuses. The content of the loyalty program as a marketing tool that helps to create
and maintain long-term relationships with consumers is determined. Competitive advantages that create consumer loyalty for
the company have been studied. The types of programs to increase loyalty and the benefits that the consumer receives in the
process of their implementation are considered. Attention is focused on the need to direct the activities of domestic enterprises
to maintain loyalty to their brands, increase rational components, emphasize the unique properties of the Ukrainian products.
Keywords: marketing concept, consumer loyalty, customer loyalty, loyalty programs, loyalty marketing, loyalty level,
trading mark, brand, marketing tools, marketing investments, return on investments, business strategy, strategic advantages.

JEL classification: M30, F44

Постановка проблеми. У зв’язку із загостренням
конкурентної боротьби та появою великої кількості
брендів однотипної продукції на ринку менеджери
вважають за необхідне приділяти значну увагу формуванню та підтримці лояльності клієнтів. Лояльність
споживачів стратегічно відіграє роль конкурентної
переваги підприємства, постає індикатором можливості здійснювати інноваційні перетворення не лише у
сфері виробництва, а й у сфері обслуговування.
Ефективність заходів, що проводяться, значною
мірою залежить від вибраних інструментів і методів
заохочення прихильності покупців. Успіх можливий
лише в разі проведення такої програми лояльності, яка
дасть змогу стимулювати бажану поведінку або відношення клієнтів.
Якщо проаналізувати сучасні тенденції розвитку маркетингу, можна простежити зростання уваги
до питань інноваційності управління клієнтським
активом. Основою для стабільного обсягу продажів
є наявність сприятливого відношення споживачів до
компанії або її продукту. У цьому контексті можна вважати лояльність споживачів стратегічним показником
успішності компанії.
Ураховуючи динамічні процеси розвитку ринку,
сьогодні зусилля маркетологів спрямовані на формування довгострокових взаємовідносин із суб’єктами
ринку. При цьому головною фігурою для підприємства-виробника є споживач, тому відому концепцію
маркетингу взаємовідносин визначають ще й як маркетинг лояльності. Головна його відмінність від попередніх концепцій маркетингу полягає у формуванні довгострокової співпраці зі споживачами, що передбачає
вплив на їхню поведінку в процесі здійснення покупки.
Підтримання постійного зворотного зв’язку зі споживачами також сприяє формуванню позитивного відношення до підприємства-виробника, його товарної
марки.
Однак більшість українських компаній не має
достатнього досвіду встановлення партнерських відносин зі своїми покупцями. Основними труднощами
для них є відсутність системного підходу до управління лояльністю клієнтів і брак науково-методичних
знань із формування систем управління підприємством, орієнтованих на утримання споживачів і підвищення їхньої лояльності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Слово
«лояльний» у перекладі з французької або англійської
(loyal) означає «вірний». Розглядаючи лояльність пере-
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дусім як вірність, можна говорити про прихильність і
відданість як про синоніми лояльності. Поняття «прихильність» у словниках розглядається як відданість,
схильність.
Аналіз праць у фахових виданнях дає змогу зробити висновок про пріоритетність сфери лояльності в
маркетинговій діяльності підприємств.
Підходи до визначення лояльності, її структури,
видів, чинників, що визначають вибір типів лояльності,
а також окремі аспекти теорії і практики управління споживчою лояльністю в різних галузях розкрито в працях
таких вітчизняних і зарубіжних учених та практиків, як Д. Аакер, Л.В. Балабанова, В.О. Березовська,
О.В. Богоявленський, Н.О. Бориславська, Т.Г. Діброва,
П. Дойль, О.В. Зозульов, Т.М. Косій, Ф. Котлер,
Л.В. Пан, Ф. Райхельд, Н.В. Ракша, А.В. Сержук,
І.О. Соловйов, Н. Хілл, П. Хетзель, Дж. Хескет,
Дж. Шлессінгер та ін. [2–4; 6; 8–10].
Ф. Райхельд трактує лояльність як властивість, яка
притаманна користувачу цінності (товару, послуги),
який щоразу повертається до свого джерела та передає
це джерело у спадок, тобто лояльність – це вірність своєму джерелу цінності [9]. Д. Аакер уважає, що лояльність – це рівень прихильності споживача до марки.
Питання створення й підтримки лояльності клієнтів до марки нині дуже широко висвітлюються як
у західній, так і у вітчизняній літературі, зокрема їх
розглядають у своїх роботах Дж. Хофмейр, Т. Томас,
Е. Брацлавська, К. Гуджиян, А. Длігач, Ю. Князик,
П. Петриченко, Н. Писаренко [5; 7]. Сьогодні в Україні
ця проблематика має багато дискусійних аспектів, що
зумовлює актуальність її подальшого дослідження.
На думку К.В. Гуджиян, програми лояльності
застосовуються як невід’ємний складник комунікаційної діяльності підприємства [5].
Ю.М. Князик підкреслює, що рівень лояльності
має велике значення для зусиль, спрямованих на збереження та залучення споживачів, а для профілю кожного сегмента варто розробляти відповідні інвестиційні стратегії.
У багатьох публікаціях науковців американської
та західноєвропейської шкіл маркетингу підкреслюються важлива роль та значення лояльності клієнтів
для збільшення рентабельності маркетингових інвестицій (роботи Дж. Лендсолда, Дж. Енджела та інших
учених).
Швидкі темпи глобалізації світової економіки,
високий ступінь схожості товарів різних виробни-
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ків та індивідуалізація запитів споживачів знижують
ефективність цінових методів ведення конкуренції й
застосування традиційних засобів маркетингу. У цьому
зв’язку виникає необхідність використання інноваційних підходів до маркетингу, зокрема маркетингу відносин. Побудова тривалих відносин зі споживачами,
які дадуть змогу збільшити прибутковість фірми, є
одним із найпопулярніших сьогодні напрямів підвищення ринкової вартості підприємства. Саме тому
різні аспекти проблеми формування програм лояльності, які дадуть змогу ефективно працювати з клієнтами, зберегти старих та залучати нових споживачів,
є актуальними та вимагають подальшого глибокого
дослідження й обґрунтування.
Мета статті полягає у вивченні та обґрунтуванні
використання сучасних інструментів маркетингу в процесі розвитку і підтримки довгострокових зв’язків зі
споживачами, а також визначенні стратегічних переваг
упровадження програм лояльності щодо підвищення
рентабельності маркетингових інвестицій вітчизняних підприємств в умовах загострення конкурентної
боротьби.
Виклад основного матеріалу. Лояльність у маркетингу означає побудову довгострокових відносин
зі споживачем, що формують його прихильність до
продукції виробника, бренду чи магазину. Зусилля
маркетологів спрямовані на те, щоб зробити клієнта
постійним.
Теоретичний зміст лояльності розглядається як
складова частина трьох елементів: довіра, прихильність до цінностей, довготермінові відносини. Лояльність споживачів визначається як їх уподобання до
продукту, послуг, сервісу, торгової марки, логотипу,
зовнішньому вигляду, персоналу, системи обслуговування конкретного підприємства.
Досвід свідчить про те, що вдало застосовані
інструменти маркетингу підвищують ефективність
маркетингової діяльності та сприяють досягненню
стратегічних цілей підприємства. Програма лояльності
як дієвий інструмент маркетингу характеризується
системним підходом, а також спрямований на формування лояльності вибраної цільової групи споживачів.
Метою є створення та підтримка довгострокових відносин зі споживачем.
У контексті вирішення проблем формування та
впровадження програм лояльності необхідно розрізняти поняття «лояльність» (loyalty) та «прихильність» (commitiment). Лояльність – це позитивний
прояв поведінкового аспекту «споживач – марка», тоді
як прихильність – психологічний феномен, що відбиває стійку позитивну асоціацію з маркою у свідомості споживача. Прихильність передбачає лояльність,
тоді як лояльність може існувати й без психологічної
прив’язаності до марки. На практиці маркетологи
часто об’єднують ці поняття, розглядаючи емоційну
лояльність (прихильність) і раціональну (поведінкову)
лояльність. Саме формування й підтримка емоційної
лояльності представляє значний інтерес для бізнесу.
За оцінками спеціалістів, збільшення числа лояльних
клієнтів на 5% у середньому може призвести до збільшення обсягів збуту на 100%. Так, логіка процесу щодо
прибутковості бізнесу полягає у збільшенні маркетингових інвестицій щодо розроблення та впровадження
програм лояльності.
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Утім, процес розроблення програми лояльності
набуває значущості за умови систематизованого та
контрольованого, а отже, управлінського підходу до її
розроблення та застосування.
Споживча лояльність створює додаткові конкурентні переваги для компанії.
По-перше, лояльність споживачів сприяє зниженню
витрат на маркетинг. Реклама й просування, спрямовані на залучення нових споживачів, потребують більших витрат порівняно з фінансуванням заходів щодо
втримання існуючих споживачів.
По-друге, лояльність споживачів дає змогу підприємствам встановлювати преміальні ціни. За збільшення
лояльності споживачів спостерігається зростання цінової еластичності. Лояльні споживачі готові платити
більш високу, преміальну ціну за надання додаткової,
унікальної цінності, яку пропонує компанія.
По-третє, лояльність споживачів дає змогу компанії
втримувати більшу частину споживачів за погіршення
макроекономічної ситуації.
По-четверте, підприємства, що мають багатьох
лояльних покупців, мають можливість пом’якшувати
ризики, пов’язані як із тимчасовими труднощами в
роботі самого підприємства, так і з новими пропозиціями конкурентів.
У маркетинговій літературі під лояльністю споживача зазвичай розуміють переважне бажання зробити повторну купівлю визначеного бренду. Механізм
повторної купівлі включає у себе комбінацію багатьох
складників. Більш глибоке визначення лояльності
пов’язане з існуванням категорії різних її типів:
– транзакційна лояльність розглядає зміни у поведінці покупців;
– перцепційна лояльність акцентує увагу на таких
аспектах, як суб’єктивна думка споживачів та їхні
оцінки, що охоплюють широкий спектр відчуттів відносно марки (задоволення, зацікавленість, гарне ставлення, довіра, гордість);
– змішана – комплексна лояльність розглядається
як комбінація двох вищезгаданих аспектів лояльності
споживачів (споживачу зручно купувати бренд, і він
має емоційно відчувати вподобання та задоволеність)
[3, с. 335].
Лояльність відображає всю систему відносин на
рівні споживача, групи
та суспільства й є результатом взаємодії покупця із
середовищем і тими соціальними процесами, які відбуваються в суспільстві у цілому. Лояльність визначається складною, опосередкованою залежністю від
цілої низки чинників.
Під час розроблення програми лояльності доцільно
враховувати існуючу ринково-продуктову стратегію
підприємства, що включає такі аспекти: конкурентні
переваги, сегментацію споживачів, розроблення товарного асортименту, цінову політику, стратегію розподілу
та існуючі комунікації. Із погляду прибутковості такий
підхід забезпечить підтримання лояльності серед найбільш привабливих груп споживачів.
У рамках маркетингу відносин для втримання споживачів за допомогою їх повного задоволення використовують програми підвищення їхньої лояльності.
Під програмою підвищення лояльності споживачів
(loyalty programs) маємо на увазі набір дій, організованих так, щоб стимулювати споживачів і відповідати
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їхнім вимогам, а також щоб звести до мінімуму втрати,
а саме втрати в кількості споживачів, і збільшити кількість продажів. Основним мотивом програм лояльності
є надання покупцям вигід: матеріальних, емоційних,
психологічних.
Залежно від цінової системи заохочення клієнтів
виділяють два основних види програм підвищення
лояльності споживачів: дисконтні та бонусні програми. Дисконтні програми надають своїм учасникам сугубо матеріальну вигоду у вигляді повернення
частини оплаченої вартості товару безпосередньо в
момент покупки. Різновидом дисконтних програм є
накопичувальні дисконтні програми. У цих програмах вигода учасників залежить від їхньої купівельної
активності: чім частіше й на більшу суму вони купують, тим більшу вигоду одержують. Однак сама вигода
при цьому залишається сугубо матеріальною – економія грошей. На зміну дисконтним програмам приходять бонусні програми заохочення споживачів. Суть
їх полягає у тому, що споживач, здійснюючи покупки,
одержує призові бонуси. Накопичивши обумовлену
кількість бонусів, він може одержати приз. У даних
програмах присутня не лише матеріальна, а й емоційна вигода, що має прояв за одержання потрібного й
бажаного призу, оскільки споживач може вибрати його
самостійно згідно зі своїми потребами.
Досвід підтверджує, що в процесі налагодження
ефективних комунікацій зі споживачем необхідно
також ураховувати цілу низку визначальних та додаткових чинників. Визначальними є: якість та асортимент
товарів, рівень цін, місце розташування торговельного
закладу. Додаткові – це кваліфікація персоналу, рівень
сервісного обслуговування, оригінальні програми
лояльності, комплекс маркетингових комунікацій та
атмосфера торгового залу [6].
На визначальні чинники споживач реагує у першу
чергу. Саме тому вони розглядаються більшістю фахівців як формуючі лояльність споживачів. Додаткові чинники характеризуються опосередкованим впливом на
поведінку споживачів. Вони формують емоції і створюють переваги, які в подальшому стають стимулом,
заради якого споживач відвідуватиме певні підприємства роздрібної торговельної мережі.
Чітке розуміння сутності та характеристик товарного асортименту дає змогу компанії найбільш вигідно
для себе працювати на ринку, уникаючи недобросовісної конкуренції. Застосувавши діагностику своєї асортиментної політики, підприємство може визначити
перспективи подальшого розвитку асортименту на
найближчий період, знайти резерви підвищення ефективності функціонування, розробити індивідуальні
стратегії для різних груп товарів [2].
Для задоволення потреб споживача й отримання
прибутку підприємства використовують різні стратегії знижок, а ціна і цінність товару базуються на його
корисності або задоволенні, що здобувають споживач і
підприємство, яке виробляє і пропонує товар.
Одним із чинників впливу на лояльність споживачів до торговельного підприємства є якість товару.
Під якістю продукції як економічною категорією розуміють відповідність властивостей та ознак товару
вимогам і потребам кінцевих споживачів.
Наступний чинник впливу на лояльність споживачів до торговельного підприємства – це його місце роз-
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ташування. Відомо, що вибір правильного місця розташування торговельного підприємства є ключовим
чинником успіху [4].
Чинники, які притягують покупців у центр торгівлі:
– наявність різноманітних торговельних підприємств, що пропонують всеохоплюючий асортимент і
вибір товарів та послуг;
– наявність банківських структур і відділень;
– гарні та не завантажені під’їзні шляхи, а також
добре функціонуючий комунальний транспорт;
– наявність місця для відпочинку та розваг.
Маркетингові комунікації є одним з основних чинників визначення ефективності діяльності підприємства. Соціально-етичний напрям діяльності обмежує
можливість підприємств у виборі засобів просування
продукції, тому, розробляючи маркетингові комунікації, доцільно розподілити їх на інструменти соціальної
діяльності підприємства та інші засоби просування
[10, с. 228].
Якщо говорити про заходи з просування, що сприяють здійсненню соціально-етичного впливу та, зокрема
формуванню лояльності споживачів, ефективними є
такі:
– реклама та PR;
– корпоративний сайт;
– виставки;
– періодичні акції для споживачів, мерчандайзинг,
POSM;
– власні видання [10].
Зовнішні чинники, що присутні в торговому залі,
створюють привабливу атмосферу магазину, роблять
певний вплив на сенсорні рецептори і формують психологічний стан відвідувача. Вони виступають стимулами щодо формування його бажаної поведінки.
Для формування атмосфери магазину використовують архітектуру, планування, візуальні компоненти,
освітлення, кольори, музику, запахи, емоційний стан,
адаптивні здібності, позитивне сприйняття товарів
покупцями, що створюють у свідомості покупців певний образ торгового підприємства, підкреслюють його
індивідуальність.
Візуальні компоненти атмосфери магазину використовуються як додаткові джерела інформації для полегшення сприйняття і пошуку потрібних товарів. Зображення і знаки можуть виступати як сполучна ланка між
товарами і відвідувачами, а їх забарвлення і тон – доповнювати товар. Інформативні знаки і малюнки роблять
товар бажаним. Фігурні знаки і зображення використовуються для залучення уваги споживачів та інформування покупця в доступнішій і наочнішій формі.
Знаки, покажчики, малюнки повинні бути пов’язані
з товарами, що позиціонуються, і мінятися у міру їх
реалізації і зміни позиції. Розміщена на них інформація повинна сприйматися з першого погляду (на ходу) і
бути гранично ясною [1].
Для забезпечення високої якості результатів діяльності підприємства, підвищення лояльності клієнтів
важливу роль відіграє професіоналізм торговельного
персоналу. Співробітникам контактної зони важливо
володіти вмінням входити в контакт зі споживачем,
здатністю ненав’язливо з’ясувати його запити і запропонувати потрібний товар чи послугу. Сам працівник
повинен залишатися доброзичливим, ввічливим і стриманим протягом усього періоду контакту з клієнтом.
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Як було вище зазначено, лояльність споживачів визначається як вимірювання його ставлення до
бренду визначеної компанії. Це може бути компанія
виробника, продукція якої особливо подобається споживачу. Також він має віддавати свою перевагу, купуючи товари у визначених торгівців.
Існує ще одна лояльність споживача, яка виявляється у бажанні купівлі продукції з певної країни. Вона
може бути у вигляді прихильності до груп товарів або
антилояльності до товарів певного виробника.
При цьому менеджерам великих українських компаній, що прагнуть зміцнити власні конкурентні позиції на міжнародних ринках, доцільно звернути увагу на
те, що ефективним інструментом формування лояльності споживачів є Customer Relationship Management.
Система управління взаємовідносинами з клієнтами
(CRM) – це бізнес-стратегія компанії, спрямована на
побудову взаємовигідних відносин компанії зі своїми клієнтами, заснована на використанні провідних
управлінських та інформаційних технологій [8]. Практична цінність CRM для бізнесу полягає у тому, що ця
стратегія призначена для оптимізації доходів, прибутковості та задоволення потреб клієнта.
Завдання CRM-системи – створення чітких і прозорих процесів взаємодії з клієнтами і партнерами,
побудова та використання ефективного маркетингу і
продажів, формування лояльності клієнтів, контроль
узгодженості функцій усіх співробітників у компанії.
Із погляду управління бізнесом компанії основною перевагою впровадження CRM є можливість

персоналізації обслуговування клієнтів, що в перспективі має призвести до загального підвищення продуктивності та збільшення обсягів продажів компанії
[8, c. 77].
Висновки. Сьогодні для успішної діяльності на
українському ринку недостатньо просто існувати та
мати якісний продукт чи послугу, оскільки велика кількість конкурентів пропонує товари не гіршої якості з
відповідним рівнем сервісу. Отже, однією з головних
цілей діяльності підприємств є побудова довготривалих партнерських відносин зі споживачами за допомогою впровадження програм лояльності.
Рівень лояльності має велике значення для зусиль,
спрямованих на збереження та залучення споживачів.
Лояльні споживачі потребують мінімальних інвестицій
у маркетинг, оскільки лояльність зберігається за рахунок марки товару, рівня обслуговування тощо. Робота
з перетворення непостійних клієнтів на лояльних
вимагає найбільших капіталовкладень для створення
та розвитку відповідних програм лояльності. Саме ця
група споживачів може принести компанії в майбутньому найбільший прибуток.
Таким чином, власникам брендів, керівникам
супермаркетів, менеджерам великих підприємств, що
надають послуги, необхідно дедалі більше приділяти
уваги проблемам формування лояльних споживачів,
які довгий час залишаються вірними своїм смакам та
вподобанням і які виступають так званими «безкоштовними» промоутерами певного виробника, марки,
торговельної мережі.
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МАРКЕТИНГОВЕ УПРАВЛІННЯ, АНАЛІЗ ЦІН
ТА ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ МАГАЗИНУ
У статті розширено теоретико-методичні аспекти маркетингового управління та формування комунікаційної
стратегії магазину квітів. Формування маркетингової стратегії підприємства проведено на базі визначення стратегічної канви галузі та побудови матриці McKinsey. Встановлено, що конкурентоспроможність товару в сегменті
є високою. “Amadin” лідирує у напрямах лояльності до бренду, додаткових послуг та послуг доставки, а також унікальності пропозиції. Слабкими місцями є знання бренду та рекламна активність. Побудовано матрицю McKinsey.
Згідно з цією матрицею, компанія “Amadin” розташована у квадранті, де середня привабливість ринку та сильна
конкурентоспроможність, що означає одне з найвигідніших становищ бізнесу. Наявні можливості для розширення
асортименту та розвитку компанії, що дає змогу виводити продукт компанії “Amadin” на більш широку аудиторію. Доцільно вибрати стратегію агресивного зростання, тобто інвестування та оптимізації бізнесу. Запропоновано
маркетингову комунікаційну стратегію магазину квітів, що складається з комплексу елементів. Згідно з проведеними
дослідженнями, магазин “Amadin” має достатньо високі конкурентні позиції на флористичному ринку міста Дніпра.
Ключові слова: маркетингове управління, комунікаційна стратегія, магазин, стратегічна канва галузі, флористичний ринок.

MARKETING MANAGEMENT, PRICE ANALYSIS AND FORMATION
OF THE STORE COMMUNICATION STRATEGY
Opportunities and threats to the enterprise’s activity in the floristic market of Ukraine in the form of EFAS analysis have been
evaluated. High-end flowers in the Dnipro can be found only in boutiques, to which the Amadin store also belongs. Amadin’s
prices are in the range of average market prices: lower than those of large competitors and higher than those of small retailers. When the price changes by 1%, demand changes by about 1.1%. Analyzed the strengths and weaknesses of the Instagram
account @amadin_dp. In order to clarify consumer benefits and form a marketing communication strategy, marketing research
was carried out in the floristic market of the city of Dnipro. The target audience of the survey: online customers, visitors to the
store. Using a survey of store customers, the main consumer requirements for the product are determined: freshness, variety of
assortment, professional floristic services. It is determined that the Amadin store has a fairly high competitive position in the
floristic market of the Dnipro city. To create a polygon of competitiveness based on the questionnaire, the following criteria
were chosen for comparison: price, appearance, location, additional services, delivery, advertising activity, uniqueness of offer, brand knowledge, brand loyalty, staff quality, and assortment breadth. Amadin leads the way in brand loyalty, additional
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services and delivery services, as well as the offer uniqueness. Brand knowledge and promotional activity are weak points. For
growth of sales it is necessary to be recognizable in the market therefore it is necessary to pay considerable attention to marketing communications for increase in recognition of a brand and awareness of buyers on it. Formation of marketing strategy of
the enterprise is carried out on the basis of definition of a Canvas strategic of the industry and creation of a McKinsey matrix.
It was established that the competitiveness of goods in the segment is high – 8 points from 10. The matrix McKinsey is built.
According to this matrix, Amadin is located in the quadrant, where the average market attractiveness and strong competitiveness, which means one of the most profitable business positions. It is advisable to choose a strategy of aggressive growth that is
investment and business optimization.
Keywords: marketing management, communication strategy, store, industry Strategic Canvas, floristic market.

JEL classification: D47, F18, M31

Постановка проблеми. Актуальність теми дослідження зумовлена необхідністю вирішення управлінської і маркетингової проблем підприємства за допомогою розроблення та впровадження стратегічних
маркетингових комунікацій підприємства, підходів до
ціноутворення. Досліджуване підприємство – магазин
квітів “Amadin”, розташований за такою адресою: м.
Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, 72а. У роботі
визначено основні проблеми та можливості підприємства за допомогою таких методів досліджень, як статистичний метод, анкетування, якісний метод, метод
експертних оцінок, EFAS-аналіз, стратегічна канва
галузі, матриця McKinsey, а також запропоновано вектор подальшого маркетингового розвитку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Складному комплексу питань маркетингового стратегічного
управління, аналізу цін і формуванню комунікаційних стратегій підприємств присвячено праці вітчизняних і закордонних науковців та практиків у сфері
маркетингу, таких як Дж. Бернет, К. Беррі, А.В. Войчак, С.С. Гаркавенко, Ф. Котлер, П. Сміт, С. Моріарті,
А.Ф. Павленко, Т.О. Примак, А. Пулфорд.
Згідно з Ф. Котлером, маркетингові комунікації відображають комплексну підтримку відносин зі споживачами, контактними аудиторіями, громадськістю із зворотним зв’язком [9]. Дж. Бернет, С. Моріарті зазначають,
що маркетингові комунікації є інформаційною формою
повідомлень або комунікаційні заходи, яких комплексно вживають компанії для інформування та переконування споживачів про переваги товарів і послуг [1].
Проте потребують поглибленого наукового дослідження складні питання формування комплексу скла-

Фактор

дових частин маркетингової комунікаційної стратегії
підприємств в аспекті сучасних викликів цифрового
середовища.
Мета статті полягає в розширенні теоретико-методичних аспектів маркетингового управління, аналізі
цін та формуванні комунікаційної стратегії магазину
квітів.
Виклад основного матеріалу. З огляду на те, що
стосовно продукції квітникарства статистика ведеться
тільки Департаментом митної справи Міністерства
доходів і зборів України за експортно-імпортними операціями підприємств, які проходять митне оформлення
під час переміщення продукції через митний кордон
України, та органами державного комітету статистики
України за обсягами вирощування квітково-декоративних культур господарствами, які зареєстровані як
юридичні особи, під час визначення ємності ринку
доцільно використовувати таку аналітичну формулу:
Є = М * С,
(1)
де Є – ємність ринку, од.;
М – кількість проданого товару за рік, од.;
С – ціна товару [3; 9].
Квіти високого класу в Дніпрі можна зустріти тільки
в бутиках, до яких належить і магазин “Amadin”. Основними конкурентами є флористичні студії в межах
Центрального району. Частка ринку компанії “Amadin”
становить приблизно 5%. Частки ринку найближчих
конкурентів є такими: квітковий ринок на вул. Баррикадна має 10%, “Vesna” – 8%, “Jardin” – 7%, “Juli’s
flowers” – 5%, “Missis Norris” – 5%, “Chipollino” – 3%,
“Sovkusom” – 3%, решту складають дрібні продавці,
вуличні торгові точки тощо. Географічні межі ринку

EFAS-аналіз магазину квітів “Amadin”

1. Підвищення попиту на зрізані квіти
2. Зростання онлайн-торгівлі
3. Зменшення кількості конкурентів на ринку
4. Спрощення процедури ввозу квітів

Вага
Можливості
0,15
0,1
0,2
0,05
Загрози
0,2
0,05
0,1
0,05

Таблиця 1
Оцінка

Зважена оцінка

3
5
5
2

0,45
0,5
1
0,1

1. Закриття офлайн-торгівлі через карантин
-5
-1
2. Зниження доходів населення
-2
-0,1
3. Підвищення цін на квіти у Голландії
-2
-0,2
4. Складнощі з імпортом квітів через коронавірус
-2
-0,1
5. Зростання курсу долара США
0,1
-2
-0,2
Усього
0,45
Висновок: на підставі значення загальної зваженої оцінки ми з’ясували, що, незважаючи на загрози, можливості дещо
перевищують, отже, підприємство можна вважати достатньо стійким до зовнішніх факторів
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визначаються економічними, технологічними та адміністративними бар’єрами, що обмежують можливості
участі споживачів у придбанні цього товару на певній
території [3]. Географічні межі ринку визначають територію, на якій покупці з виділеної групи купують або
можуть купити певний товар.
Оцінимо можливості та загрози для діяльності підприємства на флористичному ринку України у вигляді
EFAS-аналізу (табл. 1).
Якщо порівнювати ціни на основний товар – букет
квітів – із найближчими конкурентами, а саме бутіками-магазинами квітів, то у більшості конкурентів
вони є вищими на 15–50%. Однак ціни у дрібних продавців та вуличних торгових точок є нижчими. Отже,
ціни компанії “Amadin” перебувають у діапазоні середніх ринкових цін: нижчі, ніж у великих конкурентів, та
вищі, ніж у маленьких роздрібних торгівців. За зміни
ціни на 1% попит змінюється приблизно на 1,1%.
Отже, коефіцієнт цінової еластичності (Е) має таке значення: Е = 1,1/1 = 1,1.
Можна дійти висновку, що попит є еластичним.
За невеликої зміни ціни попит майже не зміниться, а
за значного коливання попит значно зміниться через
ідентичність товару. Споживачі під час підвищення
ціни зможуть купити подібний товар у конкурентів.
Важливо враховувати зростання та зниження попиту.
Так, найбільший попит спостерігається у святкові
дні. У будній день багато квітів переважно продають
між 16:00 і 19:00, коли люди йдуть додому з роботи.
У вихідні квіти купують увесь день, тобто незначна
зміна ціни не сильно вплине на обсяги продажу [2; 3; 5].
Розглянемо географічне положення магазину
“Amadin”, щоб визначити сильні та слабкі місця роз-

31
63

Постійні

1

Купували 1 раз 2
56

Потенційні

3

Рис. 1. Співвідношення відвідувачів магазину “Amadin”

ташування. Магазин “Amadin” розташований у Центральному районі міста Дніпра, на проспекті Дмитра
Яворницького. В радіусі 2 км розташовані декілька
найбільших конкурентів, зокрема “July’s flowers”,
“Vesna” [5]. Центр міста, червона лінія. Проаналізуємо
сильні та слабкі сторони акаунту магазину (табл. 2).
Задля з’ясування споживчих переваг та формування
маркетингової комунікаційної стратегії проведемо
маркетингові дослідження на флористичному ринку
міста Дніпра. Для визначення споживчих вподобань
нами проведено анкетування. Задачами маркетингового дослідження є визначення найбільш важливих
якостей букета для споживачів; вподобань споживачів
у квітах; важливості модних тенденцій для покупців;
важливості наявності екзотичних квітів для покупців
та готовність їх купувати. Цільовою аудиторією опитування є онлайн-покупці, відвідувачі магазину.
Узагальнені результати розглянемо нижче у вигляді
діаграм. В анкетуванні, яке проводилось на місці продажів, взяли участь 49 чоловіків і 101 жінка віком від
18 до 60 років. Усі респонденти розділені на такі три
категорії: постійні (купували квіти в магазині “Amadin”
вже кілька разів), ті, що купили букет один раз, і потенційні (не купували букети ще жодного разу). Як можна
побачити з діаграми, співвідношення відвідувачів становить 31/56/63 відповідно.
Виходячи з цієї діаграми, можемо оцінити лояльність покупців до бренду “Amadin”. Зі 150 респондентів 87 людей повернулися до магазину за повторною
покупкою. Отже, розрахуємо індекс лояльності покупців (NSP). Він становить 58%, що означає, що покупці є
дуже лояльними до компанії “Amadin” та готові повертатися знову й знову. За допомогою другого питання
анкети можна дійти висновку, що для 32 осіб ключовим
критерієм під час вибору дизайну букета є рекомендації флориста, 34 вибирають букет в Інтернеті і просять
повторити, 34 вибирають завжди однакові квіти, а для
50 найбільш важлива наявність уже готового букета.
У наступному питанні ми попросили відвідувачів
розташувати в порядку важливості фактори під час
вибору квіткового магазину. Перше місце за важливістю посідає можливість одразу придбати готовий
букет, а останнє – місце розташування магазину.
За допомогою опитування покупців магазину нами
визначено основні вимоги споживачів до товару. Отже,
ними є свіжість, різноманіття асортименту, професійні
флористичні послуги. Щоб забезпечити високу якість
зрізаних квітів, необхідні відповідний температурний режим та рівень вологості. Для цього в торговій

Аналіз Instagram-акаунту @amadin_dp

Сильні сторони
Наглядні приклади букетів, які можна замовити. Покупці
можуть оцінити варіанти та вибрати той, що найбільше
подобається
Можливість швидко отримати консультацію флориста
та оформити замовлення із 7:00 до 23:00 щоденно

Анонс усіх поставок та новинок магазину в сторіс, покупці
майже одразу отримують всю інформацію та можуть
зробити бронювання необхідної новинки
Джерело: сформовано авторами
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Таблиця 2
Слабкі сторони

Відсутність налаштованої таргетованої реклами
Недостатня кількість інформації про працівників магазину
та бекстейджів створення букетів і композицій
Більшість відгуків задоволених покупців не публікуються
на сторінці Instagram, оскільки є усними, тому необхідно
розробити стимулювання клієнтів до залишання відгуків
у сторіс Instagram з відміткою сторінки компанії
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точці наявний спеціалізований промисловий холодильник. Квіти імпортного походження більш вразливі та
чутливі до умов транспортування та зберігання, ніж
вітчизняні, тому вони ставляться у воду з додаванням
хімікатів. Щодня флористи міняють воду у кожній вазі
та підрізають квіти, що забезпечує відповідну ціні
якість продукції.
Для створення багатокутника конкурентоспроможності на основі анкетування були вибрані такі критерії
для порівняння, як ціна, зовнішній вигляд, розташування, додаткові послуги, доставка, рекламна активність, унікальність пропозиції, знання бренду, лояльність до бренду, якість персоналу, широта асортименту
[4; 7].
Для порівняння були вибрані найближчі за ціновою
політикою, асортиментом, цільовою аудиторією конкуренти, такі як “The Difference”, “Missis Norris”, “Vesna”.
З проведених досліджень можна дійти висновку,
що магазин “Amadin” має достатньо високі конкурентні позиції на флористичному ринку міста Дніпра.
“Amadin” лідирує у напрямах лояльності до бренду,
додаткових послуг та послуг доставки, а також унікальності пропозиції. Слабкими місцями є знання
бренду та рекламна активність. Для росту продажів
необхідно бути впізнаваними на ринку, отже, треба
приділити значну увагу маркетинговим комунікаціям
для підвищення впізнаваності бренду та обізнаності
покупців про нього.
Формування маркетингової стратегії підприємства проведемо на базі визначення стратегічної канви
галузі та побудови матриці McKinsey [10; 11]. Для формування маркетингової стратегії побудуємо матрицю
McKinsey та визначимо, у якому квадранті перебуває
компанія “Amadin”. Вибір матриці аргументовано тим,
що матриця складається з дев’яти квадрантів і характеризує довгострокову привабливість ринку (галузі) та
конкурентну позицію підприємства на ньому, що дасть
змогу сформувати коректну маркетингову стратегію.
Результати досліджень продемонструємо у вигляді

Рис. 2. Ключові критерії під час вибору букета

стратегічної канви галузі (рис. 5). За її допомогою
можна наочно оцінити рівень конкуренції галузі, а
також рівень компанії “Amadin” у ній.
Конкурентоспроможність товару в сегменті є високою, а саме 8 балів з 10. Для оцінювання привабливості
сегмента були взяті такі фактори:
– обсяг продажів цього сегмента (високий –
8 балів);
– темпи росту (середні – 6 балів);
– можливості для розширення асортименту в сегменті (7 балів);
– сила конкуруючих брендів (нижче середнього –
4 бали);
– наявність незадоволеного попиту (присутній –
6 балів);
– ризики впливу зовнішніх факторів (середні –
5 балів).
Отже, загальна привабливість сегмента становить
6 балів.
На основі наведеного аналітичного огляду побудуємо матрицю McKinsey (рис. 6).

Рис. 3. Важливість факторів під час вибору магазину
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Багатокутник конкурентоспроможності

Ваш
товар/компанія

Широта асортименту
Якість персоналу
Лояльність до бренду

Знання бренду

10
8
6
4
2
0

Ціна

Зовнішній вигляд

Розташування

Уникальність пропозиції

Додаткові послуги

Рекламна активність

Доставка

Рис. 4. Багатокутник конкурентоспроможності
Джерело: сформовано авторами на основі джерел [4; 5; 6]

Стратегічна канва галузі

10

Значення в балах

8
6
4
2
0

Фактори конкуренції

Ваша
компанія /
Продукт

Рис. 5. Стратегічна канва галузі
Джерело: сформовано авторами на основі джерел [4; 5; 7; 9]

Доходимо висновку, що сегмент має високий потенціал, оскільки він є достатньо привабливим за ключовими критеріями, а конкурентоспроможність товару
компанії в сегменті є високою. Наявні можливості для
розширення асортименту та розвитку компанії, що дає
змогу виводити продукт компанії “Amadin” на більш
широку аудиторію. Компанія “Amadin” розташована у
квадранті, де середня привабливість ринку та сильна
конкурентоспроможність, що означає одне з найвигід-
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ніших становищ бізнесу. Доцільно вибрати стратегію
агресивного зростання, тобто інвестування та оптимізації бізнесу.
Виходячи з маркетингової та управлінської проблеми, а також цілей компанії, доходимо висновку, що
найбільше підходить комунікаційна стратегія залучення. Вона цілком відповідає вибраній маркетинговій
стратегії агресивного зростання та визначає вектор дій,
на які менеджмент компанії має зробити акцент [8; 9].
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Рис. 6. Матриця McKinsey
Джерело: сформовано авторами на основі джерел [4; 5; 6]

З отриманих результатів дослідження нами запропонована маркетингова комунікаційна стратегія, що
складається з таких елементів:
1) створення та просування інтернет-магазину
(перехід від ведення комунікацій тільки через сторінку
в Instagram до повноцінного інтернет-магазину з власним сайтом та формою замовлення);
2) генерація трафіку з глобальних соціальних мереж
і тематичних ресурсів;
3) впровадження бонусної програми (покращення
вже наявної програми знижок для постійних покупців
та розроблення нової для надання привілеїв та бонусів);
4) розширення асортименту квітів;
5) налагодження співробітництва з весільними
салонами і компанією з організації свят;
6) розроблення нової концепції вхідної зони, білбордів та вивісок задля привертання уваги до торгової
точки.

Висновки. У статті розширено теоретико-методичні аспекти маркетингового управління, ціноутворення та формування комунікаційної стратегії магазину
квітів. Формування маркетингової стратегії підприємства проведено на базі визначення стратегічної канви
галузі та побудови матриці McKinsey. Встановлено, що
конкурентоспроможність товару в сегменті є високою.
Побудовано матрицю McKinsey. Згідно з цією матрицею, компанія “Amadin” розташована у квадранті, де
середня привабливість ринку та сильна конкурентоспроможність, що означає одне з найвигідніших становищ бізнесу. Доцільно вибрати стратегію агресивного
зростання, тобто інвестування та оптимізації бізнесу.
Запропонована маркетингова комунікаційна стратегія
магазину квітів, що складається з комплексу елементів. З проведених досліджень доходимо висновку, що
магазин “Amadin” має достатньо високі конкурентні
позиції на флористичному ринку міста Дніпра.
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The main factors influencing the formation of the main component of strategic marketing of the full cycle "customer journey"
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changes were discovered by identifying customers points of contact with the retail network on the possibility of appropriate
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estimating frequency of respondents' use of different variants of the "customer journey" with the confirmation of the hypothesis
regarding the choice of optical strategy were presented.
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ШЛЯХ СПОЖИВАЧА» ЯК КОМПОНЕНТ СТРАТЕГІЧНОГО МАРКЕТИНГУ
Висока конкурентність, диджиталізація процесів покупки у галузі роздрібної торгівлі, вплив зовнішніх та
внутрішніх чинників на діяльність підприємства вимагає пошук нових шляхів вивчення споживача та аналіз поведінки.
Роздрібні мережі направлені на формування стратегічних напрямів щодо зміни та адаптації до цих викликів і відповідно
створення кращого споживчого досвіду. Персоналізований підхід до формування маркетингової збутової стратегії, а
також виокремлення перспектив її удосконалення ґрунтуються на використанні методологічних підходів щодо процесу
сегментації споживачів із подальшим прогнозованим впливом на ці сегменти. У рамках даного дослідження висунуто
гіпотезу, що споживач використовує обмежену кількість маркетингових каналів одного бренду, надано пропозиції
щодо обрання оптиканальної стратегії у найбільш запропонованих релевантних пропозиціях. Проаналізовано основні
чинники впливу на формування основної компоненти стратегічного маркетингу повного циклу «шлях споживача»
у розрізі омніканальної стратегії торговельних мереж. Визначено основні аспекти отримання споживчого досвіду
на основі виявлення точок дотику клієнтів з торговельною мережею через трансформацію маркетингової збутової
стратегії торговельних мереж та подальшої її адаптації до потреб споживача. Систематизовано підходи до вивчення
споживчого досвіду та застосування результатів аналізу у комунікаційній стратегії підприємств торгівлі у тісному
зв’язку з маркетинговими каналами. Побудовано схеми «шлях споживача», які демонструють можливий напрям руху
від появи потреби до здійснення купівлі при використанні цифрових маркетингових каналів. Приведено результати
оцінювання частотності використання респондентами різних варіантів «шляху споживача» з підтвердженням
висунутої гіпотези щодо обрання оптиканальної стратегії. Перспективами подальшого дослідження є розробка
методичного інструментарію щодо вибору та реалізації стратегій позиціонування і оцінювання ефективності обраних
стратегій, прогнозування наслідків їх впровадження у загальну маркетингову стратегію торговельної мережі.
Ключові слова: маркетинг повного цикла, омніканальність, оптиканальність, шлях споживача, стратегічний
маркетинг, стратегія розвитку.
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Introduction. High competitiveness, digitalization
of purchasing processes in retail, changes in the value
orientations of society, the impact of external and internal
factors on the enterprise require the search for new ways
to study the customer and analyze their behavioral change.
Retail networks are aimed at forming strategic directions
for change and adaptation to these challenges and to create
a better customer experience. The effectiveness of the trade
enterprise is determined by the exponential dynamics of
the information environment, which is not always taken
into account by retail networks as we can see in practice.
A personalized approach to the formation of marketing
sales strategy, as well as determining the prospects for
its improvement are based on the use of methodological
approaches to the process of customer segmentation with
subsequent projected impact on these segments.
The number of marketing channels available to
customers is already significant and will continue to grow.
This research hypothesizes that the customer doesn’t use
all marketing channels of one brand.
Analysis of recent research and publications. The
study of customer experience is devoted to the works of
S. Haeckel and L. Carbone [1], Bernd Schmitt [2], and
J. Seligman [3]. Among national researchers of customer
experience management are the works of N. Savytska
and O. Zhegus [4], O. Zozulyov [5], but more researches
are conducted by consulting companies and advertising
agencies, which publish relevant materials on their official
websites and present materials at conferences, webinars
and business forums. The issues of forming a sales strategy
of a trade enterprise and the strength of influence on the
"customer journey" remain insufficiently studied.
The aim of our research. This research is focused on
customer experience of choosing products on the example
of the perfume and cosmetics market, aimed to find out
what motivates and persuades customers to buy these
products, which "path" the customer takes when choosing
goods. Identify the main aspects of customer experience
and change by identifying customers points of contact with
the retail network on the possibility of appropriate changes
in the marketing strategy of retail networks and their
further adaptation to customer needs. To identify the main
aspects of obtaining customer experience and changes by
identifying points of contact between customers and the
retail network on the possibility of appropriate changes in
the marketing strategy of retail networks and their further
adaptation to customer needs.
Materials and methods. A personalized approach
to the formation of marketing sales strategy, as well as
determining the prospects for its improvement are based
on the use of methodological approaches to the process
of customers segmentation with subsequent projected
impact on these segments. Questionnaires and empirical
research, such as observation and comparison, have
been used to study the process of buying goods and to
distinguish between different target audiences, based on a
comprehensive study of the relationship between elements
of the customer journey. At the empirical and theoretical
levels, methods of analysis and synthesis were used to
determine the peculiarities of the use of the customer
journey, analysis of the activities of the researched
company, etc. The simulation allowed creating a map of
the customer journey for the representatives of the target
audiences.
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Expert evaluation methods and the Delphi method were
used to create an adequate model of the developed object
of study.
Results. Analysis of the development of information
technology and e-commerce in Ukraine suggests that
modern information technology and digital tools are
fundamentally changing traditional tools of promotion and
sales, which directly affects the formation of marketing
sales strategy of the retail network. The regularity of
the development of digitalized society is to provide the
technological basis for the individualization of marketing
channels and the formation of customer needs with the use
of interactive information technology and personalization
of customer demand. According to the research results of
Ukrainian customers motivations, it was found that the
rational-emotional motivation to purchase goods prevails
[6]. In the case of repurchasing a product of a certain
product group, it is easier for the customer to make a choice
based on previous positive experience, which results in the
formation of commitment to the products of a particular
brand or retail network.
According to the results of the "The Future of Retail
2030", published by CBRE [7], there is a trend of changes
in retail networks. In particular, it is noted that traditional
stores focus on the impressions received by customers, on
the rethinking of customer shopping experience have a
strong impact on new brands and new rental facilities.
Customer interaction, which is based on a multilateral
communication flow, arises in the process of moving
goods or services, transforms the concept of "sales
channel", "distribution channel", "movement channel",
"trade channel" into the "marketing channel" and therefore
customer becomes a defining element of promotion.
In order to establish an adaptive way of buying, the
purpose of which is to complete the buying process at
the heart of changing the marketing channel is referral to
omnichannel. With omnichannel, all marketing channels
are integrated into a single customer-focused system
with a history of interaction. Retailers compete to be
represented in all channels as close as possible to the
customer, without regard to relevance and differentiation.
But an undifferentiated approach, along with exceptional
customer service and competitive pricing, does not expand
the customer database. Most retail purchases in almost all
categories start online, but offline sales are much larger
than e-sales (except for the period of strict quarantine
restrictions in 2020) [8].
To increase the number of customers of a retail network,
the use of different marketing channels to increase the
size of regular customers database is becoming relevant.
The choice of marketing channel by the customer depends
on the quantity of goods, assortment and pricing policy,
provision of additional services, plan to move the flow
of customers within the trade plane, availability of trade
equipment, its size, depends on the assortment of the
store, atmosphere of the store showcases, convenience
of arrival to shop. The success of the marketing strategy
of the retail network largely depends on the validity of a
set of short-term measures aimed at responding quickly
to the market relevant demand. These are activities that
directly stimulate the purchasing activity of customers,
the work of distributors and sales employees. In the
process of substantiation of a set of means of stimulating
sales for customers should rely on that their impact is
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short-lived and they are not suitable for the formation of
a stable commitment to the brand of the retail network.
Studying foreign practice of sales strategies revealed
the use of the concept of O2O (online to offline):
O2O commerce, O2O analytics. The proposed approach
is covered in numerous publications, mainly by Chinese
scientists: X. Zhu, B. Song, Y. Ni, Y. Ren, R. Li (2016).
It is about bridging the gap between the large number of
potential buyers who preview the product on the site of
the retail network and the number of potential buyers who
go to the store to complete the purchase, so the proposed
sales strategy O2O is a business model in which the
Internet and personal communication technologies are
used to attract the customer to the traditional journey of
buying goods [9].
The experience of the customer visiting the place
of purchase not only determines the buying behavior
at a given time, but also affects the formation of its
corresponding image to the customer. Therefore, the
most important thing is to correctly identify the points
of interaction. At the same time, we must to understand
the mean for the customer depending on the place and
circumstances, according to their immediate needs,
or when, how and where the process of buying and
consuming goods or services.
According to the author's research conducted by the
method of questionnaires with a sample of 467 people
(age 18–65 y.o.) in the urban population of Kyiv region
with 95% confidence [10], in recent years there has been
a change in customer focus and key factors influencing
purchasing decisions. Ranking of influencing factors – from
the most influential to the least important are presented in
table 1.
Table 1

Factors influencing the purchase of Ukrainians
Low price
Convenient location /
fast delivery
Wide range
Payment by card
Quality of goods

Traditional store
2014
2020
54%
49%

Online store
2014
2020
22%
13%

47%

50%

9%

26%

44%
20%
19%

30%
25%
18%

10%
5%
18%

8%
8%
17%

Source: Kantar TNS (2014) and author's study (2020) [10]

According to the data from 2020, the main
factors influencing the purchase are the speed of
delivery (74% of respondents also indicate free
delivery), current information on the availability
of goods for the online store (53%) and the
ability to test products for stores offline (21%).
The "Customer journey" scheme covers a
wide range of different methods and services
aimed at combining markets online and offline,
providing information, services, recording
discounts in the personal accounts of Internet
users and their further application in traditional
stores. During the COVID-19 pandemic in
China, O2O service platforms developed
rapidly, facilitating the purchase of food and
delivery of ready meals. Unlike the traditional
e-commerce model, in which waiting for an

order to be delivered can take days or weeks, customers on
O2O platforms receive them within an hour.
Traditional businesses (hotels, restaurants), which
previously refrained from providing online services, have
begun cooperation with O2O platforms.
It is important to emphasize that the services and basic
methods of O2O "online offline" apply to the purchase of
goods and services in such fields:
– medical consultations;
– creation of self-pickup points for online orders on
the basis of retail stores or warehouses;
– opportunities to return the goods in a traditional
store;
– opportunities to place an order online in the store;
– special offers: discounts, online coupons, QR-codes,
participation in online games;
– VR – tools.
According to the proposed model, the analysis of existing
offline and online marketing channels, identification of
points of contact with the customer, current customer
preferences, formation of "customer journey", allocation of
unprofitable resources and redirection to priority channels
with further optimization in accordance with the selected
"customer journey".
The customer's choice can be not only one, but several
marketing channels (mix), which will affect the chosen
marketing sales strategy.
Research and analysis of the world experience of
trade enterprises, which are actively implementing it in
their activities, the formation of a single high standard of
customer service, regardless of the points of involvement
in the purchasing process, is becoming relevant.
Customer journey, the strategic goals of the retail
network and the existing marketing channels are shown in
Fig. 1.
During the research, marketing channels were
identified, and priority was given to each studied retail
network of perfumes and cosmetics.
Thus, the results of the assessment of the priority of
marketing channels of retail networks on the basis of
comparison (median by the Delphi method) of expert
assessment (E) of the weight of the marketing channel and
customer opinion (C) are given in table 2.

Effective marketing
sales strategy

Aim

Customer
Journey

Channel

Fig. 1. Components of an effective marketing and sales strategy
Source: [11]
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Table 2

Estimation of priority of marketing channels of retail networks
Chain
of stores
Eva
Prostor
Watsons
Kosmo

Store
E
8
7,5
8
7

Internet-shop
C
9
8
8
6

E
7
6
8
6

Source: according to the author's research

C
6
6
5
4

Application
E
3
4
-

C
2
3
-

As we can see from the above data, experts and customers
are united in prioritizing the channel of traditional stores
in the market of perfumes and cosmetics. As for other
channels, the opinions of experts and customers differ. It is
believed that a marketing channel such as e-mail is optimal
in terms of investment and, accordingly, the conversion to
purchase by this channel is higher than, for example, in
social networks.
According to Campaign Monitor, the ROI of the e-mail
channel, depending on the industry is 3800% - 4000%
[12]. However, customers point out such shortcomings as
the inability to choose the frequency of receiving e-mails
from retail networks, the irrelevance of offers, impersonal
mailings (only in the Watsons retail network each letter
indicates the number of bonuses on the personal account).
Therefore, for each network the ranking of marketing
channels is carried out and the comparative characteristics
of marketing channels of retail networks by priority are
presented in table 2.
Comparison of marketing retail networks
channels by priority
Store
Internet-shop
Application
Social networks
Е-mail
Messengers
Prospectus

Experts
7.625 (1)
6.75 (4)
3.5 (7)
5.75 (5)
6.5 (3)
7.25 (2)
4 (6)

Customers
7.75 (1)
5.25 (4)
2.5 (7)
5.0 (6)
5.5 (3)
6.0 (2)
3.5 (6)

Table 2

Total
7.69 (1)
6.0 (4)
3.0 (7)
5.38 (5)
6.0 (3)
6.63 (2)
3.75 (6)

Source: according to the author's research

According to the collected data, for retail networks
of perfumes and cosmetics in Ukraine, the second most
important is the messenger channel, and then e-mail. In
the absence of opportunities to evaluate online stores,
connections and such a channel as "prospectus", so the
distribution of prospectus is carried out in mainly through
a network of stores, which means that loyal customer
communicate with the brand in messengers, carefully
reading emails, migrating to the channel Online store,
search for the necessary goods and make a purchase.
However, the number of marketing channels, even
within one retail network, cannot define one "customer
journey" as more typical. Here's an example of a digital
customer journey built with the Google Ads Associated
Conversion Tool.
There was a low coefficient that the digital customer
journey does not coincide with reality [13].
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Social
networks
E
C
6
5
7
6
7
6
3
3

Е-mail
E
7
8
8
3

C
5
5
8
4

Messengers
E
8
8
0
4

C
7
6
8
3

Prospectus
E
5
4
4
3

C
4
3
4
3

As can be seen from the above diagram, from the
moment of receiving the offer to buy goods to making a
purchase, the customer visits sites with reviews, social
networks, watches a number of videos, visits sites of
various retail networks, searches for more attractive price
and finally makes a purchase from the site. The "Customer
journey" scheme may end in a traditional store, but with
the digitalization of society, wherever it begins and ends,
the number of steps increases significantly, even if the
customer prefers a particular marketing channel. The
process of online purchase of perfumes and cosmetics (PC)
is presented schematically, as shown in Fig. 3.
According to the author's research, most retail purchases
of perfumes and cosmetics begin on the Internet, but sales
thru brick and mortar stores are much higher.
Customers of perfumes and cosmetics were distributed
according to the algorithm of purchase as follows:
1. Those who make purchases exclusively in traditional
stores (52% of respondents).
It is difficult to encourage such customers to repeat
purchases, but it is possible if they participate in the loyalty
program. The most important thing is the fact of making a
purchase, so it is mandatory at the checkout to take contact
information, at least a mobile phone to provide information
about current promotions and discounts. Trying to switch
the customer to other channels of the retail network, for
example, to the online store means shifting the number
of purchases in favor of online channels through active
interaction: the assessment of a store visits to calculate the
NPS. Depending on the composition of purchases in the
check, reminders that cosmetics are running out and an
individual offer are effective. Or offer to leave feedback
about the store on Google Maps or social networks. Under
the condition of a positive customer experience, buyers
agree to such interaction without reward. With negative
experience, the retail network has the opportunity to work
out comments to change the customer attitude.
2. Those who make purchases exclusively online
(23% of respondents).
Provided that the web analytics is set up correctly, such
customers are tracked online using remarketing and other
digital marketing tools. Depending on the point of contact
of the customer journey, possible interaction algorithms
differ in stages, but the same principles of interaction
remain: request to leave feedback on the purchase process,
encouragement to leave feedback on purchased goods
and reminders to buy again in the communication. Retail
networks that use monitoring of mentions on the Internet
communicate directly with customers, thank them for the
positive feedback and work out the negative ones.
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Fig. 2 Generalization of the process of online purchase of PC
Source: according to the author's research

TM
Yves Rocher
Eva
Watsons
Prostor
Kosmo

Marketing channels of PC retail networks in Ukraine

Main Marketing Channel
E-mail
Social networks
E-mail
Messengers
Messengers

Source: according to the author's research

Additional Marketing Channel
Prospectus
E-mail
Messengers
E-mail
E-mail

3. Those who are not limited to one channel for
shopping (25% of respondents).
The author’s research showed that in 82% of cases,
online purchases are made after the customer has made
a purchase in a traditional store and was satisfied with
the service and quality of goods. Online orders consisted
of previously purchased goods, repeat purchases were
made regularly, ie subject to customer loyalty to the retail
network, such buyers decided to save time visiting the
store. However, if in the case of a negative experience of
buying in a physical store, customers agree to return to
such a store (due to the convenience of location), in case
of online ordering, and negative experience with purchase
delivery, customers in 74% do not agree to order again.
Their decision can be changed by free delivery, but only
24% of respondents agreed to buy again under such
conditions. Given that the delivery of Internet orders can
be performed by contractors who are not employees of the
retail network, the negative experience of delivery of such
orders is a reserve for increasing the number of purchases
among multi-channel customers.
Another decisive factor mentioned by the respondents
is the incorrect information about the availability of goods
at the time of purchase and the waiting time for the order
for more than 3 days. At the same time, the retail network
can unilaterally cancel an already paid order, refunds are
made in at least three days, for 16% of respondents such
actions do not meet expectations and therefore cause
negativity, which is then observed in reviews on retail
sites and customer pages in social networks. Marketing

Table 4
Other marketing channels
SMS, messengers, social networks
Messengers
Social networks
Social networks, SMS
Social networks, SMS

channels of PC retail networks in Ukraine presented in
table 4.
Thus, the "customer journey" scheme is important for
the optimization of sales and service processes, considering
the focus on transactional customer relationship in terms
of omnichannel strategy of retail networks. It is important
to consider all stages of customer interaction with the
retail network "life journey", which will build a closer
operational relationship with the brand, eliminate the factor
of frustration and negative attitude towards the product.
Conclusions. Today, retail networks are actively
studying the "customer journey", restructuring trade
proposals, developing, and managing controlled points
of contact, responding to uncontrolled points of contact,
offering additional services to influencers.
According to the results of the reserch, "customer
journey" scheme are constructed, which reflects the
possible direction of movement from requirement of
need to make a purchase using both digital and traditional
marketing channels.
Evaluation of the frequency of respondents' use of
different options of the "customer journey" confirmed
the hypothesis of each customer's choice from 1 to
3 most convenient marketing channels and confirmed the
hypothesis of choosing an omnichannel strategy using
interactive interaction with sellers or retail networks.
The sale of goods is an act of recognition of the
marketing efforts of the seller in the field of formation and
satisfaction of customer needs, which in turn ensures the
competitiveness and growth of financial results of the retail
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network. There is a shift in emphasis in sales management
from short-term profit to strategic development and sales
management, the formation of sustainable long-term
relationships with target customers, the formation and
maintenance of the most useful, innovative customer
experience.
Based on the application of demographic indicators and
psychography for a multi-channel strategy, it is important
to analyze the choice of channels by customers and their

further adaptation to needs. Instead, opticality as a universal
strategy uses aggregate data to adapt the level of interaction
with the customer, a higher level of personalization.
Prospects for further research are the development
of methodological tools for selecting and implementing
strategies for positioning and evaluating the effectiveness
of selected strategies, forecasting the consequences of
their implementation in relation to the overall marketing
strategy of the retail network.
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АНАЛІЗ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ
ДО ОЦІНЮВАННЯ СТАЛОСТІ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА
Оцінювання рівня сталості інфраструктури міст усе частіше розглядається як необхідний крок на шляху до
пом'якшення небажаних наслідків урбанізації в містах, одночасно покращуючи сталість громад у рамках екологічних,
соціальних та економічних змін. Для прийняття таких обґрунтованих рішень науковцями вже було розроблено кілька
інструментів комплексного оцінювання сталості міст, які, на жаль, недостатньо повно відображають сталість їх
інфраструктур. Більшість сучасних методів оцінювання розроблено на основі потреб розвинених країн, які відрізняються від потреб країн, що розвиваються. Усе частіше міста розвинених країн потрапляють до топ-позицій міжнародних рейтингів сталості міст, тоді як міста країн, що розвиваються, потрапляють до рейтингів досить рідко.
Ключові слова: стала інфраструктура, сталий розвиток, стале місто, оцінка сталості інфраструктури.

ANALYSIS OF SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL APPROACHES
TO THE ASSESSMENT OF THE URBAN INFRASTRUCTURE SUSTAINABILITY
Urban infrastructure sustainability assessment currently is being viewed as an important step towards the reduction of
urbanization consequences, at the same time improving sustainability of communities within economic, social and ecological
changes. To make such informed decisions, scientists have already developed several tools for comprehensive assessment of
cities’ sustainability, which unfortunately do not fully reflect the sustainability of their infrastructures. Most modern assessment
methods have been developed based on the needs of developed countries, which differ from the needs of developing countries.
Increasingly, cities in developed countries obtain the top positions in various international rankings for urban sustainability.
At the same time, cities in developing countries are rarely included in the rankings. Despite the presence of a significant number
of scientific papers on the topic of urban sustainability assessment, the methodology for assessing the sustainability of its infrastructure remains unestablished. Most scholars consider urban infrastructure to be an integral part of sustainability assessment. According to the author, this approach is ineffective in terms of the results obtained, as it does not provide an opportunity
to objectively analyze the state of municipal infrastructure due to the small number of criteria used for direct evaluation. This
approach also limits the possibility of comparison between the infrastructures of different cities. Therefore, there is a need for
further research and development of a specialized methodology for urban infrastructure sustainability assessment. Within the
scope of this work, author analyzed various methods used for urban infrastructure sustainability assessment, presenting their
advantages and disadvantages as well as analyzed the wholeness of the main urban sustainability indicators used for urban
infrastructure assessment. It was revealed that out of 9 indicators analyzed only 3 proved to be adequate based on the number of
infrastructure components included into assessment methodologies and availability of assessment results for several consequent
years.
Keywords: sustainable infrastructure, sustainable development, sustainable city, urban infrastructure sustainability assessment.

JEL Classification: H54, O18, Q01, Q56, O32

Постановка проблеми. Через швидку урбанізацію 55% світового населення мешкає у містах [1], а до
2030 р. цей показник прогнозовано збільшиться приблизно до 70% [2].
Міста є двигунами економічного процвітання та
соціального розвитку, займаючи лише 2% від загальної
суші світу, вони відповідають за виснаження природних ресурсів, енергії та сільськогосподарських угідь, а
також за генерацію понад 70% загальних глобальних
© Нєшева А.Д., 2021

викидів CO2 [3]. Тому питання підвищення сталості
міст, підвищення сталості інфраструктури міст набуває
дедалі більшої актуальності, ураховуючи світове прагнення до виконання Цілей сталого розвитку та поліпшення екологічної ситуації на планеті.
Основна частина нинішнього збільшення попиту на
екологічні та соціальні послуги, енергетичну та економічну підтримку походить із країн, що розвиваються.
Міста в Україні та в усьому світі мають одну схожу
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актуальну проблему: існуюча інфраструктура, значна
частина якої була розроблена наприкінці минулого
сторіччя, має серйозні ознаки старіння та погіршення
стану. Окрім того, ускладнює цю ситуацію постійний
приріст населення, через що міста продовжують дедалі
зростати. Як результат, муніципалітети стикаються не
лише з проблемами відновлення інфраструктури, а й
зі зростанням попиту на розвиток інфраструктури, при
цьому беручи до уваги питання сталості.
Водночас інструментарій оцінювання рівня сталості інфраструктури, що є доступним для розробників
проєктів, обмежений. Більшість методів, які існують
на даний момент, розроблювалися з метою оцінювання
рівня сталості міст, і хоча їх можна застосовувати для
оцінювання рівня сталості міських інфраструктур,
отримані результати зазвичай є неповними.
Доступні нині методи мають і інший недолік, окрім
зазначеного вище. Більшість методів оцінювання сталості
міст розроблювали з урахуванням потреб та міських проблем розвинутих країн, які часто суттєво відрізняються
від проблем та потреб тих країн, що розвиваються.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У зарубіжній практиці питаннями оцінювання сталості інфраструктури традиційно займалися більше, ніж у
вітчизняній.
Процес оцінювання сталості передбачає використання спеціального методу, який базується на вимірюванні ефективності інфраструктури з погляду
показників сталості. Існує безліч методологій, що
використовуються в оцінюванні сталості муніципальної інфраструктури.
Науковці Х.Р. Сахелі, К.А. Кеннеді та В.Дж. Адамс
використали метод оцінки життєвого циклу (Life-cycle
Assessment (LCA)) для оцінювання сталості інфраструктури міста Торонто [4]. С. Рахман та Д. Ван’єр
описують використання методу аналізу вартості життєвого циклу (Life-cycle Cost (LCC) Analysis) для управління муніципальною інфраструктурою [5].
Д.П. Лоукс описує зважений багатокритеріальний
підхід (Multicriteria Decision Analysis (MCDA)) до
кількісного оцінювання тенденцій сталості системи
на прикладі вимірювання відносної сталості систем
поновлюваних водних ресурсів [6].
Науковці О. Угву, А. Вонг та ін. у своїй роботі
пропонують аналітичну модель прийняття рішень та
структуровану методологію оцінювання сталості в
інфраструктурних проєктах за допомогою використання методу багатокритеріального аналізу рішень
(multi-criteria decision analysis (MCDA)) [7].
На думку К. Балолоя, метод аналізу витрат та
вигід (Cost and Benefits Analysis (CBA)) є підходящим
інструментом для вимірювання сталості та сталості
інфраструктурних систем до майбутньої невизначеності клімату [8].
На противагу попереднім науковцям І.І. Хеймс
стверджує що дослідники мають використовувати комбінацію інструментів для отримання комплексного та
всебічного висновку по проєктах сталого розвитку [9].
Широкого застосування в останні роки набули
методології порівняльного аналізу, що використовують
комплекс показників для оцінювання різних аспектів
сталості міст. Варто відзначити, що зазначені методи
були розроблені саме з метою оцінювання сталості
міст, проте інколи використовуються для оцінювання
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сталості муніципальних інфраструктур через відсутність загальновизнаного спеціалізованого методу.
Наявні комерційні рейтингові системи оцінювання
сталості здебільшого орієнтовані на будівельні системи. Серед них – система рейтингу зелених будівель
LEED, рейтингова система BREEAM, рейтингова система Green Star тощо [7; 10].
З іншого боку, використання інструментів оцінювання, орієнтованих на основні інфраструктурні
об’єкти, досі було не дуже поширеним. Кілька рейтингових систем були розроблені різними державними та
приватними установами для оцінювання різних проєктів цивільної інфраструктури, включаючи порти,
аеропорти, шосе, дамби, мости, очисні споруди, тунелі
та залізниці. Серед них – Envision Sustainability Rating
System [11], IS Rating Scheme [12] та CEEQUAL [13].
Серед рейтингових систем, які використовуються
для оцінювання сталості міст, варто відзначити низку
індексів, серед них: Індекс процвітання міст ООН
(State of the World’s Cities; UN) [14], Індекс стійких міст
(Sustainable Cities Index; Arcadis) [15], Індекс «Місто в
русі» (City in motion; IESE Business School) [16], Індекс
глобального енергетичного міста (Global Power City
Index; The Mori Memorial Foundation), що оцінює привабливість міст для бізнесу талантів [17], Якість життя
Mercer (Mercer's Quality of Living Ranking; Mercer),
що базується на опитуванні, яке оцінює якість житлових умов [18], Глобальний індекс життєздатності,
розроблений Інтелектуальним підрозділом Economist
(The Global Liveability Index, The Economist Intelligence
Unit) [19], який оцінює відносний комфорт, та ін.
К.А. Грант і С. Чуанг поєднують 21 існуючий
індекс, перетворений за загальною шкалою у середні
бали за п’ятьма вимірами (глобальні міста, приємні
міста, міста знань, інтелектуальні міста та творчі
міста), які потім підсумовують, отримуючи загальний
індекс CityCard [20].
Серед вітчизняних учених варто відзначити роботи
І.В. Горяни, яка займалася питаннями формування
методики оцінювання сталості розвитку регіонів [21],
С.О. Тульчинської та С.О. Кириченка, які досліджували методичні підходи до оцінювання розвитку соціальної інфраструктури в регіонах [22], А.В. Гречко,
що займалася дослідженням методичних підходів до
оцінювання сталості розвитку продуктивних сил регіонів України [23], С.В. Лєонової та Х.В. Барвінської,
котрі досліджували оцінювання перспектив сталого
розвитку автотранспортної системи України [24],
Л.М. Філіпішиної, що вивчала питання інтегральної
оцінки стійкості розвитку промислових підприємств
[25], М.М. Тимошенко, який вивчав методичні засади
оцінки сталого розвитку сільських територій [26],
та ін.
Незважаючи на значну кількість наукових праць
із теми оцінювання сталості міста, методологія оцінювання сталості його інфраструктури залишається
незатвердженою. Більшість науковців розглядає інфраструктуру міста як невід’ємний складник під час
проведення оцінювання сталості. На думку автора,
даний підхід є малоефективним із погляду отриманих результатів, адже не надає можливості об’єктивно
проаналізувати стан муніципальної інфраструктури
через незначну кількість критеріїв, використовуваних для безпосередньої оцінки. Даний підхід також
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обмежує можливості проведення порівняння між інфраструктурами різних міст. Саме тому існує необхідність проведення подальших досліджень і розроблення
спеціалізованої методології для оцінювання сталості
інфраструктури міст.
Мета статті полягає в аналізі існуючих підходів
до оцінювання рівня сталості інфраструктури міста
та визначенні найбільш прийнятних та комплексних
із них.
Виклад основного матеріалу. Понад 10 років
тому був винайдений термін «сталий розвиток», який
запропонував світові новий погляд на те, як вирішити
дилему прогресу економічного розвитку, одночасно
захищаючи екологічні системи та збагачуючи якість
життя для цього та прийдешніх поколінь. Поняття
сталого розвитку проникало в різні дисципліни. Його
універсальність як об’єднуючої та цілісної парадигми
приваблює багатьох, і в результаті концепція отримала
широке визнання. Головною перешкодою залишається
складність реалізації, застосування принципів сталості
на практиці.
Ніде ця проблема не є очевиднішою, ніж у містах по
всьому світу, де виникають багато регіональних та глобальних екологічних проблем. Зміни у просторовому
розподілі та структурі людської діяльності призвели
до посилення урбанізації та пов'язаних із нею негативних екологічних впливів. В основі міських проблем
сталості лежать інфраструктурні системи. Саме тому
для науковців, зацікавлених у розвитку міст, основною
проблемою є розроблення практичних інструментів
для вимірювання та підвищення сталості міст, особливо за рахунок проєктування, управління, перетворення інфраструктури.
Розвиток сучасного суспільства характеризується
технологічними досягненнями, які призвели до збільшення виробництва та споживання, сприяючи поліпшенню рівня життя, здоров’я та добробуту. Це, своєю
чергою, також сприяло зростанню населення.
Розвиток такого масштабу в промисловості та збільшення населення в усьому світі спричинили виникнення
цілої низки екологічних проблем, таких як забруднення
повітря та зменшення біорізноманіття, створення додаткового тиску на обмежені природні ресурси, збільшення
вирубки лісів та глобальне потепління [27].
За останні кілька років широкий спектр урядових,
неурядових та громадських організацій сприйняли сталий розвиток міст як нову парадигму та істотний компонент формування національної політики.
Визначення поняття «сталість» є відправною точкою будь-якого дослідження, і наше не є винятком.
Навіть після багатьох років дискусій та дебатів точне
визначення поняття залишається незатвердженим.
Загалом сталість передбачає надання більш ефективних послуг, що підтримують здоров’я та добробут
населення, є економічно ефективними та зменшують
негативні наслідки для навколишнього середовища
сьогодні та в майбутньому. Визначення сталого розвитку від робочої групи ASCE/ЮНЕСКО з розроблення критеріїв сталості для систем водних ресурсів
викладено як «...системи, розроблені та спроможні
повністю зробити свій внесок у досягнення цілей суспільства, як зараз, так і в майбутньому, зберігаючи
при цьому їхню екологічну, екологічну та інженерну
цілісність» [28].
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Сталий розвиток – це досягнення балансу між
кількома цілями (екологічними, економічними та соціальними) протягом динамічного часу та просторових
горизонтів.
Важливим аспектом цього визначення є необхідність використовувати систематичний підхід для
належного оцінювання наслідків діяльності. Міждисциплінарні дослідження мають вирішальне значення
для кращого включення парадигми сталості до повного
життєвого циклу міської інфраструктури.
Міська сталість є критично важливою для швидкої урбанізації країн, що розвиваються, не лише для
пом'якшення наслідків зміни клімату, а й для підвищення якості життя їхніх громадян. Екологічний, економічний та соціальний виміри сталості взаємопов'язані
та залежать один від одного. Таким чином, інтегровані
та цілісні оцінювання сталості міст постали як нова
парадигма розвитку.
Незважаючи на те що цей підхід є досить новими,
існує безліч методів оцінювання, які зараз доступні
для оцінювання сталості міст, включаючи оцінку життєвого циклу, індекси сталих міст, рейтингові системи
та системи сертифікації.
Загалом можна виділити три основні групи методів, розроблених для оцінювання сталості міст. Схематично вони представлені на рис 1.
1) Методи оцінювання проєктів для прийняття
рішень. Переважно включають CBA (cost and benefits
analysis) та багатокритеріальні підходи (multicriteria
approach). Незважаючи на те що деякі із цих інструментів не були розроблені для оцінювання сталості, ми
розглядали їх під час аналізу, оскільки вони є найбільш
часто використовуваними методами для прийняття
рішень у процесі оцінки сталості інфраструктурних
проєктів і розвиваються в напрямі запровадження
аспекту сталості.
2) Методи оцінювання екологічних/соціальних
впливів. Підходи до оцінювання екологічних та соціальних наслідків інфраструктурних проєктів, які оцінюються тут, включають оцінку життєвого циклу
(life-cycle analysis) та оцінку соціального життєвого
циклу (Social Life Cycle Assessment). Хоча ці методи
стосуються здебільшого екологічних чи соціальних
тем, ми взяли їх до уваги, оскільки вони часто поєднуються з іншими інструментами для забезпечення
повноти оцінювання сталості.
3) Методології порівняльного оцінювання сталості,
включаючи рейтингові системи (ranking systems) та
основні/керівні рекомендації оцінювання (frameworks
and appraisal guidelines).
Розглянемо більш детально кожен із них.
Аналіз зисків і витрат (Cost–benefit analysis) є найбільш широко застосовуваним методом прийняття
рішень під час оцінки інфраструктурних проєктів.
Це відома та широко використовувана методика, яка
дає змогу порівняти альтернативи з метою вибору
такої, яка максимізує соціальний добробут. Цей підхід, як правило, базується на можливості монетизації
переваг для користувачів (наприклад, економія часу в
дорозі), а також вартості інвестицій та інших «негативних» ефектів (наприклад, споживання енергії, використання ресурсів та викиди CO2). Головний недолік
використання для оцінювання сталості інфраструктури – практична складність та недостатність даних
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Рис. 1. Схема напрямів оцінювання сталості міст
Джерело: розроблена автором на основі [4–8]

для монетизації зазначених вище переваг та негативних ефектів.
Багатокритеріальний аналіз рішення (Multi-criteria
decision analysis) є підходящою методологією прийняття рішень для вирішення складних проблем, що
характеризуються високою невизначеністю, суперечливими цілями, різними формами даних та інформації, безліччю інтересів та перспектив. Під час оцінки
сталості MCDA зазвичай включає три критерії сталості (економічний, соціальний, екологічний), перелік індикаторів для їх оцінювання та присвоєні індикаторам вагові коефіцієнти і, нарешті, безпосередню
оцінку сталості за допомогою методу ранжування
альтернатив. Такий підхід забезпечує належну структуру, коли йдеться про оцінку сталості інфраструктури,
але процес оцінювання, як правило, стає надзвичайно
суб'єктивним. На практиці процес отримання ваги
індикаторів може здатися сумнівним.
Д.П. Лоукс описує зважений багатокритеріальний
підхід до кількісного оцінювання тенденцій сталості
системи за допомогою таких компонентів [6]:
1) відбір різних екологічних, економічних та соціальних показників, що сприяють сталості;
2) визначити задовільний та незадовільний діапазони значень для кожного показника;
3) збирати дані про показники з часом і виражати їх
як часовий ряд;
4) аналізувати часові ряди, використовуючи такі
статистичні показники, як надійність (імовірність того,
що якесь конкретне значення буде в межах значень, що
вважаються задовільними), сталість (показник швидкості відновлення від незадовільного стану) та вразливість (статистичний показник масштабу або тривалості
відмови);
5) розрахувати відносну сталість системи як зважену комбінацію вищезазначених критеріїв, де відносна сталість посилюється збільшенням надійності
та сталості та зменшенням уразливості.
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Оцінка життєвого циклу (Life-cycle assessment) –
це методика оцінювання впливу продукту, діяльності
чи процесу на навколишнє середовище. Використання
цього аналізу для прийняття рішень включає оцінку
екологічних показників усього життєвого циклу – від
«колиски до могили», включаючи видобуток, виготовлення, транспортування та розподіл матеріалів,
використання продуктів, обслуговування та ремонту,
а також термін експлуатації, такий як повторне використання, переробка, використання енергії та остаточне поводження з відходами. Підхід не включає усі
критерії сталості, оскільки його основне призначення
обмежується оцінкою екологічних наслідків. Існує
потреба в інтеграції цього методу в інші інструменти
оцінювання, але сам по собі він є неповним інструментом для оцінювання всіх трьох критеріїв сталості.
Оцінка життєвого циклу (LCA) – це структурована
методологія, яка може бути використана для оцінювання
екологічних наслідків продуктів, процесів, проєктів чи
послуг протягом їхнього життєвого циклу – від видобутку сировини до закінчення терміну експлуатації.
Екологічний слід (Urban Footprint) розглядає екологічний та біофізичний аспекти міста та його периферії
та інтерпретує споживання ресурсів із погляду використовуваної земельної ділянки. Як правило, чітко не
розглядається питання інфраструктури, її впливу на
кліматичні зміни, економічні та соціальні критерії сталості [29].
Оцінка соціального життєвого циклу (Social Life
Cycle Assessment) перебуває на початковій стадії розроблення. Серед недоліків методу можна відзначити
невизначеність терміна «соціальні наслідки» та відсутність відповідних інструментів для кількісного
оцінювання соціальних впливів. Більшість соціальних оцінок залишається суто якісними та часто дуже
поверхневими [30].
Рейтингові системи та інструменти сертифікації – це перелік найкращих практик, розроблених
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різними агенціями, інституціями, державними органами, які можуть бути корисними для практиків під
час урахування критеріїв сталості у процесі оцінки
проєктів.
Наявні комерційні рейтингові системи оцінювання
сталості здебільшого орієнтовані на будівельні системи. Серед них – система рейтингу зелених будівель
LEED, рейтингова система BREEAM, рейтингова система Green Star тощо [7; 10].
Наприклад, для оцінювання сталості об’єктів та
міської інфраструктури використовують такі інструменти: CEEQUAL [13] , Envision [11], IS Rating Scheme
[12], транспортних проєктів – GreenLITES, Greenroads,
I-LAST, INVEST та ін.
Рейтингові системи також представлено цілою низкою індексів, які використовуються для оцінювання
сталості міст.
Індекс процвітання міст ООН (City Prosperity Index;
UN) базується на 17 показниках, організованих у
шести вимірах: продуктивність, розвиток інфраструктури, якість життя, справедливість та соціальна інтеграція, екологічна сталість, управління містом і законодавство. Дані показників спочатку перетворюються на
значення від 0 до 1, а потім усереднюються для отримання розмірних та загальних показників [14].
Індекс стійких міст (Sustainable Cities Index;
Arcadis) поєднує у собі 32 показники, що вимірюють
соціальні, екологічні та економічні виміри сталості, й
обчислює загальний індекс сталості шляхом простого
усереднення [15].
Індекс «Місто в русі» (City in motion; IESE Business
School) оцінює результативність міста за допомогою
77 показників, згрупованих у десять вимірів: економіка, технології, людський капітал, соціальна згуртованість, міжнародна охорона навколишнього середовища, мобільність та транспорт, містобудування,
державне управління та управління [16].
Індекс глобального енергетичного міста (Global
Power City Index; The Mori Memorial Foundation) оцінює привабливість міст для бізнесу та талантів за
70 показниками, згрупованими у шість вимірів: економіка, дослідження та розвиток, культурна взаємодія, придатність для життя, довкілля та доступність.
Середні показники показників у кожній групі підсумовуються, щоб отримати загальний показник [17].
Якість життя Mercer (Mercer's Quality of Living
Ranking; Mercer) базується на опитуванні, яке оцінює
якість житлових умов за 39 показниками, згрупованими
в десять категорій: політичне та соціальне середовище,
економіка, соціально-культурне середовище, охорона
здоров’я, освіта, державні послуги та транспорт, відпочинок, споживчі товари, житло та природне середовище [18].
Глобальний індекс життєздатності, розроблений
Інтелектуальним підрозділом Economist (The Global
Liveability Index, The Economist Intelligence Unit) [19],
оцінює відносний комфорт, використовуючи понад
40 якісних та кількісних факторів у шести категоріях:
стабільність, охорона здоров’я, культура та довкілля,
освіта, інфраструктура та просторові характеристики.
Бали показників усереднюються та зважуються, щоб
надати категоріальні та загальні бали та рейтинги.
К.А. Грант і С. Чуанг поєднують 21 існуючий
індекс, перетворений за загальною шкалою у середні
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бали за п’ятьма вимірами (глобальні міста, приємні
міста, міста знань, інтелектуальні міста та творчі
міста), які потім підсумовують, отримуючи загальний
індекс CityCard [20].
Проте, незважаючи розгалуженість і варіативність
підходів до оцінювання, серед методів даної групи
існує низка недоліків, серед яких – брак прозорості та
об'єктивності у визначенні критеріїв та підборі вагових
коефіцієнтів, неможливість використання рейтингової
системи у різних країнах через відсутність необхідних статистичних даних, відсутність можливостей
для порівняння результатів рейтингових систем через
їхні унікальні характеристики та спрямованість, варіативність важливості вагових критеріїв (один і той
самий критерій має різну вагу в різних рейтингових
системах).
Основні/керівні принципи оцінювання (frameworks
and appraisal guidelines). Являють собою керівництва
з оцінювання сталості, надаючи експертні поради та
чітко встановлюючи важливі критерії для оцінювання.
І хоча їх корисність є загальновизнаною, присутні певні
недоліки: по-перше, соціальні наслідки продовжують
оцінюватися здебільшого шляхом простого якісного
оцінювання; по-друге, вимагають постійного вдосконалення, ураховуючи здобутки наукової спільноти, що
здебільшого не здійснюється, тому деякі з них є дещо
застарілими.
Найбільш удалими методами для комплексного оцінювання сталості муніципальної інфраструктури автор
уважає методи порівняльного оцінювання сталості, а
саме рейтингові системи та індекси.
Розглянемо більш детально, які саме компоненти
інфраструктури оцінюються в рамках деяких із перелічених індексів для визначення переваг та недоліків
їх використання під час оцінки саме сталості муніципальної інфраструктури. Результати представлено в
табл. 1.
Як можна бачити з представленої вище таблиці,
лише три (SDG Index, City Prosperity Index, Sustainable
Cities Index) із дев’яти проаналізованих індексів, що
використовуються для оцінки сталості міст, повністю
відображають усі компоненти інфраструктури, а отже,
теоретично можуть бути використані для оцінювання
сталості інфраструктури. Головний недолік одного із
зазначених індексів, а саме Sustainable Cities Index, –
відсутність розрахунків для 2019 р. і пізніше, що дає
змогу науковцям переглянути інформацію лише за
чотири роки.
Ще два індекси (City in motion, Smart City Index)
майже повністю включають до аналізу компоненти
інфраструктури і також можуть використовуватися
для оцінювання сталості інфраструктури міста, проте
Smart City Index доступний лише для двох років, тому
можливості його використання обмежені.
Усі інші індекси хоча і використовуються науковцями під час оцінки сталості інфраструктури міста,
є неповними, адже не включають до аналізу всі без
винятку компоненти інфраструктури.
Тому на даному етапі можна рекомендувати
використання лише трьох індексів (SDG Index, City
Prosperity Index, City in motion) під час оцінювання
сталості інфраструктури міст, адже вони є найбільш
повними за кількістю компонентів та кількістю доступних періодів аналізу.
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Висновки. Міста в Україні та в усьому світі мають
одну схожу актуальну проблему: існуюча інфраструктура, значна частина якої була розроблена наприкінці
минулого сторіччя, має серйозні ознаки старіння та
погіршення стану. Окрім того, ускладнює цю ситуацію
постійний приріст населення, через що міста продовжують дедалі зростати. Як результат, муніципалітети
стикаються не лише з проблемами відновлення інфраструктури, а й зі зростанням попиту на розвиток
інфраструктури, при цьому беручи до уваги питання
сталості.
Водночас інструментарій оцінювання рівня сталості інфраструктури, що є доступним для розробників
проєктів, обмежений. Більшість методів, які існують
на даний момент, розроблювалися з метою оцінювання
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Таблиця 1
Доступний період

Економічний простір

2015-2021
2017-2019
2019-2020
2001-2020
2015-2018
2014-2020
2011-2021
2009-2020
2014-2019

рівня сталості міст, і хоча їх можна застосовувати для
оцінювання рівня сталості міських інфраструктур,
отримані результати зазвичай є неповними.
Доступні на даний момент методи мають і інший
недолік, окрім зазначеного вище. Більшість методів
оцінювання сталості міст розроблювали з урахуванням
потреб та міських проблем розвинутих країн, які часто
суттєво відрізняються від проблем та потреб тих країн,
що розвиваються.
У роботі проаналізовано основні методи, що використовуються для оцінювання сталості інфраструктури
і приведено їхні переваги та недоліки. Також надано
рекомендації стосовно можливості використання
індексів оцінювання сталості міст із метою проведення
оцінки сталості муніципальних інфраструктур.
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ПРОСУВАННЯ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНУ РЕКЛАМНИМИ МЕТОДАМИ
Проведено аналіз показників електронної торгівлі, який сприяє уявленню розвитку ринку електронної комерції в
Україні та світі. Проаналізовано характерні риси електронної торгівлі. Визначено, що для вдалої конкурентоспроможності на ринку електронної торгівлі та взагалі ведення успішного бізнесу в Інтернет-мережі необхідно не лише
зайняти місце в певній ніші та надавати послуги, а й тримати увагу потенційних споживачів-клієнтів на постійній
основі. Тільки так можливо вдало закріпити лідируючи позиції серед постійного потоку конкурентів. Зазначено, що
увагу для просування Інтернет-магазину можливо підтримувати постійними та різноманітними рекламними кампаніями. На прикладі Інтернет-магазину Swiss Energy розроблено рекламну компанію та визначено ефективність запропонованих рекламних заходів.
Ключові слова: електронна комерція, аналіз показників розвитку Інтернет-торгівлі, Інтернет-магазин, просування, рекламні методи, економічна ефективність.

PROMOTION OF THE ONLINE STORE BY ADVERTISING METHODS
High development of computer, information systems and telecommunication technologies has led to the formation of a new
type of economic activity, namely – e-business, which is any business activity that uses the capabilities of global information
networks to transform internal and external communications in order to further profit. The development of e-commerce is in
two directions: increasing the number of Internet users, who are interested in buying goods and increasing the number of online
stores, introducing secure online payment methods, reducing the cost of delivery, increasing speed and quality of service. Today,
the global e-commerce market is one of the most dynamic and steadily growing markets. The growth of global retail Internet
trade over the past three years was 6%. According to forecasts, taking into account the current trends of the global pandemic
in 2023, the share of global retail Internet trade will increase to 22,1% and will be significantly ahead of the growth rate of
retail trade. In Ukraine, the turnover of online shopping in 2020 increased by 41% and amounted to 107 billion UAH. Experts
attribute this to the increase in the share of Internet penetration in Ukraine and the number of Internet users. Also, e-commerce
is especially relevant because it allows you to fully present your business on the Internet, to tell the maximum about products
and services to consumers, develop a brand, personal brand, as well as track the actions of visitors, thus analyzing efficiency
and taking corrective action. To promote the online store on the example of «Swiss Energy», a program was developed using
several methods of advertising: organizing a lottery, creating a layout of coupons and their electronic distribution to customers; creation and distribution of a presentation – a catalog of new products; distribution of leaflets to inform potential buyers;
outdoor advertising. The expediency of the developed advertising activities is confirmed by the following data: the number of
buyers for the week increased by 37%; the average cost of a check increased by 27%; the number of site pages viewed by visitors increased from 8 to 14.
Keywords: e-commerce, analysis of e-commerce development indicators, online store, promotion, advertising methods,
economic efficiency.

JEL classification: M53, M37

Постановка проблеми. Сучасні тенденції розвитку галузей є досить динамічними, це стосується й
Інтернет-торгівлі, яка набуває особливої актуальності,
оскільки дає змогу швидко і з відносно невеликими
витратами організувати збут продукції товаровиробників, забезпечуючи тим самим їх виживання у складних
економічних умовах та розвиток. Це, своєю чергою,
з практичного погляду було наглядно продемонстровано під час світової пандемії коронавірусу, яка значно
вплинула на економіку в цілому та скоригувала бізнес
у бік «цифрового» розвитку.
Розвиток електронної комерції відбувається у двох
напрямах: зростає кількість Інтернет-користувачів, які
зацікавлені покупкою товарів зазначеним способом
(тобто збільшення попиту) та збільшується кількість
© Орлова В.М., Бушмакіу О.В., 2021

Інтернет-магазинів, упроваджуються безпечні способи
онлайн-оплати, зменшується вартість доставки, зростають швидкість і якість обслуговування (тобто збільшення пропозиції).
Завдяки можливості розвитку Інтернет-торгівлі
з невеликим стартовим капіталом з’являється можливість створити міцну основу для подальшого розширення компанії. Торгівля через Інтернет дає змогу
доступу до віддалених ринків, цілодобово працювати,
істотно знизити вартість продукції, оскільки відпадають потреби в утриманні торгових площ, придбанні
торговельного обладнання, а також не потрібно утримувати торговельний персонал [1]. Водночас споживач як основна фігура отримання пропозиції, товару
або послуги у реальному часі має змогу переглянути
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номенклатуру продукції, що реалізується, швидко
знайти потрібний товар, з’ясувати його характеристики, ознайомитися з відгуками інших споживачів,
вибрати зручний спосіб і час доставки товару, провести платежі через Інтернет тощо, не покидаючи
персональну «зону комфорту» [2]. При цьому негативними моментами для покупця є недостатня кількість
інформації про товар, неможливість розглянути його
фізично, а також додатковий термін доставки товару
та незручності, які інколи трапляються з тих чи інших
причин [3; 4].
Збут у мережі Інтернет здійснюють, застосовуючи
чотири основні платформи реклами та продажу товарів: власний сайт Інтернет-магазину, дошки оголошень, соціальні мережі, торгові центри [5].
Створення власного Інтернет-магазину дає змогу
повноцінно представити себе в Інтернет-мережі, максимально розповісти про свою компанію, товари і
послуги споживачу, розвивати товарну марку, персональний бренд, а також відстежувати дії відвідувачів,
тим самим проводити аналітику ефективності та приймати корегувальні дії [6].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню теоретичних основ, основних характеристик, переваг і проблем Інтернет-торгівлі присвячено
роботи таких науковців, як: Т.В. Марусей, В.Я. Капцош, С.М. Ілляшенко, Т.В. Куклінова, О.С. Хижняк,
В.В. Криша, Л.К. Гліненко, Д. Бржезицкий, І.І. Свидрук та ін.
Проте на практиці чітко зрозуміло, що наявний
потенціал розвитку цього виду бізнесу використовується в не повному обсязі, зокрема внаслідок того,
що вибір організаційних форм і технологічних засобів Інтернет-торгівлі здійснюється нераціонально,
без урахування специфіки товару та споживача, особливостей просування Інтернет-магазинів. У зв’язку
із цим виникає необхідність дослідити ринок Інтернет-торгівлі, ураховуючи сучасні тенденції світової
пандемії, а також проаналізувати на прикладі діючого
Інтернет-магазину ефективність використання рекламного просування та запропонувати найбільш доцільні

з практичного боку методи рекламного просування з
урахуванням специфіки об’єкта дослідження.
Мета статті полягає у дослідженні сучасних тенденцій розвитку ринку електронної комерції та розробленні пропозицій щодо просування Інтернет-магазину рекламними методами.
Виклад основного матеріалу. Високий розвиток
комп’ютерних, інформаційних систем і телекомунікаційних технологій призвів до формування нового виду
економічної діяльності − електронного бізнесу, який
являє собою будь-яку ділову активність, яка використовує можливості глобальних інформаційних мереж для
перетворення внутрішніх і зовнішніх зв’язків із метою
подальшого отримання прибутку [1].
Світовий ринок електронної торгівлі є одним із
найбільш динамічних і стабільно зростаючих ринків.
За даними звіту eMarketer, у 2019 р. обсяг світової роздрібної Інтернет-торгівлі сягнув 15,3% від загальної
роздрібної торгівлі [7], а порівняно з 2017 р. у 2020 р.
зростання становило 6% [8]. Згідно з прогнозами, ураховуючи сучасні тенденції світової пандемії, у 2023 р.
частка світової роздрібної Інтернет-торгівлі зросте до
22,1% та значною мірою випереджатиме темпи зростання роздрібної торгівлі (табл. 1).
Рівень проникнення Інтернету у Європі становить 81,5%, сягаючи у більшості країн ЄС 81,5% [9].
В Україні цей показник становить 69% (табл. 2).
Ринок електронної торгівлі України є одним із найуспішніших ринків у цілому (табл. 3).
Як видно з табл. 3, динаміка показників електронної торгівлі в Україні перевищує динаміку показників роздрібної торгівлі загалом. При цьому хоча частка
української електронної торгівлі становить 0,28% обороту Інтернет-торгівлі в Європі і 5,4% цього обороту
для Східної Європи, темпи зростання обороту електронної торгівлі в Україні останніми роками суттєво перевищують темпи зростання у Європі (табл. 1).
Згідно з дослідженням компанії EVO, оборот
онлайн-покупок у 2020 р. збільшився на 41% [10].
Експерти пов’язують це зі збільшенням частки проникнення Інтернету в Україні та кількістю Інтер-

Динаміка показників розвитку електронної торгівлі в Європі та Східній Європі

Показники
Обсяг Інтернет-торгівлі Східної Європи, млрд дол.
Обсяг Інтернет-торгівлі Європи загалом, млрд дол.
Річний індекс зростання у доларовому еквіваленті, %, Східна Європа
Річний індекс зростання у доларовому еквіваленті, %, Європа

Джерело: складено за [2; 7]

2015 р.
18,64
572,75
37,90
35,90

2016 р.
25,02
669,81
34,35
21,04

2017 р.
30,68
731,49
26,89
11,13%

2018 р.
33,17
805,12
-7,46
-3,96

Джерело: складено за [2; 7; 9]
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2019 р.
37,28
863,48
8,80
9,55

Таблиця 2

Динаміка показників розвитку електронної торгівлі

Показники
Частка електронної торгівлі
в роздрібній торгівлі країни, %
Частка електронної торгівлі
у ВВП країни, %
Рівень проникнення Інтернету, %
Рівень проникнення
Інтернет-торгівлі, %

Таблиця 1

Велика Британія

Німеччина

Франція Європа загалом Країни ЄС Україна

19,0

14,0

17,0

8,0

16,0

3,9

6,1

2,8

3,0

2,6

2,8

1,6

93,0

92,0

86,0

75,3

81,5

69,0

83,0

74,0

66,0

43,0

55,0

23,0
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Динаміка показників розвитку електронної торгівлі в Україні

Показники
Обсяг роздрібної торгівлі в Україні, млрд грн.
Обсяг Інтернет-торгівлі в Україні, млрд грн.
Річний індекс зростання обсягу роздрібної торгівлі в
гривневому еквіваленті, %
Річний індекс зростання Інтернет-торгівлі в
гривневому еквіваленті, %

Таблиця 3

2014 р.
812
4,6

2015 р.
888,7
7,0

2016 р.
901,9
12,3

2017 р.
1031,7
25,5

2018 р.
1159,3
38,4

2019 р.
1228,9
48,0

20,3

9,4

1,5

14,4

12,4

6,0

46,8

53,3

75,2

107,6

50,4

25,0

Джерело: складено за [1; 6; 10]

нет-користувачів. Так, загальний рівень проникнення
Інтернету в Україні сьогодні становить близько 70%,
також щорічно зростає відсоток користувачів із рівнем доходу вище середнього та кількість користувачів
15–45 років, які представляють групу активних Інтернет-покупців. Так, за даними [11], станом на 2018 р.
в Україні понад 43% Інтернет-користувачів регулярно
здійснювали покупки в мережі, а 91% споживачів
хоча б один раз робили покупки в Інтернеті. Загальна
кількість Інтернет-покупців у тому ж році становила
9,4 млн осіб. За 2019 р. українці витратили майже на
61% більше порівняно з 2018 р. [8], а в 2020 р. обсяг
становив 107 млрд грн [10].
Отже, постійний розвиток світової мережі та поява
сучасних віртуальних Інтернет-магазинів призводять
до стимулювання адаптивного розвитку внутрішньої структури Інтернет-бізнесу з метою задоволення
попиту споживачів та отримання кінцевого бажаного
прибутку.
Об'єктом дослідження вибрано Інтернет-магазин
Swiss Energy, який спеціалізується на вітамінах для
здоров’я та спорту, харчових добавках, а також деяких
ліках при простуді (рис. 1). Конкурентною перевагою
Інтернет-магазину є те, що вся представлена продукція – швейцарського виробництва, виготовляється
саме за стандартами та вимогами країни походження,
що, своєю чергою, свідчить про високу якість. Swiss
Energy відповідає нормам GMP (Правила виробництва
лікарських засобів).
Аналізуючи рис. 1, можна констатувати, що значну частку асортименту Інтернет-магазину становлять

Інше; 4%
Дитячі пастилки ;
9%

шипучі вітаміни – 33% та капсульні вітаміни – 28%, у
меншій кількості представлено косметичні вітаміни –
11% та льодяники, пастилки дитячі – по 9% кожна група.
Як певне доповнення асортименту у незначній відносній кількості представлено товари-новинки: мінеральні
добавки – 6% та жувальна гумка – 4%.
Тобто можна спостерігати наявний цільовий
напрям товарів, що представлені в Інтернет-магазині,
наповнення різновидом товарів повністю відповідає
базовим потребам споживача. Але, як відомо, для кінцевого отримання прибутку досить важливо залучити
саме необхідних потенціальних споживачів, яким буде
цікава саме ця продукція. Звісно, що на загальне враження, яке вплине на кінцевий результат, можна віднести і вплив структури сайту, кольоровий супровід,
легкість пошуку, наявність достатньої кількості візуальної та текстової інформації тощо. Проте в першу
чергу потенційного клієнта треба залучити за допомогою використання різних методів просування та
рекламування.
Клієнт Інтернет-магазину повинен відчувати, що
про його зручність подбали, а функціональні можливості сайту орієнтовані на користувача (тут мається
на увазі здатність передбачити потреби користувача і
його дії на сайті). Безумовно, створити сайт Інтернетмагазину, функціональність якого задовольняла б усім
потребам користувачів, дуже складно, тому так важливо з’ясувати думки споживачів про Інтернет-магазин і розробити його ефективне просування. Тож було
проведено опитування відвідувачів Інтернет-магазину
Swiss Energy.

Мінеральні
добавки; 6%

Шипучі вітаміни;
33%

Льодяники; 9%

Косметичні
вітаміни; 11%
Капсульні
вітаміни; 28%
Рис. 1. Структура асортименту товарів Інтернет-магазину Swiss Energy, %
Джерело: складено авторами за даними Інтернет-магазину «Swiss Energy»
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Опитування проводили методом анкетування, пропонуючи відвідувачам сайту відповісти на питання
анкети й отримати 10% знижку на одну покупку. В опитуванні брали участь 137 респондентів. Більше половини опитаних становили жінки – 67%, частка чоловіків – 33%.
Опитування показало, що половина респондентів
(59%) дізналися про Інтернет-магазин Swiss Energy
абсолютно випадково, відвідуючи різні сайти в мережі
Інтернет, 17% – від знайомих, 15% – за рахунок реклами
і PR-акцій та 9% – від колег по роботі (рис. 2).
Тож дані показники вказують на необхідність використання більшої кількості реклами (окрім контекстної, таргетованої реклами) або вибору інших методів
рекламування Інтернет-магазину, що допоможе збільшити трафік нових клієнтів.
Отже, для просування Інтернет-магазину Swiss
Energy була розроблена програма з використанням
декількох методів рекламного залучення.
План рекламних заходів включає такі етапи: організація розіграшу лотереї, створення макета купонів і
розсилка купонів-знижок для постійних клієнтів розміром 10%; створення і розсилка презентації – каталогу
нової продукції; роздача листівок із метою інформування потенційних покупців; зовнішня реклама.
Проведення лотереї полягало у такому: кожен покупець магазину, який зробить покупку на суму понад
350 грн протягом трьох тижнів, отримає можливість
участі в лотереї із цінними призами. Ті, хто не буде проти
такої пропозиції, повинні під час покупки дати згоду для
внесення номера телефону покупця у спеціалізовану
комп’ютерну базу даних. У процесі занесення інформації в базу даного клієнта надавався унікальний іден-

тифікаційний код, який був його порядковим номером
серед усіх учасників лотереї (кожен наступний учасник
отримував номер, на одиницю більший за попередній).
У лотереї головний приз – комплексний набір вітамінів, мінералів, льодяників та бальзамів. Загальна
вартість призу – 9 500 грн. Другий приз – три сертифікати, що дають право на придбання товарів в Інтернет-магазині Swiss Energy на суму 2 500 грн кожен.
Третій приз – різні набори продукції загальною вартістю 2 000 грн. Призи досить вартісні, і така лотерея
обов’язково привертає увагу покупців.
Інформаційні матеріали про рекламну кампанію
розміщуються на вебсайті Інтернет-магазину Swiss
Energy у вигляді банера так, щоб їх побачили покупці.
Роздача листівок, а також власне проведення розіграшу та видачу дрібних призів здійснюють служба
підтримки (менеджер) Інтернет-магазину Swiss Energy.
Для поширення інформації про лотереї була вибрана
також зовнішня реклама.
Загальну вартість розроблених рекламних заходів
для просування Інтернет-магазину Swiss Energy зведено в табл. 4.
Таким чином, витрати на просування Інтернетмагазину Swiss Energy методами реклами становлять
23 100 грн.
Розрізняють економічну ефективність рекламних
заходів та ефективність психологічного впливу окремих методів реклами на свідомість людини (залучення
уваги, фіксація в пам’яті і т. п.). Економічний ефект
від просування Інтернет-магазину Swiss Energy методами реклами представлений у табл. 5. Слід зазначити,
що повною мірою визначити економічний ефект здебільшого неможливо. Однак і приблизні розрахунки

За рахунок
реклами і PRакцій ; 15%

Випадково,
відвідуючи різні
сайти; 59%

Від знайомих;
17%

Від колег по
роботі; 9%
Рис. 2. Розподіл відповідей респондентів на запитання:
«Звідки Ви дізналися про Інтернет-магазин Swiss Energy?», %
Джерело: складено авторами

Таблиця 4

Загальна вартість запропонованих рекламних заходів для просування Інтернет-магазину Swiss Energy

Рекламні заходи

Проєкт презентації. Розсилка каталогу нової колекції ювелірних
прикрас та аксесуарів за допомогою е-mail
Рекламні листівки
Зовнішня реклама
Призи лотереї

Джерело: складено авторами
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Бюджет, грн

Власними силами Інтернет магазина Swiss Energy
3500
5600
14000
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Таблиця 5

Економічна ефективність рекламних заходів щодо просування Інтернет-магазину Swiss Energy

Показник
Кількість покупців за тиждень, осіб
Середня вартість чека, грн
Тижнева виручка Інтернет магазина, грн
Кількість часу проведеного на сайті, хв.
Кількість сторінок, що переглядаються, шт.

Джерело: складено авторами

До проведення акції
220
400
70000
16,24
13

цілком виправдовують себе, тому що дають змогу зробити висновок про доцільність проведення подібних
рекламних заходів.
Із даних табл. 5 видно, що кількість покупців за
тиждень зросла на 111 осіб і становила 331 особу.
Це на 37% більше, ніж було до проведення заходів.
Середня вартість чека збільшилася на 27% і становила
650 грн. Тижнева виручка зросла до 137 950 грн. Кількість часу, проведеного на сайті, збільшилася з 16 хв.
24 с. до 16 хв. 57 с., а кількість сторінок сайту, що переглядаються, – з 8 до 14.
Висновки. Отже, постійний розвиток електронної
торгівлі та поява сучасних Інтернет-магазинів призводять до стимулювання розвитку Інтернет-бізнесу з
метою задоволення попиту споживачів та отримання
кінцевого бажаного прибутку. Динаміка розвитку за
останні роки, особливо в умовах пандемії коронавірусу, лише підтверджує стабільний та високий ріст та
розповсюдження електронної торгівлі як у світі, так і в

Після проведення заходів
331
650
137950
16,67
17

Ефективність
+111
+250
+67950
+0,43
+6

Україні. Водночас електронна торгівля постійно потребує вдосконалення, підвищення рівня рентабельності,
використання нових методів ведення та просування.
Для просування на ринку електронної комерції на прикладі Інтернет-магазину Swiss Energy розроблено програму з використанням декількох методів рекламного
залучення: організація розіграшу лотереї, створення
макета купонів та їх електронна розсилка клієнтам;
створення і розсилка презентації – каталогу нової продукції; роздача листівок із метою інформування потенційних покупців; зовнішня реклама. Саме використання запропонованих рекламних методів просування
дало змогу Інтернет-магазину Swiss Energyзміцнити
імідж як ексклюзивного магазину з продажу вітамінних комплексів, харчових добавок та товарів для особистої гігієни і здоров’я, збільшити впізнаваність,
підвищити лояльність цільової аудиторії, здійснити
контакти з реальними і потенційними клієнтами, одержати додатковий прибуток.
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УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ СТИМУЛЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ БАНКІВ
КОЛЕКТИВНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ
Для успішного розвитку банків стимулювання праці повинно бути системним, цілеспрямованим впливом на людину
чи групу людей із метою підвищення їхньої трудової активності та поліпшення результатів праці. Залежно від форми
власності банків питання мотивації та стимулювання професійної діяльності працівників має свої особливості, а підхід до створення ефективної системи мотивації та стимулювання має враховувати чинники, які швидко змінюються.
Визначено проблеми мотивації та стимулювання персоналу в банках колективної форми власності. Розроблено рекомендації щодо підвищення ефективності системи стимулювання персоналу банків. Обґрунтовано доцільність використання
«мотиваційного пакету», який повинен носити індивідуальний характер та враховувати потреби кожного працівника.
Ключові слова: банки, мотивація, матеріальна та нематеріальна мотивація, стимулювання праці, ефективність
бізнесу, прибуток.

IMPROVEMENT OF INCENTIVE SYSTEM
FOR COLLECTIVELY OWNED BANKS STAFF
The results of the functioning of banks of various types of ownership show that one of the main components of their successful development is the professionalism and motivation of the bank employees themselves. To achieve a defined goal, work incentives should be a systematic, purposeful influence on a person or group of people in order to motivate them to increase working
activity and improve job performance. The incentive system itself should be determined for banks based on its capabilities, goals
and level of professionalism of managers. Depending on the banks ownership type, the issue of motivation and stimulation of
professional activity of employees has its own characteristics, and the approach to creating an effective system of motivation
and incentives should take into account many factors, most of which are constantly changing. The analysis of the functioning of
collectively owned banks showed a number of shortcomings in the system of motivation and stimulation of professional activity
of employees. The following possible problems of motivation and stimulation of staff in the collectively owned bank are identified: lack of individual approach to training and promotion, low salary, uneven workload during the day, lack of self-realization,
protectionism in career advancement. These shortcomings directly affect the efficiency of collectively owned banks. Taking into
account the identified shortcomings in the article, recommendations were developed to increase the efficiency of the incentive
system for collectively owned banks staff. The system of staff motivation should be aimed at improving business efficiency by increasing employee productivity. Properly selected "motivation package" should be individual in nature and take into account, if
possible, the needs of each employee. Considerable attention should be paid to employee learning, involvement in trainings and
round tables, business trips in other countries for experience exchange. In addition, it is necessary to increase the financial incentive of employees. The introduction of the proposed measures in the collectively owned banks is an effective and efficient tool.
Keywords: banks, type of ownership, motivation, incentive system, business efficiency, profit.

JEL classification: G21, J3

Постановка проблеми. Успіх функціонування банків, їх репутація, надійність та здатність адаптуватися
залежать передусім від якості та оперативності роботи
банківських працівників, рівня їх компетенції, освіти,
особистих якостей, уміння працювати в умовах конкуренції та постійно вдосконалюватися. З огляду на
© Кичко І.І., Нікітченко А.О., 2021

це, гостро постає питання мотивації та стимулювання
професійної діяльності працівників та шляхів, завдяки
яким вона здійснюватиметься.
При цьому підхід до створення ефективної системи
мотивації та стимулювання має враховувати безліч
чинників, більшість з яких постійно змінюється, тобто
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дана система має бути ще й гнучкою. Усе це пояснює
актуальність даного питання та його важливість для
розвитку як окремих банківських структур, так і всієї
банківської системи.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед
учених, які займаються дослідженням проблем стимулювання праці на підприємствах різних галузей
та форм власності, варто виділити Т.О. Гусаковську, М.М. Забаштанського, Н.Б. Кирич, І.І. Кичко,
Ю.О. Клочко, Н.Г. Сікєтіну, А.В. Холодницьку.
Поняття «стимулювання праці» науковці трактують
переважно як цілеспрямований вплив на соціальний
об’єкт, що забезпечує підтримання його певного стану
[3]. У широкому розумінні даний термін включає:
«… всі, що використовуються в управлінні методи
мотивації, впливу, винагороди, зокрема адміністративні, економічні (матеріальні), соціально-регулятивні» [11]; «…сукупність вимог і відповідна їм
система заохочень і покарань» [5, с. 24]. До методів
економічного стимулювання вчені відносять оплату
праці, одноразові виплати з прибутку підприємства
(бонуси, премії), участь в акціонерному капіталі тощо
[7, с. 146].
У вузькому розумінні «стимулювання праці фактично збігається із соціальним регулюванням праці –
соціальною мотивацією трудової поведінки, коли спонукання до діяльності здійснюється через задоволення
різноманітних потреб особистості, соціальної групи чи
трудового колективу» [12].
Отже, стимулювання праці – це системний, цілеспрямований вплив на людину чи групу людей із метою
підвищення їхньої трудової активності та поліпшення
результатів праці для досягнення попередньо визначеної мети. Незважаючи на глибокий аналіз ученими суті
та характерних рис стимулювання, потребують уточнення особливості стимулювання праці в банках колективної форми власності, що зумовлено: поглибленням
диспропорцій на ринку праці в силу значних міграційних, демографічних утрат кваліфікованої робочої сили
(зменшення пропозиції на ринку праці); вибором ефективних методів стимулювання, що є важливим чинником росту продуктивності праці у фінансово-кредитних установах; прагненням переважної більшості
юридичних осіб в умовах посилення конкуренції до
зменшення витрат, що можливо за вдало підібраного
поєднання матеріальних та нематеріальних методів
стимулювання.
Мета статті полягає в обґрунтуванні напрямів підвищення ефективності системи стимулювання персоналу банків колективної форми власності.
Виклад основного матеріалу. Стимулювання
праці в банку є основним компонентом забезпечення
ефективності роботи банку. Під час розроблення системи матеріального стимулювання в банку необхідно
розуміти, що: стимулює не величина заохочення, а
його форма; несподівана винагорода за певні заслуги
стимулює краще; велика винагорода породжує напругу
і заздрість; матеріальна винагорода повинна розподілятися обґрунтовано.
Банк, своєю чергою, прагне підвищити свою результативність за найменших витрат і застосовує матеріальні стимули, ефективне використання яких у кінцевому підсумку передбачає перевищення результатів
виробництва над затратами. Із боку працівника резуль-
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тат також є виграшним, і, мотивуючи себе до продуктивнішої праці, він отримує крім заробітної плати ще
й різні доплати, надбавки, компенсації, премії чи інші
матеріальні винагороди.
Система нематеріального стимулювання персоналу
є не менш важливою, ніж система матеріального стимулювання. Ефективні методи нематеріального стимулювання в банку можуть поліпшити ефективність
і продуктивність праці. Нематеріальне стимулювання
персоналу в організації націлене на збереження та підвищення соціального статусу працівника в трудовому
колективі; посилення зацікавленості працівника процесом опанування нових знань тощо [8, с. 91].
На мотивацію співробітника впливають внутрішні
та зовнішні чинники мотивації. До внутрішніх чинників можна віднести самореалізацію, самоствердження,
творчість, задоволення від виконаної роботи. Зовнішніми чинниками мотивації можуть бути доход, просування службовими сходами, визнання та положення
у суспільстві. Таким чином, внутрішні чинники служать для отримання задоволення від наявних умов і
об’єктів, а зовнішні – спрямовані на придбання відсутніх об’єктів і забезпечення відсутніх умов [5].
Із метою підвищення ефективності мотиваційних
заходів у банку необхідно дотримуватися певних правил: розвивати і підтримувати почуття самоповаги
у працівників, надавати їм більше можливостей відчуття самостійності і контролю ситуації, заохочення за
досягнення проміжних цілей, прояв постійної уваги з
боку керівництва, підтримання розумної внутрішньої
конкуренції та надання можливості співробітникам
відчути себе переможцями.
Мотивація є процесом заохочення самого працівника та інших співробітників до дій, спрямованих на
досягнення індивідуальних і загальних цілей банку.
Вона не містить важелів примусовості, які притаманні
стимулам, тому некоректно розглядати мотивацію та
стимулювання як синоніми.
Визначення складників мотивації працівника є важливим не тільки для самого працівника банку, а й для
менеджерів банку, які прагнуть досягти разом із працівниками найкращого результату.
Від одних усвідомлених потреб працівник не може
відмовитися протягом життя, а інші ж є дуже динамічними [10]. У працівників банку, як у окремих особистостей, так і в членів соціальних груп, виникають певні
інтереси. Інтереси часто визначають як потреби вищих
рівнів [5]. Для ефективного виконання функції мотивування необхідно враховувати об’єктивно існуючий
взаємозв’язок таких понять, як «мотив» і «стимул».
Основною метою будь-якої з перерахованих вище
форм стимулювання персоналу є реалізація інтересів
банку, до яких відносяться збільшення обсягів виручки,
інтенсифікація збуту, підвищення продуктивності
праці і зниження собівартості наданих послуг, збільшення активних та пасивних операцій банків, зокрема
збільшення депозитів населення [9]. Щоб визначити,
наскільки мета досягнута банком, економісти проводять аналіз ефективності стимулювання персоналу,
який показує, якою мірою витрати на матеріальне і
моральне стимулювання працівників виправдані, чи
відбувся приріст продукції, чи знизилася собівартість.
Одним із найзагальніших показників ефективності
стимулювання персоналу є проведення в банку соціо-
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логічних досліджень, які являють собою анкети задоволеності співробітників характером роботи, рівнем
заробітної плати, моральними формами стимулювання
персоналу.
На основі аналізу цих опитувань керівництво банку
робить висновки про якісний рівень ефективності
стимулювання персоналу, тобто, по суті, отримує відповідь на питання, чи приносять свої результати програми стимулювання праці.
Також можна використовувати метод інтерв’ю для
оцінки ефективності стимулювання в банку. Інтерв’юопитування «обличчям до обличчя», отримання інформації в особистому спілкуванні. Це не обмін думками,
а отримання інформації від однієї особи-опитуваного.
На відміну від бесіди ролі учасників інтерв’ю різні:
опитуваний виступає як об’єкт дослідження, інший – як
суб'єкт [1, с. 253]. Після проведення інтерв’ю робляться
висновки про систему стимулювання праці банку та її
вплив.
Про ефективність системи стимулювання системи
праці можна судити з ефективності системи преміювання в банку, що є головною з форм її прояву.
Економічно ефективною можна вважати таку систему
преміювання, яка формує рівень оплати відповідно до
ступеня виконання показників і умов преміювання та
забезпечує досягнення ефекту більшого, ніж відповідна
йому преміальна частина заробітної плати, або рівного
цій частині. Система преміювання не робить стимулюючого впливу, якщо премії надто низькі (менше 7–10%
тарифної ставки, посадового окладу).
Основними показниками ефективності системи
стимулювання персоналу банку є: динаміка зростання
реальної заробітної плати працівників; гарантії зайнятості на тривалий період часу (відсутність загрози
втратити роботу); стабільність кадрового складу; стан
умов праці та культурно-побутового обслуговування в
банку; можливості навчання та професійно-кваліфікаційного просування; соціально-психологічний клімат у
структурних підрозділах і в банку в цілому [4].
Кадрова політика повинна формуватися, зважаючи
на стратегічні цілі розвитку банку, пріоритети її окремих бізнес-напрямів, з урахуванням потенціалу кожного конкретного співробітника, та спрямовуватися
на навчання і розвиток персоналу та його кар’єрне
зростання.
Основними принципами кадрової політики в банку
колективної форми власності повинні бути: забезпечення банку кваліфікованим персоналом, що здатний
за своїми діловими й особистими якостями забезпечувати реалізацію стратегії банку; створення та своєчасне
коригування систем мотивації персоналу; підтримання
системи корпоративних цінностей (корпоративної
культури).
У банку доцільно не допускати проявів дискримінації або утиску на робочому місці, зокрема під час прийому на роботу, оплати праці, просування по службі,
та цінувати командну роботу, в якій ураховувати думку
кожного. Повинні створюватися рівні умови для професійного розвитку працівників. Професійний розвиток спрямовано на підвищення якості роботи та на
досягнення поставлених цілей. Корпоративну культуру
необхідно формувати відповідно до кодексу корпоративної етики та цінностей банку, серед яких: професіоналізм, результативність, особиста відповідальність,
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самовдосконалення, творчий підхід та ініціатива, орієнтація на клієнта.
Комплекс заходів щодо формування кадрового
резерву повинен бути спрямований на підтримання в
банку належного балансу навичок та досвіду, забезпечення синхронного наступництва членів правління та
інших керівників банку.
Таким чином, за умови виконання вищевказаних
загальних рекомендацій під час аналізу матеріальної
мотивації та стимулювання співробітників банку може
бути справедливо оцінений кожний працівник, а банк
може стимулювати їх преміями та бонусами.
Але, ураховуючи особливості функціонування банків колективної форми власності, можуть існувати й
деякі основні недоліки: низька базова ставка заробітної плати, маленький відсоток, який нараховується до
бонусної частини заробітної плати, соціальний пакет
не диференційовано.
Аналіз нематеріальної системи стимулювання
показав, що керівництво банку може не враховувати
той факт, що кожен співробітник є індивідуальністю
та всі вони мають різні цілі та бажання, тому в процесі розроблення системи навчання чи професійного
зростання необхідно враховувати всіх працівників, а
не користуватися лише загальними програмами.
Наприклад, для виявлення ефективності системи
мотивацій співробітників банку було проведене анкетування співробітників, основне завдання якого зводилося до виявлення рівня самооцінки працівників банку
і визначення ставлення фахівців до своєї роботи під
впливом різних чинників внутрішнього і зовнішнього
середовища.
Таким чином, якщо в результаті аналізу було
встановлено, що найбільша кількість респондентів
не хотіла б змінити місце роботи, що є позитивним
моментом у діяльності персоналу, кожен четвертий
респондент замислювався над зміною місця роботи, а
кожен восьмий хоче його змінити, то це свідчить про
прогалини в системі мотивації співробітників банку
(рис. 1).
Аналіз мотивів працівників банку показує, що найбільш важливим мотивом у діяльності співробітників
банку є заробітна плата, а на другому місці – можливість професійного зростання (рис. 2).
Таким чином, установлено такі можливі проблеми
мотивації та стимулювання персоналу в банку колективної форми власності: відсутність індивідуального
підходу до навчання та просування; низький рівень
оплати праці; нерівномірна завантаженість протягом
дня; відсутність самореалізації; протекціонізм у просуванні кар’єрними сходами.
Основною проблемою в системі мотивації співробітників банку є відсутність індивідуального підходу,
оскільки всі системи навчання, адаптації та розвитку персоналу є узагальненими. Тому з метою мінімізації негативного впливу доцільно рекомендувати
застосовувати методи, які враховують індивідуальний підхід до адаптації, навчання та мотивації кадрів.
Під таким методом розуміємо систему наставництва
(менторства).
Наставником (ментором) можуть виступати найбільш кваліфіковані співробітники банку зі значним
досвідом роботи. Їх основне завдання – допомогти
новим кадрам вивчити правила поведінки та зрозуміти
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Рис. 1. Результати анкетування працівників:
«Чи хотіли би Ви змінити місце роботи?»
Джерело: складено авторами
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Рис. 2. Результати анкетування працівників:
«Що Вас мотивує у своїй професійній діяльності?»
Джерело: складено авторами

корпоративні цінності, розібратися зі своїми посадовими обов’язками та зрозуміти, як можна зростати
та розвиватися в компанії [12]. Наявність постійного
зв’язку наставника та нового спеціаліста допоможе
банку уникнути значних утрат від помилок, а також
емоційно підтримати клімат у колективі.
Зокрема, слід звернути увагу на те, що праця в
банку носить колективний характер, результат окремо
взятих працівників формує загальну картину. Тому
мотивувати кожного працівника треба так, щоб він
усвідомлював, що його власне благополуччя та впевненість у завтрашньому дні залежать від фінансового
стану банку, клієнтів та іміджу. Чим кращою буде
робота персоналу, тим кращими будуть відгуки клієнтів та й довіра до банку в цілому. І це призведе до
збільшення клієнтської бази з відповідним фінансовим
зростанням, яке за правильних рішень керівництва має
бути відчутним для працівників (рис. 3).
Наявність протекціонізму у просуванні кар’єрними
сходами є антистимулами в діяльності персоналу банку.
Для того щоб усунути цю проблему та підвищити віру
персоналу в можливість чесно просуватися кар’єрними
сходинками, пропонуємо застосовувати горизонтальні
кадрові ротації, які передбачатимуть зміни у змісті
роботи. Наприклад: переміщення робітників між біз-
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нес-процесами в межах декількох підрозділів; надання
можливості робітникам виступати в ролі консультантів
в окремих важливих питаннях та проєктах. Такі ротації
не тільки відновлять віру в можливість чесного просування, а й внесуть деякі елементи творчості в роботу.
Частиною корпоративної культури банку можуть
стати технології командоутворення [6]. Окрім цього,
удосконалення системи мотивації та стимулювання
персоналу потребує таких заходів, як: скорочення відсоткової надбавки між фіксованим та змінним доходом; збільшення фіксованого доходу; індивідуальний
підхід до створення соціального пакету; делегування
повноважень, проведення індивідуальних бесід керівників із підлеглими.
Окремі критерії, що впливають на мотиваційний
профіль даних співробітників, зростуть ненабагато
(потреба у соціальних контактах, прагнення уникати
рутини), тому що дані критерії щодо категорії банківських робітників розвинені достатньою мірою.
Для підвищення конкурентоспроможності банківської установи, збільшення продуктивності праці
її співробітників керівництво повинно впровадити в
практичну діяльність стабільне і своєчасне матеріальне стимулювання, заохочення вдосконалення майстерності працівників.
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Окремо варто зупинитися на врахуванні індивідуальних особливостей мотивації співробітників, а саме:
надати можливість саморозвитку та автономності
службовців; поважати особистість співробітника, стимулювати їх до пошуку нових, перспективних ідей
щодо вдосконалення діяльності; активізувати заохочення креативності на робочому місці. Доцільно розглянути такі методи мотивації персоналу в банках, як:
матеріальна винагорода (система грейдів); моральнопсихологічні стимули; активізація розвитку горизонтальних зв’язків між відділами (активізація принципу
координації та синхронізації); «подвійні сходинки»
кар’єри (фахівець може зростати професійно, не переходячи на адміністративну посаду).
Грейдування дає змогу побудувати ієрархію посад
залежно від їх цінності для банківської установи та
розробити відповідну систему оплати праці, яка більш
об’єктивна, ніж базова винагорода, яку співробітники
отримують за виконання посадових обов'язків [3]. До
грейду прив'язуються «вилка» оплати й обсяг соціальних гарантій і пільг. Таким чином, оплата праці банківських співробітників стає не лише прозорою і справедливою, а й, що дуже важливо, керованою. За допомогою
рівня грейду співробітника можна регулювати використання не лише матеріального стимулювання персоналу,
а й нематеріального. Нематеріальне стимулювання за
допомогою грейдування полягає у тому, що категорії
посади (грейд, ранг, розряд, клас тощо) є важливими
критеріями вимірювання статусу співробітника в банківській установі, альтернативною ієрархією. Ця ієрархія виступає аналогом ієрархії, побудованої у військових структурах, тобто грейд як звання. Грейди сприяють
реалізації професійної кар’єри.
Принципи, що лежать в основі технології грейдування, відкривають ширші перспективи для розвитку
банківської установи. Якщо застосовувати грейдування в сукупності з іншими кадровими технологіями,
такими як моніторинг результативності співробітників, планування і реалізація горизонтальної і вертикальної кар'єри, формування кадрового резерву,
навчання, матеріальне і нематеріальне стимулювання,
то можна створити сучасну ефективну систему мотивації банківського персоналу, управління компетенціями
і кар'єрою. Усе це буде стійкою основою для створення
ефективної системи управління людськими ресурсами
в банківській установі.
Із метою оцінки ефективності запропонованих заходів доцільно виділити два аспекти: особливі умови, що
впливають на ефективність заходів; очікувані результати впровадження заходів.

Очікувані результати від упровадження заходів
дадуть змогу досягти соціального ефекту: збільшити
продуктивність праці колективу банку; підвищити
якість персоналу, що привертається; підвищити в
колективі рівень умотивованості та відповідальності;
підвищити конкурентоспроможність банку на фінансовому ринку; встановити відкриті і довірчі відносини
між керівництвом і колективом; зміцнити соціальнопсихологічні зв’язки всередині колективу; знизити
рівень плинності кадрів; зменшити стартові витрати в
адаптаційний період нових працівників.
Але крім соціального ефекту від упровадження
заходів, є й економічний ефект. Оскільки запропоновані заходи являють собою єдиний комплекс, спрямований на збільшення продуктивності праці, вважається
за доцільне проводити розрахунки економічної ефективності по всьому комплексу заходів одночасно.
Проведемо розрахунки економічної ефективності
запропонованих заходів, розглянувши витрати на впровадження заходів поліпшення ефективності системи
мотивації для даних, які наведено в табл. 1.
Таким чином, загальна сума вартості проєкту становить 76 500 грн. Банк може витратити цю суму на
поліпшення ефективності системи мотивації та стимулювання персоналу.
Далі розрахуємо термін окупності запропонованого
економічного проєкту. За умови, що річний дохід становить 703 155 000 грн, коефіцієнт загальної економічної ефективності капітальних вкладень можливо розраховувати за формулою:
Е=П/К ,
(1)
де П – річний дохід, К – капітальні вкладення.
Результати розрахунків такі: Е = 703155000/76500 =
= 956,27 грн, період окупності = (703155000/12)76500=58519750 грн.
З аналізу розрахунків видно, що щомісячна
виручка перевищує суму впроваджуваного проєкту на
58 519 750 грн. Це означає, що проєкт може окупитися
менше ніж за місяць.
Прогнозований дохід від упровадження даного проєкту становитиме 1% від загального прибутку, таким
чином, розрахуємо економічну ефективність. Якщо за
даними бухгалтерської звітності банку поточного року
отримало збиток у розмірі 35 824 000 грн, а у наступному році планується отримати чистий прибуток у
розмірі 7 031 550 грн. то ефективність заходів проєкту
можливо розрахувати за формулою:
ROI = (D-Z)/ D *100%,
(2)
де D – приріст доходу, Z – витрати на проєкт.
Таблиця 1

Витрати на розроблення заходів підвищення ефективності системи мотивації та стимулювання персоналу

Захід
Нагородження цінним подарунком
Преміювання робітників
Витрати на атестацію співробітників
Доплати та компенсації
Поліпшення умов праці
Надання путівок за рахунок профспілки
Вручення грамот та похвальних листів
Всього

Джерело: складено авторами

Відповідальний
Керівник відділу
Керівник відділу
Головний бухгалтер
Головний бухгалтер
Керівник відділу
Головний бухгалтер
Керівник відділу

Вартість, грн
2000
23000
10000
1500
4000
35000
1000
76500
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Результат

відсутність самореалізації;
одноманітність;
нерівномірна завантаженість
протягом дня

узагальнені системи функціонування

відсутність
індивідуального підходу
до навчання та просування

протекціонізм у просуванні
кар’єрними сходами

оцінка персоналу;
моніторинг
результативності;
горизонтальна і
вертикальна кар'єра;
формування кадрового
резерву

делегування повноважень;
індивідуальний підхід до
створення соціального пакету;
«подвійні сходинки» кар’єри;
заохочення майстерності;
креативність у роботі;
підвищення статусу
співробітників

переміщення робітників між
бізнес-процесами в межах
декількох підрозділів;
надання можливості
робітникам виступати в ролі
консультантів в окремих
важливих питаннях та
проєктах

Джерело: складено авторами

Рис. 3. Блок-схема заходів щодо вдосконалення системи мотивації

збільшення продуктивності праці колективу банку; підвищення якості персоналу;
підвищення в колективі рівня умотивованості та відповідальності; підвищення конкурентоспроможності банку на
фінансовому ринку; встановлення відкритих і довірливих відносини між керівництвом і колективом;
зміцнення соціально-психологічних зв’язків усередині колективу;
зниження рівня плинності кадрів; зменшення стартової витрати в адаптаційний період нових працівників

скорочення відсоткової
надбавки між фіксованим
та змінним доходом;
збільшення фіксованого
доходу

система наставництва (менторства); проведення індивідуальних бесід керівників із підлеглими;
система грейдів (ієрархія посад залежно від їх цінності для банку); удосконалення майстерності працівників;
технології командоутворення

низький рівень оплати
праці
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За результатами розрахунків отримано такі результати:
ROI = (7031550-76500)/7031550 = 99%.
Таким чином, загальний показник ефективності
проєкту (ROI) становить 99%. Отже, проєкт удалий
і результативний. Передбачуваний термін окупності
проєкту – менше року. Виходячи з річного строку окупності і залучення прибутку після першого року, можна
припустити збільшення прибутковості у наступні роки.
Запропоновані заходи дадуть змогу підвищити вже
в наступному році задоволеність роботою співробітників, підвищити мотивацію до роботи і зміцнити трудову дисципліну працівників, що прямо позначиться
на економічних результатах діяльності банку.
Висновки. Основними проблеми мотивації та стимулювання персоналу у банках колективної форми
власності є: відсутність індивідуального підходу до
навчання та просування; низький рівень оплати праці;

нерівномірна завантаженість протягом дня; відсутність
самореалізації; протекціонізм у просуванні кар’єрними
сходами.
Мотивацію слід удосконалювати на індивідуальному рівні. Система мотивації персоналу повинна
бути спрямована на збільшення ефективності бізнесу
за рахунок зростання продуктивності праці працівників. Окрім того, потрібно збільшувати матеріальну
зацікавленість робітників, а саме: скорочення відсоткової надбавки між фіксованим та змінним доходом;
збільшення фіксованого доходу; індивідуальний підхід
до створення соціального пакету; делегування повноважень, проведення індивідуальних бесід керівників із
підлеглими.
Перспективою подальших досліджень є пошук
шляхів поєднання соціальної та економічної ефективності стимулювання персоналу банків колективної
форми власності.
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ТЕОРІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ
ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА
У статті досліджено відповідність наявного теоретичного апарату бухгалтерського обліку вимогам глобальної
економіки та інформатизації суспільства. Методика дослідження заснована на загальнонаукових методах пізнання,
а саме історичному, логічному, системному, індукції, дедукції, аналізу, синтезу. Доведено, що бухгалтерська інформаційна система має двосторонні зв’язки, адже є активно-адаптивною і суттєво впливає на зовнішнє середовище, яке
впливає на неї. Обґрунтовано, що для ефективної роботи інформаційної системи бухгалтерського обліку необхідний
адекватний теоретичний апарат. Зазначено, що на сучасному етапі відбуваються процеси глобалізації та інформатизації суспільства, які обумовлюють зміни вимог щодо теоретичних засад бухгалтерського обліку. Відзначено, що
економічні науки характеризуються значною невизначеністю у термінології. Обґрунтовано необхідність узгодження
термінології у різних наукових сегментах єдиного інформаційного простору.
Ключові слова: digital-технології, процеси глобалізації, інформаційна бухгалтерська система, соціально-економічні
відносини, термінологія, активно-адаптивна система

THEORY OF ACCOUNTING IN THE CONDITIONS OF FORMATION
OF THE GLOBAL ECONOMY AND INFORMATIZATION OF SOCIETY
At the present stage, there is a discrepancy between the existing theoretical foundations of accounting to the requirements
of the modern global economy and the informatization of society. The purpose of the article is to establish the compliance of
the theoretical foundations of accounting with the requirements of the modern global economy and the processes of informatization of society. The research methodology is based on general scientific methods of cognition: historical, logical, systemic,
induction, deduction, analysis, synthesis. Today, humanity is at the origins of the Fourth Industrial Revolution, which is based
on the digital economy. The use of digital technologies in accounting today leads to an increase in its quality characteristics, to
improve the quality and efficiency of the enterprise management process. The development and formation of the global economy
primarily involve the existence of a single information base, which necessitates the consistency of terminology in different
scientific segments of a single information space. Today, the economic sciences are characterized by significant uncertainty in
terminology and unjustifiably using parallel terminology. This necessitates the provision of accounting theory with an appropriate terminology that would be consistent with other scientific segments. The universal terminology will strengthen the relationship of accounting with the functions of analysis, planning, control, etc. The accounting information system is a subsystem of a
higher-level system and as a part of the whole is incomparably more significant than itself. At one time, prominent researchers of
capitalism of the XIX century. K. Marx and M. Weber, each from different ideological positions, came to the unequivocal conclusion: the development of capitalism is impossible to imagine without adequate accounting. Just as the development of doubleentry bookkeeping was conditioned by the development of capitalism, the existence and development of the global economy is
impossible without transforming the theoretical foundations of accounting. The prospect of further research is the adaptation of
the theoretical foundations of accounting to the use of digital technologies.
Keywords: digital technology, globalization processes, information accounting system, socio-economic relations, terminology, actively-adaptive system.
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Постановка проблеми. Реалії сьогодення свідчать про невідповідність сучасних теоретичних засад
бухгалтерського обліку вимогам сучасної глобальної
економіки та інформатизації суспільства. Сучасне
суспільство характеризується процесами глобалізації
та відкритості капіталів. У цих умовах основою для
визначення цінності компанії є фінансова звітність,
яка формується у системі бухгалтерського обліку й
має бути повною і достовірною. Проте сьогодні фальсифікація звітності господарюючими суб’єктами
набула катастрофічних масштабів. Так, навіть великі
та фінансово стійкі компанії (відповідно до оприлюдненої звітності) зазнали банкрутства. Це призвело до
втрачання у акціонерів (у тому числі, у потенційних)
довіри до інформації, яка подається у звітності компаній. Формування звітності здебільшого здійснюється на підставі даних бухгалтерського обліку. Саме
ці обставини обумовлюють необхідність розроблення
заходів щодо забезпечення формування якісної та
достовірної інформації у звітах компаній. Трансформування теоретичних засад бухгалтерського обліку до
умов глобальної економіки та інформатизації суспільства є одним із таких заходів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні засади бухгалтерського обліку були і є предметом дослідження багатьох вітчизняних та закордонних
учених. Р.А. Алборов присвятив свої праці питанням
розвитку обліку в системі управління сільськогосподарським виробництвом [1]. Професор В.Ф. Палій
досліджував актуальні питання теоретичних основ
бухгалтерського обліку [5]. Праці Я.В. Соколова присвячені питанням необхідності вивчення теорії бухгалтерського обліку бухгалтерами-практиками [8].
Е.С. Хендриксен і М.Ф. Ван Бред досліджували
загальні питання теорії бухгалтерського обліку [9].
Праці В.Г. Широбокова присвячені питанням теорії та
концептуальним засадам активно-адаптивної системи
бухгалтерського обліку у сільському господарстві [11].
Дослідження М.Я. Яструбського присвячені теорії бухгалтерського обліку у період цифрової економіки [12].
В.Ф. Яценко досліджував вплив еволюційної трансформації соціально-економічної системи на теорію
бухгалтерського обліку [13; 14]. Віддаючи належне
здобуткам цих авторів, зазначаємо, що залишається
дискусійним питання відповідності теоретичних засад
бухгалтерського обліку вимогам сучасної глобальної
економіки та перспектив його подальшого розвитку.
Мета статті полягає у встановленні відповідності
теоретичних засад бухгалтерського обліку вимогам
сучасної глобальної економіки та процесам інформатизації суспільства, а також обґрунтуванні напрямів її
оптимізації.
Виклад основного матеріалу. Сьогодні людство
перебуває біля витоків Четвертої промислової революції. Основою цієї революції є цифрова (digital) економіка. Масштаб, обсяг та складність змін, які вона спричиняє, є безпрецедентними в усьому попередньому
досвіді людства [10].
Аналітики Global Center for Digital Business
Transformation швейцарського Інституту розвитку
менеджменту IMD і компанії “Cisco” у звітах про
стан світової економіки використовують «зображення
цифрового вихору, який затягує у воронку галузь за
галуззю» [7]. Відбувається свого роду сепарація еконо-
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міки, коли частина діяльності бізнесу, яка легко автоматизується, зникає з поля зору, а на її місці з’являються
інші. Від розвитку digital-технологій перш за все
виграють ті галузі, які пов’язані з наданням послуг, де
необхідні мислення, творчість, людська участь. Саме
таким є бухгалтерський облік. Застосування digitalтехнологій у бухгалтерському обліку вже сьогодні
приводить до зростання його якісних характеристик,
підвищення якості та рівня ефективності процесу
управління підприємством.
Сучасне суспільство є інформаційним, у ньому
«більшість працюючих зайнято виробництвом, зберіганням, переробкою та реалізацією інформації»
[6, c. 27]. Однією зі складових частин інформаційного
суспільства є економічні інформаційні системи. Ці системи належать до складних, мають цілісну ієрархічну
структуру з багатогранними зв’язками та складними
функціями управління. Сучасну систему управління
підприємством відрізняє складна інформаційна система. Це пов’язано з обміном зовнішніх і внутрішніх інформаційних потоків, багатоваріантністю видів
інформації, яка циркулює у системі управління підприємством. У цій системі першочергове значення має
бухгалтерська інформаційна система. Це обумовлено
тим, що саме в системі бухгалтерського обліку відбувається формування інформації для потреб користувачів
усіх рівнів (обліковців, аудиторів, аналітиків, економістів, менеджерів усіх рівнів тощо).
Бухгалтерська інформаційна система є підсистемою більш високого рівня, отже, підпадає під її вплив
(рис. 1).
Організація та методика ведення обліку залежать
від розвитку зовнішнього середовища (соціально-економічних відносин). Так, винахід паперу у свій час
обумовив появу облікових записів на папері, винахід
комп’ютерної техніки – застосування комп’ютерів під
час ведення бухгалтерських операцій тощо.
Такий підхід є традиційним. Проте існує інший
(«Теза Зомбарта»). Так, початок Промислової революції (1780–1851 рр.) загально прийнято пов’язувати
з розвитком капіталізму. Проте «саме у цей час набув
поширення подвійний бухгалтерський запис, масове
використання якого дало змогу суттєво підвищити
якість інформації, яка формувалась у обліковій інформаційній системі» [3, с. 62]. Це дало можливість
забезпечити користувачів бухгалтерської інформації усіх рівнів якісною інформацією, що сприяло
прийняттю адекватних управлінських рішень. Саме
наявність достовірної інформації про реальний стан
речей на підприємстві дало можливість менеджерам
підвищити ефективність роботи свого підприємства.
Це привело до економічного зростання майже усіх
галузей та економіки країни загалом. Отже, бухгалтерський облік активно впливає на зовнішнє середовище (рис. 2).
Таким чином, інформаційна система бухгалтерського обліку є відкритою з двосторонніми зв’язками,
яка як «підсистема системи більш високого рівня»
[2, c. 163], з одного боку, підпадає під вплив зовнішнього середовища (соціально-економічних відносин), а
з іншого боку, сама впливає на неї (рис. 3).
Інформаційна система бухгалтерського обліку не
лише забезпечує систему більш високого рівня інформацією, але й активно впливає на об’єкт управління
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Рис. 1. Класична модель системи бухгалтерського обліку як інформаційної системи
Джерело: побудовано на основі джерела [4]

Рис. 2. Модель системи бухгалтерського обліку відповідно до «Тези Зомбарта»

шляхом створення, накопичення та забезпечення якісною і своєчасною інформацією.
Сучасні економічні процеси відбуваються в умовах глобалізації та інформатизації, які приводять до
ускладнення внутрішніх та зовнішніх зв’язків, що обумовлює необхідність створення гнучких активно-даптивних облікових систем.
Активність гнучких систем бухгалтерського обліку
полягає в активізації впливу на об’єкт управління,
зовнішнє середовище, а адаптивність – у змінах елементів системи відповідно до змін зовнішнього середовища (потреб системи управління), які повинні мати

попереджувальний характер. Однак ефективно працююча інформаційна система бухгалтерського обліку
повинна мати адекватний теоретичний апарат.
Проводячи ретроспективний аналіз розвитку теорії бухгалтерського обліку, відзначаємо, що основні
теоретичні положення бухгалтерського обліку сконцентровані в навчальному курсі «Теорія бухгалтерського обліку», який був сформований ще у тридцяті
роки минулого століття. Тоді його зміст цілком «відповідав індустріальній фазі розвитку народного господарства, в яку активно вступив Радянський Союз»
[8]. У цей період основною функцією бухгалтерського
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Рис. 3. Модель системи бухгалтерського обліку як відкритої кібернетичної системи

обліку була контрольна. Після переходу до ринкової
економіки домінуючою стає інформаційна функція,
що обумовлює необхідність розроблення відповідних
теоретичних положень. На перших етапах розвитку
соціально-економічних відносин теоретичний апарат
бухгалтерського обліку ще якось відповідав вимогам
суспільства, але з розвитком глобалізаційних процесів
став суттєво відставати.
Враховуючи той факт, що система бухгалтерського
обліку є моделлю соціально-економічних відносин, у
якій «протиставлення фактів життя (в науці говорять
про синтетичні судження) і фактів, що логічно вводяться
з теорії в практику (їх називають аналітичними судженнями), складають сутність реального бухгалтерського
обліку» [8], зазначаємо, що від адекватності побудованої
моделі залежать достовірність відображення об’єкту і,
як наслідок, правильність рішень, що приймаються.
Проблема посилюється процесами диференціації
та інтеграції, які мають об’єктивний характер. Розвиток і становлення глобальної економіки передбачає,
по-перше, існування єдиної інформаційної бази, що
обумовлює необхідність узгодженості термінології у
різних наукових сегментах єдиного інформаційного
простору. На початкових стадіях розвитку соціальноекономічних відносин диференціація галузей знань не
відбувалась, тобто не існувало й розбіжностей у термінології (тому що термінології взагалі не існувало).
У подальшому спостерігався диференційований розвиток різних галузевих наукових напрямів, який здійснювався в межах вузького спеціального професіонального
призначення, що було цілком логічно і доцільно на
відповідному етапі розвитку як наук, так і соціальноекономічних відносин. У сучасних умовах відбувається інтеграція різних галузей знань на базі первинної

інформації. При цьому їх злиття не спостерігається,
тому що кожна з них продовжує виконувати свої функції та вирішувати свої завдання. Однак історично склалося, що у процесі розвитку різних напрямів знань у
них уже виникла специфічна термінологія.
Економічні науки характеризуються значною невизначеністю у термінології, невиправдано використовується паралельна. Так, у макро- і мікроекономіці
використовуються терміни «засоби виробництва» і
«предмети виробництва». У бухгалтерському обліку
цим термінам відповідають терміни «основні засоби» та
«матеріали». Отже, постає питання забезпечення теоретичних засад бухгалтерського обліку насамперед відповідним термінологічним апаратом, який був би узгоджений з іншими науковими сегментами. Універсальний
термінологічний апарат посилить взаємозв’язок обліку
з функціями аналізу, планування, контролю тощо.
Висновки. Процеси глобалізації та інформатизації суспільства обумовлюють зміни теоретичних засад
бухгалтерського обліку.
Інформаційна система бухгалтерського обліку є підсистемою системи більш високого рівня і як «частина
цілого незрівнянно більш значуща, ніж сама по собі»
[3]. Як у свій час розвиток подвійної бухгалтерії був обумовлений розвитком капіталізму («видатні дослідники
капіталізму ХІХ ст. К. Маркс і М. Вебер, кожен із різних
ідеологічних позицій, дійшли однозначного висновку:
розвиток капіталізму неможливо уявити без адекватного йому бухгалтерського обліку» [5]), так і існування
глобальної економіки неможливо без трансформування
теоретичних засад бухгалтерського обліку.
Перспективою подальших досліджень є адаптація
теоретичних засад бухгалтерського обліку до застосування digital-технологій.
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