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Навчально – наукового Інституту  
бізнесу, економіки та інформаційних технологій 
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CЕКЦІЯ 1 
 

СУЧАСНІ УПРАВЛІНСЬКІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ, 
РЕГІОНІВ ТА СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

 
DEVELOPMENT OF REGIONAL SMART SPECIALIZATION 

STRATEGIES IN UKRAINE, BASED ON PARTICIPATORY GOVERNANCE 
PRINCIPLE 

 
O.Y. Bilous 

Institute of Market Problems and Economic&amp;Ecological Research 
of the National Academy of Sciences of Ukraine 

 
At the beginning of 2019 the Ministry of Regional Development, Construction and Housing 

and Communal Services of Ukraine announced the commencement of work on the drafts of the 
Regional Development Strategies for the period of 2021-2027. Two months earlier the Cabinet of 
Ministers of Ukraine amended the Procedure for the development of regional development strategies 
and action plans for their implementation, as well as monitoring and evaluating the effectiveness of 
the implementation of these regional strategies and action plans, which were approved by the 
Resolution No. 959 of November 14, 2018[1]. These changes imply the use of smart specialization 
approaches to prepare a regional development strategy. 

Implementation of smart specialization principle in strategic planning of regional 
development in Ukraine is a response to the challenge of integrating the country into the world 
community, where this principle has been for a decade the guiding one, underpinning regional 
innovation development. The Smart Specialization concept was developed in 2009 by the 
Commission's Knowledge for Growth EG at the European Commission's Directorate for Research 
and Innovation in response to EU fragmentation and duplication of innovation support provided to 
EU countries [2]. Actually, the basic principle of smart specialization is to focus knowledge and 
combine it with a limited number of priority economic activities to make the regions competitive in 
the global economy. 

The key task of smart specialization, for which all its tools have been developed, is the cho-
ice of a limited number of innovative priorities of regional development. This task is solved on the 
principle of involving all key regional organizations and communities in the process of priorities 
development and implementation. The implementation of this principle is closely linked to the con-
cepts of "participatory governance", "good governance" and formation of a "participatory society".  

In today's practice of socio-economic management, the development of participatory 
approaches, "participatory decision-making", is becoming more common and replaces representative 
democracy. In a representative democracy citizens delegate the deputies, the president, or local 
government their right to govern, losing the right to directly influence the decisions their 
representatives make. In the absence of proper public scrutiny, representative democracy, in fact, 
does not differ from authoritarian regimes. One of the basic principles of civic participation in the 
decision-making process is the principle of inclusion, which consists in involvement in the decision-
making process those who will be directly affected by the decision. 

The main challenges that lead to the formation of a new approach to governance based on 
public participation are, first, the complication of socio-economic systems - in modern conditions 
there are new types of socio-economic problems, which necessitate the development of new models 
of response to them (another form of management - not experts and not "commanders"). Another is 
the change of social reality in the direction of reducing the hierarchy, becoming more network-based 
in nature. One more reason - public finance deficit and the need to prioritize. Another factor that 
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influences the development of participatory governance is the rapid process of decentralization, 
which is difficult to implement without understanding the mechanisms for the implementation and 
effective involvement of citizens in decision-making. The fundament of good governance is a well-
developed civil society with a high level of social capital. Elements of civil society, such as self-
organizing citizens for the common good, the ability to solve common problems is a prerequisite for 
good governance practices. The main characteristic of the good governance concept is broad social 
participation, which is a conscious active participation of citizens in the formation, development and 
implementation of political and other life decisions. 

Involving citizens in the formulation, development and implementation of community-
relevant decisions (through the use of techniques such as the creation of public dialogue tools, public 
consultations, advisory committees, etc.) facilitates the following processes: 
 increasing citizen participation in the public process, shared decision-making, and shared 

responsibility for community issues; 
 widening the boundaries of public dialogue and discussion, which in turn is often an incentive to 

“get out of the shadows” of people with their own ideas, who at one time lacked the ability and 
courage to publicly present them; 

 creation of a favorable climate for discussion, without minor (particular) conflicts for the sake of 
their own interests; 

 creation of new bases for cooperation with the authorities, reasonable control of the authorities 
and at the same time its legitimization before the ordinary citizens. 

The principles of “good governance” are gradually implementing in the process of socio-
economic development management in Ukraine. One of the objectives of the Project of the Strategy 
for Sustainable Development in Ukraine up to 2030 [3] is the growth of social capital (the ability of 
society to work in groups and organizations based on shared values). Operational goal 7.3 of the 
Strategy – is the creation of effective, accountable and inclusive institutions at all levels, including 
introduction of mechanisms for a broad public discussion of draft laws and regulations, plans for the 
development of territories and decisions of the authorities and local self-government, which are 
significant for the community and society as a whole. The principle of participatory management is 
also present in the normative acts concerning the development of strategic social and economic 
documents on the basis of smart specialization. According to the resolution of the Cabinet of 
Ministers of Ukraine from November 11, 2018 № 959, drafting of regional strategies and action plan 
for its implementation on the basis of smart specialization requires compliance with the principles of 
openness and parity. Openness principle is in ensuring that stakeholders, including business entities, 
research institutions, higher education institutions and public associations, are involved in the 
process of developing and implementing strategies; the principle of parity is to create equal 
opportunities to express the views of stakeholders and to ensure that their interests are maximally 
taken into account when formulating and implementing strategies. 
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ФАКТОРИ УДОСКОНАЛЕННЯ ТОВАРНО-ЗБУТОВОЇ ПОЛІТИКИ 
В СИСТЕМІ МАРКЕТИНГУ ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО 

СЕКТОРУ 
 

О.О. Богданов, аспірант  
Одеська національна академія харчових технологій,  

м. Одеса 
 

Пришвидшення перетворення сільгоспвиробничого вузла і збільшення ланки 
промислового задоволення споживачів потребує створення відповідного економічного устрою 
виробництва. Необхідною складовою є товарно-збутова ідеологія виробництва, яка є 
складовою їхнього спільного маркетингового напряму. Питання дослідження варіантів 
покращення його результативності в даний час є дуже важливим, не лише через  
недостатність знань роботи виробництва при наявності великої кількості опонентів у сфері 
торгівлі, а й з тяжкими, швидко реорганізованими, чинниками маркетингової сфери. В 
результаті це спонукає підприємців на безперервний пошук інноваційних розробок у сфері 
управління та вивчення ринку. Взявши до уваги той фактор, що товар обіймає важливу ланку 
у сфері маркетингу (тому що він вказує на особливість сполучення основних чинників - 
вартості, розмежування та поширення), робимо висновок, що товарно-збутова ідеологія 
презентується вирішальною стадією у маркетинг-менеджменті взагалі. Прикро, та темпи 
розвитку у вищевказаному секторі дуже не достатні та вимагають значного редагування [1]. 

Дослідивши першопричини розв’язання питань бачимо, що преценденти в 
агропродовольчому секторі економіки заради успіху у поставлених цілях створюють 
непростий, здатний доповнюватися комплекс різновидів господарювання, докладаючи зусиль 
для гарантування нерозривності та результативної роботи підрозділів. Основною течією якого 
є товарно-збутова ідеологія. 

Аналіз дає можливість встановити, що компоненти товарної політики виробничого 
підрозділу формуються, в основному, характеристиками запропонованого продукту (рис.1). 

Визначено, що збутова ідеологія це частина товарної ідеології і пропорціональна з нею 
як частка з основою. Через це влучніше тлумачити її як товарно-збутову, тому, що товарний 
об’єм - це основа та аргумент для побудови сукупності реалізаційних механізмів. Отже, 
підсумовуючи тлумачення, можна зазначити, що товарно-збутова ідеологія виробництва - це 
сукупний механізм маркетингового функціонування, упорядковуюча асортиментна ідеологія 
(у тому числі виготовлення та затвердження нової продукції), покращення попиту на товар, 
побудова моделі переміщення продукції, заохочення реалізації з наміром якнайбільшого 
задоволення покупних потреб [2]. Дослідження та застосування товарно-збутової політики 
організації потребують для початку: прозорого розуміння поняття про застосування у 
майбутньому, присутність плану (перспективного напряму) виробничо-збутового 
функціонування, досвіду в умовах торгівлі, чітке розуміння спроможності та потенціалу 
сьогодні та з часом. 

Особливості товарно-збутової політики характеризуються впливом внутрішніх та 
навколишніх факторів роботи організації та комплектуються на базі врегульованого 
дослідження вимог, урахування та пріоритету, притаманних покупцям товару. У зв’язку з тим, 
що ці пріоритети весь час розширюються та доповнюються, то ефективна товарно-збутова 
орієнтація має бути направлена на періодичне покращення виробництва, збільшення 
різновиду продукту та сервісу, що пропонується, відповідно засновуватися на 
маркетинговому погляді. Шлях втілення товарно-збутової орієнтації організацій містить в 
собі особливі знаряддя по реалізації мети товарного задоволення та налагодження позицій у 
сфері торгівлі. Але, аналіз виявив, що під час реформування АПК важливою перешкодою для 
суб’єктів господарювання агропродовольчого сектору є не ефективне застосування збутової 
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та асортиментної активності в умовах торгівлі, що постійно піддається змінам [3]. 
Розширюючи потоки реалізації, переробні господарства покращували та збільшували 

різновидність товарів, які виготовлялись. Завдяки цьому число споживачів помітно виросло, 
почали виникати не стандартні напрямки реалізації, наприклад, реалізація товарів брокерам, 
збут товарів використовуючи харчові торгові площадки, періодичні базари. Товарна ланка на 
етапах після переробної діяльності зменшилася. Велика кількість агровиробників почали без 
посередників транспортувати за межі району виробництва товари для їх збуту 

 
 

 
 

Рис. 1. Комплектація продукційно-реалізаційної програми господарства 
 
План удосконалення основної частини виробників агропродовольчого сектору має 

бути направлений на створення близьких шляхів реалізації заради пришвидшення 
переміщення продукції, через невеликі строки консервування товарів та вирішення проблем 
перевезення. Реорганізація способів збуту має шанси лише у разі швидкого пристосування 
системи реалізації організації до вимог удосконалення місцевих вузлів, що краще розв’язують 
певну кількість реалізаційних та інших питань. Разом з цим, велика кількість менеджерів та 
кваліфікованих виробників не придають належної уваги питанням упорядкування реалізації, 
сприймаючи її тільки як вузол відносин із сільськогосподарськими організаціями. 
Дослідження показали, що також не враховується потрібність знаходження способів 
результативного менеджменту своєю ж реалізаційною системою. 
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ВПЛИВ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ НА АБСЕНТЕЇЗМ: 
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ 

 
Н.С. Венгерська, к.е.н., доц. 
Є.В. Маказан, к.е.н., доц. 

Запорізький національний університет 
м. Запоріжжя 

 
У сучасних умовах розвитку економіки України машинобудівні підприємства змушені 

знижувати витрати та підвищувати ефективність використання ресурсів. Одним з напрямків 
підвищення ефективності є ефективне використання робочого часу. Машинобудівні 
підприємства України мають сформовану корпоративну культуру, основи, якою були ще 
закладені в період командно-адміністративної економіки. У сучасних умовах ринкової 
економіки корпоративна культура змінюється під впливом зовнішніх чинників, таких як зміна 
стратегії диверсифікація ринків, оптимізація діяльності, управління ризиками в період 
економічної та політичної кризи, так і внутрішніх: падіння мотивації персоналу, 
незацікавленість роботою, зниження лояльності та інші. Ці фактори впливають на показники 
трудового абсентеїзму. Але як показує практика, підприємства не займаються вимірюванням 
латентного абсентеїзму, на відміну від явного абсентеїзму, що обумовлює визначити 
теоретичні та практичні аспекти цього явища. 

Розвиваючи поняття абсентеїзму в сфері трудових відносин вчені мають на увазі 
термін «трудовий абсентеїзм». Аналіз теоретико-методологічних поглядів вчених дозволяє 
виділити три підходи до сутності трудового абсентеїзму. 

Прихильники першого підходу розуміють під трудовим абсентеїзмом будь-яку 
відсутність працівника (тимчасову або перманентну, самовільну або дозволену). Акцент 
робиться на реальних, явних фактах фізичної відсутності працівника на робочому місці, 
роботі, в організації. Цей підхід найбільш поширений серед зарубіжних вчених. 

Зарубіжні дослідники підкреслюють, що до абсентеїзму належать тільки прогули, 
пов'язані з відсутністю персоналу на робочому місці з певних причин або ж без причини. 
Ф. Кукічелла [1] вважає, що абсентеїзм - це «звичайна відсутність на роботі протягом одного 
або декількох днів, зазвичай виправдовується медичною довідкою, але насправді це пов'язано 
з особистими інтересами і поганим почуттям обов'язку». Вона зазначає, що прогули мають 
різні види, і багато з них дозволені законом: відпустка; вихідний день; день для страйків; час 
за свій рахунок за особистими та сімейними проблемами; травма на робочому місці; 
лікарняний. Роджерс Дж. [2] вважає, що поведінка працівника з точки зору презентизму є 
функцією від здатності і мотивації відвідувати роботу. На працівника може справити 
негативний тиск такі чинники: афективна реакція на ситуацію на роботі (внутрішня 
мотивація), зовнішні неминучі обставини (хвороба, нещасні випадки); внутрішні обставини, 
які можливо уникнути (наприклад, стрес через займаної посади, сфери діяльності, стилю 
керівництва). Другий підхід передбачає розгляд абсентеїзму як ухилення від виконання 
функціональних обов'язків [3]. Тобто,  в цьому підході акцент зміщений з фізичної 
присутності особи на робочому місці на виконання його функціональних обов'язків, але яка не 
почала працювати з тих чи інших причин. Позиція прихильників третього підходу полягає в 
тому, що, вони об'єднують перший і другий. З їх позиції абсентеїзм - це неможливість для 
працівника відзвітувати в роботі, яку він повинен був виконати за планом (графіком): 1) 
ухилення від виконання обов'язків; 2) ухилення від роботи. Іншими словами, це ухилення 
працівників від роботи з використанням усього арсеналу засобів виправдання неявки на 
роботу, невиконання працівником з різних причин своїх функціональних обов'язків [4]. 

Відзначимо, що корпоративна культура і модель лідерства керівництва - це фактори, 
які відіграють вирішальну роль в управлінні абсентеїзмом. Якщо в компанії існує культура, в 
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якій керівництво лояльно ставиться до абсентеїзму, то це стимулює персонал частіше брати 
відгули або лікарняні. Однак, якщо в компанії ефективно управляють абсентеїзмом, то 
співробітники двічі подумають, перш ніж бути відсутнім без певних причин. Слабка 
корпоративна культура може бути найбільш значущою причиною збільшення абсентеїзму [5]. 
Сильна корпоративна культура забезпечує високі фінансові показники, задоволеність 
співробітників і досягнення організаційних цілей. Отже, це може привести до зниження 
абсентеїзму. 

Абсентеїзм також залежить від того, наскільки лідер підтримує співробітників і 
включає їх до процесів прийняття рішень. Погані лідерські якості можуть негативно вплинути 
на функціонування співробітників, що може привести до невиходу на роботу [6]. Менеджери 
повинні повідомити про причини реалізації політики невиходу на роботу. Якщо 
співробітники, які регулярно працюють спостерігають за поведінкою працівників, які навпаки 
регулярно відсутні на роботі без будь-яких наслідків, то вони, швидше за все, будуть 
слідувати такій поведінці, тому що керівництво не робить ніяких дій. Висока терпимість 
керівництва до абсентеїзму в компанії, призводить до високих його показників і нездатності 
досягти організаційних цілей. Авторами було проведено дослідження абсентеїзму семи 
підприємств Запорізької області (Україна) в 2017-2018 рр. і виявлено такі корпоративні 
причини абсентеїзму: слабкість корпоративної культури; невміла або незадовільна робота 
менеджменту підприємства; зміна статусу підприємства (зміни форми власності та ін.); зміна 
власника підприємства або зміна складу засновників; санація або банкрутство підприємства та 
ін. В результаті дослідження підприємств нами було проаналізовано латентний абсентеїзм, 
коли співробітник формально присутній на своєму робочому місці, але фактично не виконує 
свої основні обов'язки. Дана форма найбільш руйнівна за своєю природою для підприємства, 
разом з тим абсентеїзм створює безліч проблем у всіх виробничих сферах. 

З метою усунення негативних наслідків впливу абсентеїзму на компанію необхідно 
здійснювати управління абсентеїзмом за допомогою посилення корпоративної культури 
підприємства. Але всі види абсентеїзму не підлягають і не повинні бути предметом 
управління. Оскільки певний рівень абсентеїзму співробітника в значній мірі неминучий, так 
як люди хворіють, і виникають обставини, які майже не дозволяють працівникам відвідувати 
роботу. Але, є все більше свідчень того, що багато прогулів співробітників можна уникнути. 
Деякі прогули можуть бути навмисної стратегією, яка використовується співробітниками для 
ухилення від роботи. 
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In today's environment, the management of a business entity depends on a large number of 

conditions: external and internal, which are associated with the functioning and formation of the 
main link of the state economy. Understanding this is especially important in the transition to market 
relations, when the structural restructuring of the entire production management system is aimed, 
first of all, at its adaptation to new economic conditions, organizational, legal, economic mechanism, 
value system. 

For this reason, the study of conditions that play an important role in the organizational 
formation and development of a management system based on the study of communication among its 
components (internal), as well as between the organization and its external environment (external 
variables), is an integral part solving the tasks. 

To date, it is possible to distinguish three groups of factors that underlie the current stage of 
systematic studies of management organization. First, these are the factors behind the development 
of the object of study itself, its links, its components. 

Second, these are the factors in the development of science itself, determined by the objective 
need to integrate specialized fields of knowledge. Integration processes in science create new, non-
standard problems and require appropriate (adequate) research methods and forms. 

Third, changes in the research subject and its instruments. Significantly increasing the level 
of knowledge not only in the specific but also related fields, the ability to process large amounts of 
information in practice provides a transition from traditional methods of subjective judgments and 
assessments to methods of scientific decision-making based on process modeling and selection of the 
most effective option [1]. 

Formation of the basics of structural and functional management training is aimed at the 
realization of the organization's mission, its goals, and how the personnel management strategy is 
aimed at: 

1) increase of highly professional human resources potential: formation of personnel, both in 
terms of number and level of qualification, planning of personnel development in connection with 
the development of new technologies, innovations, development, and implementation of new 
programs that meet the modern requirement; 

2) development of organizational culture, support of traditions, creation of new ones; 
3) organization of work with the reserve of personnel; 
4) strengthening the principles of team consciousness, teamwork of specialists, bringing the 

personal interests of the staff closer to the interests of the organization; 
5) remuneration based on the employee's real contribution, stimulating initiative, employee 

interest in increasing the number of students enrolled and improving the quality of educational 
services. 

Management development policy defines the strategic role, goals, objectives, principles and 
covers all categories. In the period of development of the newest structure of management education 
in Ukraine, formation of the system of entrepreneurship and formation of the public sector of the 
economy, functional application of world and national experience of management science, it is 
necessary to draw the interest of both scientists and practitioners who conduct management activities 
at the enterprise for some values of organizational and economic dynamics, which combined with the 
study of the historical criterion of becoming a professional management system [1]. 
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The managerial continuum - the continuity of the development of managerial science and 
practice in its historical retrospective - provides an opportunity to follow the formation and 
development of managerial thought during a rather long time of the development of human 
civilization. In most cases, this period in the management continuum begins from 5000 BC, when the 
Sumerians invented cuneiform, thus opening up the possibility of fact recording, and extends up to 
our time when management became a major factor in the effective development of any organization 
[2, p. 31-37]. When considering the reasons for the evolution of management systems, it should be 
noted that they are in the plane of the relationship of the organization with nature to the extent that 
there is an accumulation of broader connections between nature and society. Man needs to find in 
nature that energy that could replace his own. Thus, with each new energy transformation, the next, 
higher, type of energy employed is the subject of mass sales in the labor market. Therefore, the 
general law of energy delegation in the management system acts as the law of delegation of powers. 
And the driving force behind this law is the law of saving time (labor), which operates in a 
competitive market mechanism. Therefore, management must proceed from the fact that the higher 
the industrial and human energy potential put into operation by an organization, the more efficient it 
works, increasing its chances in competition [3, p. 37-38]. In the corporate governance development 
process, the share capital diffusion indicator is progressing, leading to the further removal of small 
and medium-sized shareholders from the corporate control centers. In these circumstances, the term 
"techno-structure" is used to mean the backbone of a corporation that includes managers and leading 
professionals. Technostructure shows an interest in the appropriation of power in a corporation, 
which can be a real threat to owners [3, p. 51-52]. 

The occurrence of such a situation is due to the following reasons: 
1) that the dissipation of equity among a large number of investors qualifies as the main 

reason for the weakening of the connection between property and real power in the enterprise; 
2) in the age of scientific and technological revolutions, the authorities are not able to 

function in isolation from specific professional knowledge; 
3) all major decisions are made by management specialists, leading to the emergence of the 

management elite. 
The current stage of development of the Ukrainian economy is characterized by the formation 

of new competitive advantages based on information resources and elements of the intellectual 
capital of enterprises. 

Further studies should focus on research on methods and tools for staff development, the 
formation of the most adaptive corporate cultures that stimulate creativity, innovation, raising the 
interest of employees in increasing their personal professional and qualification level, the 
implementation of new initiatives. This requires business process reengineering managers, the ability 
to develop staff, and motivate, to ensure that the targets are met. The continuous change of curricula, 
improvement of motivation and corporate culture in multinational and global companies. 
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м. Львів 
 

Глобалізаційний процес у світі характеризується швидкістю, гнучкістю та 
пристосованістю до відповідних змін для досягнення успіху. Темп зміни в державному 
середовищі зростає, особливо якщо це стосується технологічних змін. На практиці, часто в 
державному управління відстежується не відповідність пропорційного зростання та адаптації 
змін. Ефективність держаного управління напряму залежить від ступеня пристосованості і 
гнучкості, а також від здатності як окремих людей, так і цілих структур накопичувати досвід і 
на його основі навчатися. Тобто циклічність змін та їхній вплив притаманні тільки тим 
структурам, які навчаються найбільш швидко та здатні досягнути бажаного результату. Чим 
вище темп змін, тим більша потреба в прискоренні навчання, як на рівні окремого службовця, 
так і на рівні підрозділу. Державні структури повинні розвивати свої здібності, що 
ґрунтуються на знаннях, які є одночасно і довготривалими і добре пристосованими. 

 

 

Рис. 1. Інтелектуальна державна структура 
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Таким чином, державні структури повинні стати інтелектуальними, свідомо прагнути 
дізнатися якомога більше про характер внутрішнього та зовнішнього середовища і 
взаємозв'язок між ними. Досліджуючи внутрішнє середовище, державні структури повинні 
прагнути краще зрозуміти природу своїх здібностей і дій, кінцевих результатів з тим, щоб 
краще їх використовувати. Дослідження зовнішнього середовища спрямоване на пізнання 
потреб суспільства, економічних тенденцій, міжнародного оточення тощо. Тільки завдяки 
розумінню своїх власних здібностей і того, як вони співвідносяться з потребами суспільства, 
забезпечується ефективність державного управління. Отже, процес дослідження середовища є 
безперервним. 

Державні структури не просто повинні навчатися, але також повинні робити це 
швидше терміну проведених змін. Очевидно, що просте розуміння діяльності державних 
структур при цьому не забезпечить досягнення очікуваного результату. Необхідно розуміти 
природу і процеси організаційного навчання та управління такого роду знаннями з тим, щоб 
збільшити швидкість розвитку організаційного знання, підвищити якість і обсяг доступного 
знання. Отже, розуміння поняття процесу навчання за допомого формалізації процедур і 
структур управління знанням державні структури можуть як скорочувати час, необхідний для 
навчання, так і підвищувати якість і обсяг доступного знання. Інтелектуальна державна 
структура – це та, яка розумно навчається і управляє своїм знанням. На основі інтелекту 
розвиваються такі здібності, які дозволяють державним структурам бути гнучкими та 
ефективно діяти. Сьогодні вже багато дослідників поділяють і підтримують даний підхід, для 
прикладу, точка зору Grant (1997) заснована на знаннях, представляє злиття багатьох 
дослідницьких напрямків, головними з яких є ресурсна теорія і епістемологія. 

Модель управління знанням і організаційного навчання приведена нижче на рис. 1. 
(Argyris, 1977 і 1992). Загально відомим є той факт, що організаційне навчання і знання 
будується на основі індивідуального знання, яке може бути як явним, так і неявним. 

Організаційне знання формується тоді, коли індивідуальне знання формалізується і 
зберігається в певному форматі. Подальший процес передбачає поширення такого знання в 
межах державної структури, а в обмеженому обсязі і поза нею. Перш за все знання та його 
використання повинні бути скоординовані, щоб забезпечити відповідний результат, тобто 
відбувається перехід у фазу організаційного контексту, який визначає ефективність 
управління знанням і процеси навчання в окремо взятій структурі. Цей контекст включає в 
себе культуру організації, її структуру та інфраструктуру. Інтелектуальна державна структура 
зобов'язана мати контекст, який стимулює і підтримує формування знання і управління ним. 
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УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В ПУБЛІЧНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ 
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Б.В. Мироненко, магістр 

Одеська національна академія харчових технологій 
 

Управління персоналом в публічних організаціях під час кризових явищ виступає 
водночас як важливим напрямком управлінської діяльності, так і вагомим інструментом 
впливу на їх функціонування з урахуванням цілей державної кадрової політики. Слід 
зазначити, що відповідно до Стратегії державної кадрової політики на 2012-2020 роки 
[1], реалізація державної кадрової політики передбачена за такими напрямами: підготовка 
кадрів; навчання; державне регулювання професійної діяльності; соціальний захист; 
забезпечення зайнятості населення; оптимізація кадрових служб. ЇЇ детальне вивчення 
підтверджує наявність певної кількості проблем в управлінні персоналом в публічних 
організаціях, де найбільш актуальними та невирішеними є такі (таблиця 1). 

 
Таблиця 1 - Актуальні проблеми щодо управління персоналом в публічних 

організаціях [2] 
№ п/п Характеристика проблеми 
1 Відсутність єдиної та зрозумілої системи оцінки якості та ефективності кадрової роботи. Це 

призводить до зниження рівня управління цією сферою, адже атестація і контроль персоналу 
носять певний формальний характер, зіставлення результатів діяльності фахівців переважно 
ускладнене, імовірність появи незацікавленості персоналу в результатах власної діяльності.  

2 Недостатня кількість кваліфікованих фахівців в публічних організаціях через невисоку 
престижність праці та низький рівень заробітних плат, що не відповідає складності роботи та 
емоційної напруги, та відштовхує випускників (потенційних працівників)  від бюджетних 
організацій. 

3 Недостатній рівень мотивації персоналу публічних організацій через неможливість використання 
фінансових інструментів (підвищення заробітної плати, премії). Отже, більшість керівників не 
має фінансової можливості для матеріального стимулювання персоналу, що враховуючи низький 
рівень зарплат демотивує персонал і не сприяє якісному трудовому процесу. Такі тенденції 
підтверджують відсутність орієнтації персоналу на якісний результат професійної діяльності, що 
негативно впливає на ефективність роботи організацій. 

4 Негативний імідж державних службовців в українському суспільстві через існуючі стереотипи та 
відсутність цілеспрямованої роботи державних структур в напрямку формування сприятливого 
позитивного  образу в суспільній свідомості. 

 
Отже, антикризове управління персоналом передбачає не лише формальну організацію 

роботи з персоналом (планування, відбір, підбір, розстановку), але і сукупність чинників 
соціально-психологічного, етичного характеру (дбайливе відношення до потреб людини, 
врахування її індивідуальних особливостей, тощо). Особлива увага повинна приділятися 
проблемам взаємодії керівників організації з профспілками і службою зайнятості. [3] 
Антикризове управління персоналом в організаціях публічної сфери передбачає вирішення 
наступного кола управлінських завдань (рис. 1). 

Так, криза персоналу визначає невідповідність діяльності персоналу новим умовам, що 
виникли у процесі розвитку публічної організації. Основними симптомами можуть бути 
почастішання конфліктів, скорочення кількості робочих годин (змін) та наявність 
надлишкового персоналу, зростання плинності кадрів, збільшення кількості неявок на роботу, 
погіршення продуктивності праці, ігнорування керівника, вказівок керівництва, погіршення 
дисципліни [2]. 

Як видно з наведеного у табл.1 переліку, антикризове управління персоналом в 
організаціях публічної сфери спрямоване на розв'язання здебільшого традиційних завдань 
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управління персоналом (визначення потреби в персоналі; залучення, відбір та вивільнення 
персоналу; оцінка персоналу; ротація та навчання персоналу; мотивація та стимулювання 
праці), методичні принципи та рекомендації по розв'язанню яких викладені в чисельних 
спеціалізованих виданнях. 

 
Рис. 1. Зміст управлінських завдань, що постають при антикризовому управлінні 

персоналом в організаціях публічної сфери* 
*розроблено авторами на основі джерела [5] 

 
Однак реалізація цих завдань відбувається в особливих умовах – обмеженості 

фінансових ресурсів, масового скорочення персоналу, згортання державних соціальних 
програм, тощо. Це і обумовлює доцільність вивчення змісту і застосування наведених 
антикризових завдань щодо управління персоналом в організаціях публічної сфери. [6] 
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Зміст управлінського завдання

Зниження соціально-
психологічної напруги в 
колективі, антистресова 
підготовка персоналу.

Проведення 
організаційно-кадрового 

аудиту (оцінка 
кадрового потенціалу).

Реструктуризація 
наявного кадрового 

потенціалу: оптимізація 
чисельності персоналу.

Забезпечення соціального 
захисту та працевлаштування 

працівників, що 
вивільнюються 
(звільнюються).

Проведення відкритих та 
прозорих конкурсів на посади з 

врахуванням незалежності 
органів відбору кандидатів

Вибір методу керівництва 
персоналом (визначення типу 

поведінки керівників у 
кризовій ситуації).

Організація навчання та 
підвищення кваліфікації 
персоналу організації.

Мобілізація кадрового потенціалу 
на розв'язання завдань переборення 

опору нововведенням та змінам 
публічної політики.
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ 
УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ СУБ'ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРА 

 
Л.П. Коритник, к.е.н., старший викладач 
ДННУ «Академія фінансового управління» 

м.Київ 
 
Стратегією модернізації системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності в 

державному секторі на період до 2025 року [1] передбачено підвищення якості, повноти та 
достовірності даних фінансової звітності, на основі яких приймаються управлінські рішення у 
сфері державних фінансів. Такий підхід визначає пріоритетним завданням побудову 
ефективної системи управлінського обліку суб’єктів державного сектора для інтеграції 
механізму формування обліково-аналітичного забезпечення управління з цілями 
функціонування і розвитку. При цьому ключова роль відводиться правильній організації 
побудови системи управлінського обліку та забезпеченню якісної технології його 
функціонування в контексті визначення та формування ефективної комбінації його елементів як 
інструментів інформаційного наповнення управління діяльністю суб’єктів державного 
сектору, що об'єднують практично всі функції управління: планування, облік, контроль, 
аналіз, прийняття рішень.  

Дослідження теоретичних основ та методичних положень побудови управлінського обліку 
в діяльності суб’єктів державного сектора висвітлені в працях вітчизняних [2-4] і зарубіжних 
вчених [5-6]. Однак, необхідно визнати, що дослідження елементів управлінського обліку 
залишилися поза увагою науковців. Так, в сучасних умовах конкурентного середовища та 
нової парадигми управління державними фінансами, система управлінського обліку суб'єктів 
державного сектору повинна характеризуватися сукупністю цілісно функціонуючих 
взаємопов'язаних елементів таких як: бюджетування, стратегічне планування, облік витрат і 
калькулювання собівартості послуг, документування та управлінська звітність, управлінський 
аналіз, внутрішній контроль та підготовка інформації для прийняття управлінських рішень. 
Такий підхід до організації управлінського обліку сприятиме генеруванню комплексного 
інформаційного забезпечення процесів менеджменту на всіх рівнях управління.  

Бюджетування являється найефективнішою формою оперативного фінансового 
планування і управління, що дозволяє максимально точно конкретизувати цілі суб'єкту 
державного сектору і відобразити їх в фінансових та натуральних показниках. В умовах 
впровадження програмно-цільового методу в бюджетному процесі бюджетування повинно 
бути націлене на результат. 

Стратегічне планування забезпечує оптимізацію стратегії розвитку суб'єкта державного 
сектору шляхом моделювання діяльності на основі досягнутих та очікуваних результатів і їх 
показників, а також розробки основних векторів діяльності на довгострокову перспективу. 
Стратегічне планування передбачає врахування як внутрішньої так і зовнішньої динаміки 
процесів, виявлення і розвиток сильних та мінімізація слабких сторін в діяльності суб'єкта 
державного сектору, визначення нових можливостей та перспективних напрямків діяльності 
тощо. 

Облік витрат і калькулювання собівартості державних послуг передбачають: 
економічне обґрунтування класифікації витрат і їх групування для обчислення собівартості; 
визначення і чітке розмежування витрат залежно від способу віднесення до собівартості 
(перелік та склад прямих і загальновиробничих витрат); визначення механізму розподілу 
загальновиробничих витрат; встановлення порядку управлінського обліку витрат; визначення 
калькуляційних одиниць; вибір та обґрунтування методу калькулювання. 

Документування та управлінська звітність виконують вагому функціональну роль і 
призначаються для: зворотного зв'язку в процесі управління, спрямованого на досягнення 
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визначених суб'єктом державного сектору цілей; поєднання планових, фактичних, прогнозних 
даних, розрахункових показників, що характеризують кількісні, вартісні та якісні результати 
діяльності суб'єкту державного сектору. 

Управлінський аналіз виступає процесом інтерпретації даних управлінського обліку 
про доходи і витрати, ресурси та результати менеджменту з метою забезпечення обліково-
аналітичною релевантною інформацією процесів управління і контролю діяльності, 
обґрунтованості і збалансованості сформованих планів, обраних цілей і стратегій. 

Внутрішній контроль передбачає здійснення продуктивного механізму внутрішнього 
контролю за процесом реалізації всіх видів і напрямків діяльності та їх результативними 
показниками, що створює перспективи для достовірності інформаційної системи та 
ефективного управління. 

Підготовка інформації для прийняття управлінських рішень передбачає наявність 
релевантної інформаційної бази для формування, вибору і реалізації економічно 
обґрунтованих тактично та стратегічно виважених рішень.  

Вочевидь, система управлінського обліку продукує інформацію як ретроспективного і 
фактичного, так і перспективного, стратегічного характеру для:  

– здійснення планування, контролю та аналізу (оцінки) діяльності суб'єкту 
державного сектору, забезпечення і раціонального використання його матеріальних, 
фінансових, трудових ресурсів;  

– прийняття управлінських рішень, спрямованих на отримання високих 
економічних результатів і досягнення тактичних і стратегічних цілей. 

Таким чином, запропонована структура елементів управлінського обліку суб'єктів 
державного сектору ґрунтується на ідентифікації та взаємодії його основних структурних 
складових, які окремо є основою інформаційного забезпечення певного напрямку 
управлінської діяльності, а в сукупності забезпечують комплексне формування інформаційної 
бази для прийняття економічно обґрунтованих тактично та стратегічно виважених 
управлінських рішень в умовах впровадження бюджетного планування та програмно-
цільового методу в бюджетному процесі. 
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Активний розвиток науки і техніки призводить до щоденної появи нового знання. 

Інфокомунікації відносяться до складних відкритих систем, що впливають на діяльність всіх 
секторів національної економіки і зазнають безпосередній вплив зовнішнього середовища. 
Особливості виробництва і споживання інфокомунікаційних послуг, технології і організації 
процесів передачі, обробки і розподілу інформації, безліч учасників ринку інфокомунікацій 
обумовлюють не тільки своєрідність дії економічних законів, а й застосування специфічних 
методів аналізу і прогнозування [1].  

Основним завданням системи освіти є задоволення потреб держави у виконанні 
соціального замовлення. Сучасні запити тягнуть за собою безперервне вдосконалення 
навчального процесу, тому процес навчання повинен бути достатньо гнучким для швидкої 
адаптації до мінливих вимог. Одним із засобів, що сприяють підвищенню якості підготовки 
студентів і формування відповідного освітнього середовища, є нові інформаційні технології 
навчання, що базуються на застосуванні навчальних систем з елементів штучного інтелекту. 
При розумній організації вони інтенсифікують процес навчання, забезпечують формування 
глибоких знань, вироблення міцних умінь і твердих навичок, а також вносять свій внесок у 
процес виховання студентів.  

Сучасні запити в системі освіти тягнуть за собою безперервне вдосконалення 
навчального процесу, тому процес навчання повинен бути достатньо гнучким для швидкої 
адаптації до мінливих вимог. При цьому необхідно враховувати специфіку інформаційного 
середовища ЗВО і мінливу методологію формування навчального процесу.  

Потреба в адаптивних інформаційних системах виникає в тих випадках, коли 
підтримувані ними проблемні області постійно розвиваються. У зв'язку з цим адаптивні 
системи повинні задовольняти ряду специфічних вимог, а саме: 
 адекватно відображати знання проблемної області в кожен момент часу; 
 бути придатними для легкої і швидкої реконструкції при зміні проблемного середовища. 

В останні роки широке практичне застосування стали знаходити системи 
електронного навчання, які створювані, як правило, на базі Learning Management System 
(LMS) (Система Управління Навчанням) − програмного забезпечення, що автоматизує 
адміністрування, документування, відстеження, звітність і розробку навчальних курсів або 
освітніх програм. LMS зазвичай служать для підготовки великого числа студентів. Деякі з них 
орієнтовані на використання в закладах освіти (Blackboard, e-College або WebCT), інші – на 
корпоративне навчання (Docent, Saba, Aspen) [2]. 

Їх спільною особливістю є можливість стеження за навчанням користувачів (трекінг), 
зберігання їх характеристик, підрахування кількості заходів на певні розділи сайту, а також 
визначення часу, витраченого студентом на проходження певної частини курсу. Ці системи 
дозволяють користувачам реєструватися для проходження курсу. Зареєстрованим 
користувачам автоматично висилається інформація різного роду про поточні події і 
необхідної звітності. Користувачі, що навчаються можуть бути організовані в групи. Крім 
того, є можливість перевірки знань і онлайн-спілкування. 

Останнім часом робляться спроби зробити такі системи більш адаптивними, тобто 
здатними не тільки зберігати характеристики користувачів, але і вибудовувати навчальний 
процес в залежності від них. 
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Сьогодні на ринку представлена велика кількість різноманітних LMS. Такі системи 
значно збільшують доступність освіти, а також надають інструменти для контролю над 
процесом навчання. Впровадження адаптивності в такі системи може додати ще один елемент 
управління навчанням і зробити LMS ближче до своїх кінцевих користувачів.  

Поняття адаптації в навчальному процесі має на увазі механізм пристосування 
навчальних матеріалів до індивідуальних знань, потреб і особливостям студента.  

Адаптивність - персоніфікація процесу навчання на основі створення навчальних 
матеріалів, які враховують індивідуальні особливості учнів, в тому числі психологічні 
особливості, швидкість сприйняття, рівень початкових знань, а також індивідуальні цілі і 
завдання навчання [3]. 

Метою впровадження адаптації в навчальне середовище ЗВО надає студентам 
наступні можливості: 
 індивідуальний навчальний матеріал на основі наявних у нього знань; 
 інтерактивна підтримка при навчанні рішенню завдань; 
 оцінювання якості знань за індивідуальним сценарієм; 
 особисті статистичні дані, що показують ступінь прогресу; 
 система рекомендацій, що дозволяє оперативно оцінювати досягнення. 

Головною метою адаптації в процесі освіти є індивідуалізація навчання, тобто перехід 
від масового навчання до побудови індивідуальних траєкторій освіти для кожного студента на 
основі його особистих якостей і потреб у знаннях. 

Виділяють 2 види адаптивних систем навчання [3]: 
‒ системи, які спрямовані на мінімізацію витрат на процес навчання при заданому 

початковому і кінцевому стані знань у того, хто навчається (ресурсна оптимізація); 
‒ системи, які спрямовані на максимізацію кінцевих знань при заданих обмеженнях за 

часом і ресурсами (результатна оптимізація). 
Обидва види систем вимагають визначення початкових знань від студента, що 

характеризується складом інформаційних відомостей, вміннями виконувати конкретні види 
робіт, навичками спілкування і поведінки в суспільстві. Визначення параметрів початкового 
стану студентів є одним з основних відправних моментів для оптимального проектування 
індивідуального освітнього маршруту. Крім того, обидва види систем вимагають і визначення 
параметрів кінцевих знань, аналіз яких дозволяє визначати, наскільки  ефективна дана 
система. 

Використання адаптивних інформаційних систем в процесі навчання студентів 
дозволить формувати індивідуальну траєкторію навчання, враховувати при навчанні не тільки 
вимоги державних стандартів до програми підготовки, а й вимоги роботодавця, а також вже 
наявні знання, вміння і навички та особистісні характеристики студента. Використання 
інтернет-технологій дозволить студентам навчатися в будь-який час і в будь-якому місці, 
роботодавцям оперативно відслідковувати результати навчання. 
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Вважається, що ІТ-сфера є найбільш залежною від якості персоналу. Якщо в інших 

галузях за рахунок грамотного налаштування процесів можна  значною мірою нівелювати 
вплив персоналу, то зробити те ж саме в сфері розробки програмного забезпечення набагато 
складніше. 

Конкуренція на ринку інформаційних технологій найбільш близька до досконалої. Це 
означає, що якість послуг, що надаються, і ступінь задоволеності замовника відіграють 
першорядну роль. Забезпечити перемогу в конкурентній боротьбі може тільки грамотний і 
вмотивований персонал. Отже, люди – це основний актив ІТ-компанії, а розробка набору 
критеріїв, що дозволяє всебічно оцінити співробітника, є актуальним завданням [1]. 

В області управління проектами розроблено міжнародні стандартизовані методики та 
національні стандарти, зокрема [2]: 

1. Керівництво PMBOK® 6th Edition – Керівництво до Зводу знань з управління 
проектом (PMBOK Guide), що включає в себе стандарт, а також сукупність знань, 
традиційних та інноваційних практик управління проектом. 

2. ISO 21500: 2012 – стандарт управління проектами ISO; призначений для узгодження 
з відповідними міжнародними стандартами, такими як ISO 10006-2017, ISO 10007-2017, ISO 
31000-2018. Стандарт забезпечує загальне керівництво з процесів управління проектами, які 
становлять особливу важливість і впливають на досягнення проектами результатів. 

3. PRINCE2 –  п'ята версія стандарту, випущеного Британською торговою палатою, що 
входить до складу Групи з ефективності й реформування (Efficiency and Reform Group). 
Стандарт розділений на дві частини: Managing Successful Projects Using PRINCE2 і Directing 
Successful Projects Using PRINCE2. 

4. В рамках управління проектами використовують також IPMA ICB 4.0 –  звід вимог в 
області проектного менеджменту.  

Серед прикладів ранніх методик і стандартів проектного менеджменту, в яких 
розглядалися моделі проектних команд, можна відзначити: методику «План Уайта» 
(розроблялася паралельно зі стандартом MRP – Material Requirements Planning); стандарт P2M 
(Японія); методику корпорації Microsoft – Microsoft Solution Framework, що включає в себе 
опис моделі команди проекту –  Microsoft Solution Framework Team Model; теорію ролей в 
команді М. Белбіна й пов'язану з нею методику визначення рольового складу проектної групи 
[2]. 

Також відзначимо систему професійних стандартів у сфері ІТ епохи цифрової 
економіки – SFIA (Skills Framework for the Information Age). Якоюсь мірою SFIA можна 
співвіднести з реєстром професійних стандартів. SFIA орієнтований виключно на ІТ, не 
впливає на специфічні технології і продукти, але в той же час SFIA відрізняється системністю, 
глобальним застосуванням в різних країнах і безперервною підтримкою розвитку.  

У таблиці 1 представлено результати порівняльного аналізу основних міжнародних 
стандартів проектного менеджменту та SFIA з урахуванням наступних ознак класифікації [2, 
3]: наявність опису ролей в проекті (встановлюються вимоги до компетенцій для окремої 
проектної ролі; даються рекомендації щодо компетенцій загального застосування, без 
прив'язки до конкретної ролі); використання поняття «компетенція» і його трактування; 
деталізація представлених в стандарті компетенцій; структура організаційної моделі. 
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Таблиця 1 – Порівняльний аналіз основних стандартів проектного менеджменту у 

контексті компетентнісного підходу 

Признак 
Стандарт 

Наявність опису ролей у проекті 
Використання 

поняття 
«компетенція» 

Деталізація компетенцій
Форма 
моделі 

P
M

B
O

K
 6

th
 

E
di

ti
on

 

чотири основні ролі: менеджер 
проекту, менеджер ресурсів, 

менеджер ППП, команда проекту

навики та 
можливості, 

необхідні для 
виконання завдань в 

межах обмежень 
проекту 

більш ніж 30 
компетенцій, надано 

рекомендації з 
визначення рівня 

володіння кожною з 
компетенцій 

3 рівні 

IS
O

 2
15

00
:2

01
2 три основні ролі: керівник 

проекту, команда управління, 
команда проекту 

немає визначення загальні рекомендації до 
складу компетенцій 

3 рівні 

P
R

IN
C

E
2 не менш, ніж чотири ролі немає визначення загальні рекомендації до 

складу компетенцій 
лінійна

IP
M

A
 I

C
B

 4
.0

 не менш, ніж чотири ролі використання знань, 
навичок та вмінь з 
метою досягнення 

бажаних результатів

більш ніж 30 
компетенцій, надано 

рекомендації з 
визначення рівня 

володіння кожною з 
компетенцій 

4 рівні 

S
F

IA
 

SFIA не містить опису ролей. 
Компанія, орієнтуючись на 

потреби бізнесу і свою власну 
зрілість, формулює унікальний 

набір посадових профілів, 
використовуючи систему 

навичок SFIA 

«навик» – це дія, 
доведена до 

автоматизму шляхом 
багаторазових 

повторень 

97 компетенцій і 7 
рівней відповідальності 

для кожної 

7 рівнів

 
Незважаючи на поширеність використання SFIA за кордоном, в Україні ніша 

просування SFIA на ринку праці вільна, незважаючи на цінність моделі  для ІТ-менеджерів, 
HR-менеджерів і ІТ-професіоналів. Тому напрямком подальших досліджень має стати 
розробка інструментарію впровадження SFIA в українському IT-секторі. 
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ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ 
РЕСУРСАМИ 
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Н.С. Венгерська, к.е.н., доц. 

Національний університет «Запорізька політехніка» 
м.Запоріжжя 

 
Глобалізація - це процес, який об'єднує людей з усіх країн світу в єдине співтовариство, 

пов'язане великою мережею комунікаційних технологій. Цей аспект глобалізації торкнувся і 
управління людськими ресурсами  в діловому світі.  

Менеджерам з персоналу сьогодні не потрібно покладатися на невеликий обмежений 
ринок, щоб знайти правильних співробітників, необхідних для вирішення глобальної задачі, 
але сьогодні вони можуть наймати співробітників з усього світу [1]. Крім того, ефективна база 
даних, яка сьогодні використовується в усьому світі, зробила управління людськими 
ресурсами простими, але поставила перед ними певні завдання. Таким чином, через 
глобалізацію в деякій мірі управління людськими ресурсами стало більш ефективною і 
дієвою, але відносно простою справою. Найбільш важливим фактором є те, що ці організації 
складаються з людей, і оскільки управління людськими ресурсами  - це комплекс заходів 
пов'язаних з людським фактором, присутнім в будь-якій організації, ця зміна сильно вплинула 
саме на управління персоналом. Менеджер з людських ресурсів сьогодні повинен забезпечити 
належне поєднання працівників з точки зору знань, навичок і культури. На глобальному рівні  
HR  відноситься до практики управління людськими ресурсами, які мають справу з 
управлінням різноманітною робочою силою з усього світу [1].  

Найбільшим ресурсом, доступним для будь-якої компанії, є робоча сила, яку вона 
наймає і утримує. По мірі того як компанія розширює свою базу за кордон, вплив цієї 
глобалізації на кадрові процедури буде поширюватися на нинішніх працівників, а також на 
нових співробітників. Департаменту кадрів необхідно буде збільшити підтримку своїх 
нинішніх співробітників у міру їх переведення за кордон на нові посади. Потрібна допомога в 
отриманні віз, дозволів на роботу і житла, а також навчання з культурних питань і, можливо, 
вивчення мови. Здатність компанії вийти на нові ринки буде залежати від її здатності 
заповнювати потреби кваліфікованими робітниками. У деяких ситуаціях місцеві працівники 
можуть відповідати критеріям, але в інших ситуаціях вони можуть шукати більш 
кваліфікованих і вже підготовлених працівників для переведення на посади в новому 
закордонному місці. У цьому випадку ключовим фактором продуктивності може стати 
готовність працівників до мобільності [2]. 

Ще одним значним впливом глобалізації на управління людських ресурсів є 
необхідність врахування культурних відмінностей як на робочому місці, так і поза ним. 
Підприємства, як правило, мають свою власну корпоративну культуру або способи роботи, 
але є і соціальні і культурні відмінності між людьми. Культурні норми в суспільстві 
впливають на робочу силу і те, як працівники ставляться до своєї роботи, особливо щодо часу, 
проведеного зі своєю сім'єю, і уявлень про очікування щодо зайнятості. Деякі культури 
можуть також мати різні звичаї щодо гендерних ролей, особливо щодо ролі жінок у 
керівництві. У той час як жінка на керівній посаді не є рідкістю в американській культурі [2]. 

Точно так само менеджер, залучений з Міністерства внутрішніх справ, може бути не 
кращою людиною для управління іноземними співробітниками, тому що вони не розуміють 
всіх нюансів місцевої культури і того, що вважається прийнятною діловою практикою. 
Наприклад, в деяких країнах типовий робочий день може сильно відрізнятися від традиційних 
9-5 годин. Робітники могли б звикнути починати свій день раніше вранці, брати більш 
тривалу перерву на обід і відпочинок, а потім повертатися до роботи до раннього вечора. 



 
ІІ Міжнародна науково-практична конференція 

«Сучасні управлінські та соціально-економічні аспектів розвитку держави, регіонів та суб’єктів 
господарювання в умовах трансформації публічного управління» 

 

 

 

28 
 

Менеджер, який адаптується до місцевої культури, може досягти більшого успіху серед своїх 
співробітників [3]. 

Висновок: Глобалізація - це виклик для управління людськими ресурсами, як наслідок, 
багато фірм почали конкурувати на глобальній основі. Ця ситуація призвела до того, що 
управління людськими ресурсами набуло більшого значення на глобальній арені і в галузі 
міжнародного управління людськими ресурсами. За останні кілька десятиліть міжнародне 
управління людськими ресурсами привернуло значну увагу як вчених, так і практиків. 
Зростаюча глобалізація бізнесу вимагає від організацій ефективного управління своєю 
робочою силою. Управління іноземною робочою силою може кардинально відрізнятися від 
управління внутрішньої. Управління людськими ресурсами в міжнародному контексті 
вимагає управління різнорідною робочою силою, що походить з різних національностей і 
культур. Тому різноманітність робочої сили стає все більш важливим для організацій, які 
планують вийти на глобальні ринки і орієнтуватися на різні групи споживачів. 

В даний час велика частина політики в галузі управління людськими ресурсами 
зосереджена на конкретній країні, але співробітники повинні почати переїжджати з однієї 
країни в іншу  і процеси управління людськими ресурсами повинні підтримувати таку 
потребу в організації. Глобалізація має величезний вплив на функцію управління людськими 
ресурсами і, як правило, не готова брати на себе велику відповідальність у переміщенні 
робочої сили по всьому світу. 
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Інноваційний розвиток національної економіки можливий лише на принципово новій 

інституційній основі, яка може забезпечити  міжнародний трансферу технологій, лізинг, 
високотехнологічний та інформаційний аутсорсинг тощо. Поступово в Україні активізується 
інноваційна підприємницька діяльність, зокрема венчурне фінансування та стартапи, 
збільшується експорт передової техніки, ІТ-послуг та ін. Тому актуальним є визначення 
напрямів держаної підтримки розвитку цих видів бізнесу, зокрема: інжинірингу, аутсорсингу, 
ІТ-аутсорсингу, краудфаунтингу, венчурного підприємництва, стартапів. 

На наш погляд, для подальшого розвитку інжинірингу в Україні слід запровадити 
наступні основні організаційно- економічні заходи: створення інжинірингових центрів 
компетенції світового рівня, що дасть змогу зменшити залежність України від іноземних 
експертів; проведення професійних форумів міжнародного рівня; адаптування ноу-хау до 
специфічних умов України саме місцевими інжиніринговими компаніями; формування 
системи професійної освіти по підготовці спеціалістів у сфері інжинірингу та забезпечення 
вільного доступу до професійної літератури; підвищення якості інжинірингових послуг 
шляхом залучення фахівців певних галузей науки та промисловості. 

Також, важливим напрямком державної підтримки може стати удосконалення 
інституційного забезпечення, а саме нормативно-правового регулювання венчурного 
фінансування, яке б стимулювало спрямування венчурних інвестицій на підтримку 
перспективних інноваційних проектів, стимулювало залучення до фінансування 
венчурного бізнесу українських банків, дозволило інвестування у венчурні фонди 
інституціональних структур – пенсійних фондів та страхових компаній, сприяло захисту 
прав венчурного інвестора. Окремим перспективним напрямом має стати створення 
венчурних фондів у рамках державно-приватного партнерства. 

В Україні спостерігається чимало проблем у сфері венчурного інвестування [1]. До 
них можна віднести: недосконалість законодавчої бази у сфері інвестування, низький 
рівень захищеності інвесторів, нестабільність економічної та політичної ситуації, недовіра 
з боку населення до інститутів спільного інвестування, складність прогнозування щодо 
майбутніх доходів від інвестування, складність вирішення спорів, у разі їх виникнення, 
недостатній рівень науково-технічного прогресу, а через це й низький рівень інноваційної 
діяльності підприємств, достатньо складна процедура створення нових підприємств у 
вигляді start-up.  

Для України важливим є підвищення обсягів венчурного інвестування, що 
сприятиме розвитку високотехнологічних галузей, які є двигуном інноваційного розвитку 
країни. Для цього необхідним є здійснення наступних заходів: покращення інвестиційного 
клімату;  спрощення процедури венчурного інвестування; вдосконалення законодавчої 
бази;  підвищення рівня захисту прав інвесторів;  підвищення фінансової грамотності 
населення; залучення іноземних інвестицій; підвищення ефективності моніторингу та 
контролю за діяльністю венчурних інститутів спільного інвестування для забезпечення їх 
стійкого функціонування; розроблення державних програм підтримки наукового розвитку; 
на рівні великих підприємств створення підрозділів науковотехнічних досліджень; 
спрощення проходження процедури створення та реєстрації start-up. 

Щодо аутсорсингу, як уже зазначалося, на його використання впливає також 
відсутність спеціального правового регулювання таких відносин. Тому доцільним є зазначити 
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проблемні питання саме правового характеру.  
По-перше, законодавство України не містить чіткого визначення аутсорсингу, що 

ускладнює його розуміння, а також відмежування від інших суміжних договорів. Крім цього, 
необхідно зазначити, що його часто ототожнюють із договорами поставки, надання послуг та 
виконання робіт. 

 По-друге, відсутній порядок укладання, а також оформлення договорів щодо 
передання функцій на виконання іншим компаніям. Це тягне за собою й те, що у випадку 
порушення умов або невиконання чи неналежного виконання договору аутсорсингу сторони 
не можуть ефективно захистити свої права, оскільки більшість національних судів не схильні 
відмежовувати зазначений договір як самостійний.  

По-третє, у випадку аутстаффінгу як одного із виду аутсорсингу, виникають проблеми 
із оформленням трудових договір та захистом прав працівників [2]. Оскільки фактично особа 
перебуває у трудових відносинах із одним роботодавцем, а виконує трудові функції щодо 
іншого, який, у свою чергу, має забезпечувати належні умови праці. Хоча, як зазначається в 
літературі, відповідальність за це буде нести компанія-провайдер. 

Для підтримки ІТ-галузі український бізнес спільно з державними органами влади 
намагаються створювати ІТ-кластери у найбільших містах України. Кластери беруть на 
себе ініціативу провести системні зміни в ІТ-середовищі свого міста. В Україні активно 
створюються проекти, котрі налаштовані підвищити якість та доступність ІТ-освіти [3]. 
Саме ця галузь є пріоритетною для розвитку, і на сьогодні активно підпримується 
державою. 

Іншим напрямом державної підтримки може стати стартап діяльність. Взагалі слово 
«стартап» загалом не закріплене юридичним відповідником у законодавстві, і взагалі багато 
інноваційних реалій в Україні не мають законодавчих відповідників. Саме тому слід привести 
законодавство, податкове включно, до тих форм, які будуть зрозумілі усім учасникам ринку. 
Сьогодні українські талановиті та перспективні ІТ-фахівці майже не впливають на 
економічний успіх країни, оскільки податки, що вони сплачують з продажу проектів чи з 
інвестицій, зазвичай ідуть за кордон, де, зважаючи на досить ліберальний податковий клімат, і 
реєструють ці компанії. Тому держава повинна розробити і чітко дотримуватися тих 
податкових положень, які сприятимуть внутрішній реєстрації інноваційних стартап-проектів 
та реалізації відповідних ідей у вітчизняному бізнес-просторі. 

Отже, в даному дослідженні запропоновано напрями держаної підтримки розвитку 
бізнесу, який представлений інноваційними формами організації зокрема: інжинірингу, 
аутсорсингу, ІТ-аутсорсингу, венчурного підприємництва, стартапів. 
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В умовах господарювання, високі показники ефективності процесу адаптації персоналу 

демонструють організації, які розглядають адаптацію як початковий етап професіоналізації і 
навчання а також подальшого розвитку персоналу. Організації, які функціонують за таким 
принципом, визначають потребу в навчанні кожного працівника з точки зору приближення 
власних інтересів працівника і організації. Визначення начальних потреб для нових 
працівників включає аналіз їх майбутніх робочих завдань і їх особистих «надбань» 
компетенцій і компетентностей. 

Оцінюючи нових працівників на стадії підбору і адаптації, служби управління 
персоналом мають визначити їх ключові компетенції, пропонуючи виробничі ситуації 
можливих майбутніх завдань, таким чином формуючи оптимальну майбутню програму 
адаптації майбутнього фахівця підприємства. Розгляд даної проблеми започатковано в 
дослідженнях А. Мінзова, Н. Патутіної, О. Харчишиної та ін. Разом з тим, наукові розробки 
дослідників стосуються переважно діяльності повноцінних корпоративних університетів, а 
питання програм адаптації персоналу як окремого напрямку діяльності, особливо на 
підприємствах, які не сформували власного корпоративного університету, досі не 
розглядалися або висвітлювалися поверхнево.  

Більшість вітчизняних науковців поділяють адаптацію на: професійну, соціально-
психологічну, соціально-організаційну, дозвільно-побутову (культурно-побутову). [1; 2]. 
Сьогодні є необхідним формування механізму організації процесу адаптації персоналу 
підприємств, відповідно до рівня сформованості компетентностей і рівня їх компетенцій. 

Школи менторства і наставництва можна визначити на багатьох підприємствах 
України і зарубіжжя, так ТОВ “МЕТРО Кеш енд Кері Україна” – мережа магазинів 
професійної оптової торгівлі на засадах самообслуговування, яка є частиною Metro Group – 
одного з найбільших у світі об’єднань оптових і роздрібних торговельних компаній. В Україні 
компанія працює з 2003 р. У результаті інвестицій в обсязі понад 550 млн євро компанія 
сьогодні представлена 33 торговельними центрами в 24 містах, де працює близько 7600 осіб. 
ТОВ “МЕТРО Кеш енд Кері Україна” декларує тісний зв’язок стратегії навчання зі стратегією 
організації. Загальна мета навчання – сприяння досягненню успіху компанії через якісно 
навчений персонал. На початковому етапі формування мережі магазинів “Метро”, коли 
відповідний ринок в Україні перебував у стадії зародження, а менеджмент транснаціональної 
компанії мав свої підходи до окремих процесів (наприклад, мерчандайзингу і процесу 
закупівель), компанія скеровувала ключових спеціалістів на місячні стажування в Болгарію, 
де вони вивчали корпоративні стандарти “Метро” і апробовували їх на практиці. З другої 
половини 2000-х років, коли сформувалась більша частина мережі “Метро” в Україні, в 
компанії запровадили формати наставництва і менторства, які відіграють певну роль у процесі 
адаптації персоналу. Ці формати використовуються для лінійного персоналу (нижчої ланки) – 
всередині окремої бізнес-одиниці мережі. При розширенні мережі і відкритті нової бізнес-
одиниці використовується формат стажування в одному з магазинів, які вже функціонують 
тривалий час. Однак ключовим форматом у процесі адаптації лінійного персоналу є 
аудиторний вступний тренінг, який передбачає такі компоненти:  корпоративні цінності і 
стандарти компанії “Метро”;  обслуговування клієнтів; шість базових принципів роботи в 
“Метро”; охорона праці і техніка безпеки; водіння електрокару та ін. [3]. 
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Програма розвитку людського капіталу компанії і впровадження систем адаптації 
“Київстар” (один із провідних мобільних операторів та інтернет-провайдерів України із 
штатом близько 6000 працівників) була започаткована в 2004 р. Цілі і пріоритети програми 
визначені стратегією компанії, а сама програма розглядається як інструмент підвищення 
ефективності роботи працівників. На початковому етапі основним напрямком Програми було 
функціональне навчання: менеджер з розвитку персоналу працював індивідуально з 
керівниками підрозділів, а власне навчання здійснювалось відповідно з потребами окремо 
взятого підрозділу. На цьому етапі навчання переважно було спрямоване на розвиток 
вузькоспеціалізованих знань і навичок співробітників. Незабаром стало очевидним, що 
навчання не завжди враховувало індивідуальні потреби співробітника. У результаті було 
прийнято рішення про створення окремого напрямку з навчання персоналу і з’явилась 
програма функціонального навчання. Згодом додались ще три програми – розвитку 
компетенцій, розвитку талантів і кадрового резерву. Сьогодні Програма розвитку людського 
капіталу компанії “Київстар” передбачає дві ключові форми роботи з персоналом: 
саморозвиток і коучинг (наставництво). Блок саморозвитку передбачає не стільки допомогу з 
боку спеціалістів відділу розвитку персоналу, скільки підтримку і створення умов для 
професійного і особистісного росту. Блок коучингу і наставництва спрямований передусім на 
адаптацію персоналу в компанії, а також передбачає подальші консультації і зворотний 
зв’язок, стимулює до обміну досвідом і взаємодопомоги. Рисунок. Програма розвитку 
людського капіталу “Київстар” [4].  

Отже, можна зробити такі висновки: вітчизняні підприємства, що сформували системи 
адаптації, навчання і розвитку персоналу, використовують різні методи та інструменти 
вчасного розвитку необхідних компетентностей персоналу – окремі вступні (адаптаційні) 
навчальні програми, стажування, кадровий резерв, наставництво, коучинг, кураторство; на 
підприємствах, профілем яких є виробництво та реалізація продуктів харчування, процес 
адаптації персоналу, як правило, розглядається як складова (завершальна) стадія процесу 
відбору персоналу  “МЕТРО Кеш енд Кері Україна” та ін) компаній, які спеціалізуються на 
інтелектуальному або високотехнологічному продукті (“Київстар”) або інтегрують процес 
адаптації персоналу в систему розвитку персоналу;  методи та інструменти адаптації 
персоналу, які використовують в усіх без винятку досліджених компаніях, основну увагу 
акцентують на професійній, організаційно-адміністративній, економічній та санітарно-
гігієнічній адаптації,  окремі компанії приділяють особливу увагу процесу адаптації 
новопризначених керівників. Важливим є необхідність створення для підприємств моделей 
адаптації персоналу в залежності від стану підприємства на ринку.  
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СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ 
ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНУ ЯК СКЛАДНОЮ 

ДИНАМІЧНОЮ СИСТЕМОЮ 
 

О.В. Ніколюк, д.е.н., доцент,  
Л.Я. Донець, к.т.н., доцент 

Одеська національна академія харчових технологій 
 

В сучасних умовах при зростанні невизначеності багатьох факторів зовнішнього 
середовища, глобалізації економічного простору й конкуренції постає питання «яка ж мета та 
завдання застосування стратегічного планування у регіоні?». Відповіддю на це питання є 
перетворення регіону в стійку керовану динамічну систему, що саморозвивається та 
ефективно взаємодіє з навколишнім середовищем. Тому до основних завдань стратегічного 
планування у регіоні необхідно віднести: сприяння комплексному розвитку регіону, 
зміцнення його економіки; мобілізація внутрішніх інтелектуальних, матеріально-технічних, 
інформаційних та творчих ресурсів розвитку регіону; зміцнення взаємодії між регіонами на 
міжрегіональному рівні; створення механізмів залучення зовнішніх фінансових, матеріальних 
і гуманітарних ресурсів для розвитку регіону за допомогою формування привабливого іміджу 
і сприятливого інвестиційного клімату для бізнес оточення; 

Процес стратегічного планування економічного розвитку регіону, на думку багатьох 
авторів [1, 2, 3], пропонується проводити у такій послідовності: 

1. Визначення цілей розвитку. Чітко сформована система цілей розвитку, які 
задовольняють стандартним вимогам вимірності, досяжності, орієнтованості в часі і 
несуперечності, може принести регіону набагато більше користі, чим, скажімо, фінансові 
кошти, отримані від органів влади (центру), які можна просто витратити на погашення тієї або 
іншої заборгованості. 

2. Аналіз потенціалу економічного розвитку регіону. На цій стадії аналізується 
підходи до оцінювання економічної системи регіону (розглядаються складові елементи 
потенціалу). 

3. Аналіз зовнішнього середовища розвитку регіону. На даній стадії аналізується 
зовнішнє оточення, виділяються сприятливі і несприятливі чинники розвитку регіону 
(географічні, екологічні, демографічні, ресурсні, історичні тощо), проводиться системний 
аналіз зовнішніх соціально- економічних можливостей і ризиків. 

4. Визначення сильних і слабких сторін регіону. Використання тих, що є, і створення 
нових місцевих переваг. Оцінюються результати здійснення попередніх програм соціально-
економічного розвитку регіону, виявляються причини успіхів і провалів. 

5. Використання наявних і створення нових місцевих переваг. В рамках стратегічного 
планування передбачається використання наявних переваг регіону (розташування, близькість 
основних ринків, демографічні особливості, розвиненість інфраструктури). Виявляються 
чинники конкурентоспроможності, що відрізняють даний регіон від інших, а також можливі 
нові чинники конкурентоспроможності, що піддаються формуванню в процесі управління 
економічним розвитком. Таким чином формуються нереалізовані регіональні переваги. 

6. Розробка плану конкретних дій щодо оцінювання, формування та реалізації 
стратегії. На основі концепції соціально-економічного розвитку регіону розробляється план 
конкретних дій, що включає завдання і терміни їх виконання, відповідальних осіб, очікуваний 
результат, розмір і джерела фінансування, способи проміжного контролю і  зворотного 
зв’язку, передбачувані результати і можливі наслідки реалізації планів і програм. 

7. Аналіз ефективності і результативності реалізації  стратегії, коригування цілей і 
методів їх досягнення. Цільове стратегічне управління розвитком регіону припускає наявність 
не тільки робочої програми дій, а і постійний моніторинг соціально-економічного стану 
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регіону, порівняння даних моніторингу з цілями і критеріями регіонального розвитку, оцінку 
ефективності і результативності запланованих заходів. 

Цей алгоритм стратегічного планування відтворює системний підхід. Відомий вчений 
Д. Хассі [1] процес інтеграції стратегічного планування у системному підході відобразив як:  
необхідність взаємодії та зворотного зв’язку між елементами системи (горизонтальний 
аспект); ієрархічність рівнів планування (вертикальний аспект); розвиток у часі (часовий 
аспект); взаємодія планування та практичної діяльності (практичний аспект). Отже, 
стратегічне планування відображає безперервний процес, який задає орієнтири для прийняття 
управлінських, в тому числі тактичних, поточних рішень. Сам процес планування, як 
результат показує економічний розвиток регіону, який, у свою чергу, є результатом 
конкретних управлінських дій, які здійснені в певних рамках, що визначаються стратегічним 
планом. Наявність довгострокового плану соціально-економічного розвитку дозволяє 
здійснювати поточні рішення на обґрунтованій і опрацьованій базі. Сам процес планування за 
результат має зовсім не план, а саме економічний розвиток регіону, який є результатом 
конкретних управлінських дій, що здійснюються в певних рамках за стратегічним планом. 
Головні питання, на які має відповісти стратегічний план регіонального розвитку сьогодні: як 
вийти з кризи, підвищити рівень добробуту населення, як адаптувати економічну систему до 
мінливості умов зовнішнього та внутрішнього середовища і закласти міцні основи для його 
подальшого підвищення. Тому, формування стратегії та стратегічне планування є 
найважливішими чинниками стратегічного управління і визначають його основний характер. 

Достатньо новою категорією стратегічного управління - регіональний маркетинг, 
основними завданнями якого є: залучення інвестицій для розвитку виробництва і соціальної 
сфери; збереження кадрів, зокрема, творчої інтелігенції, висококваліфікованих учених, 
інженерів, робітників. Таким чином, регіональний маркетинг стає дієвим інструментом 
соціально-економічного розвитку, з допомогою якого: формується та поліпшується імідж 
регіону, зростає престиж ділової та соціальної конкурентоздатності; відбувається залучення в 
регіон загальнодержавних та міжнародних замовлень; розширюється участь регіону та його 
суб’єктів у реалізації міжнародних, державних, регіональних програм; стимулюється 
використання власних ресурсів регіону за його межами в його інтересах; враховуються 
особливості зовнішнього та внутрішнього середовища конкретного регіону і створюються 
умови для максимальної адаптації його до потреб ринку. 

Саме комплексне управління регіоном передбачає активізацію внутрішніх зусиль для 
досягнення власних цілей розвитку, що реалізується через систему взаємоузгоджених 
елементів, які і складають механізм управління регіональним розвитком, визначають вибір 
конкретних інструментів і важелів механізму управління для пошуку найбільш прийнятних 
стратегій регіонального розвитку з врахуванням усіх його пріоритетів. Тому створення 
ефективної системи управління всередині регіону та прогнозування його розвитку на базі 
адаптивного динамічного моделювання забезпечить перетворення регіонів на активних 
суб’єктів суспільно-економічних відносин, підвищить їх конкурентоздатність у 
європейському просторі. 
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НОРМУВАННЯ РОБІТ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
ПРИ ВИКОРИСТАННІ СУЧАСНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ 
 

О.Л. Нікіфоров, к. т. н. 
О. І. Менейлюк, д. т. н., проф. 

Одеська державна академія будівництва та архітектури,  
м. Одеса 

І.О. Менейлюк, к. т. н. 
Харківський національний університет будівництва та архітектури,  

м. Харків 
 
Інвестиційно-будівельні проекти характеризуються високим ступенем деталізації дій і 

прив'язкою до місця проведення робіт. Ця специфіка передбачає постійне забезпечення якості 
продукту і процесів проекту в умовах їхньої підвищеної складності і комплексності. 
Будівельна діяльність є проектно-орієнтованої. Упорядкувати управління відповідно до 
процесів «Керівництва з управління проектами» [1] можливо, застосувавши один з основних 
принципів системи менеджменту якості [2] (документарну фіксацію управлінських впливів) 
спільно з традиційним рішенням наукової організації праці та управління в будівництві [3] – 
технологічною картою. Розроблена схема (рис. 1) показує, що основними елементами системи 
«Управління в будівництві за допомогою інформаційних технологій» є: довідник 
конструктивно-технологічних шаблонів (побудований на принципах управління знаннями та 
наукової організації праці та управління) і моделі продукту і процесів проекту (що вміщують 
версії продукту і процесів проекту «цільовий план», «оперативний план» і «факт»). Аналіз 
інформаційних джерел по темі дозволив розробити чотиривимірну модель вибору видів норм 
робіт для різних комбінацій факторів середовища будівельного підприємства (рис. 2) [2]. В 
моделі зрілість системи управління описана на основі додатка А документу [5], де: 
«інтуїтивне управління» відповідає рівню 1, «кількісне управління» об’єднує рівні 2-3, а 
«оптимізаційне управління» – рівні 4-5. 
 

 
Рис. 1 – Функціональна схема використання інформаційних засобів при управлінні у 
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На рис. 2 показані типи норм в залежності від факторів середовища будівельного 

підприємства, що вибрані найбільш значущими. Запропонуємо наступні види норм за 
ступенем диференціації: операційна, укрупнена, комплексна норма. Виділення наведених 
вище видів норм є актуальним, так як дозволяє використовувати кожну із них на різних етапах 
інвестиційно-будівельного проекту, для різних форм організації праці, об’єктів управління в 
будівництві. На сучасному рівні розвитку інформаційних технологій доречно 
використовувати такі ступені диференціації норм як для ціноутворення, так і для 
календарного планування, пов’язуючи ці розрахунки за допомогою ресурсного методу. 

 

 
Рис. 2 – Чотиривимірна модель вибору видів норм робіт для різних комбінацій факторів 

середовища будівельного підприємства 
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СУЧАСНІ ПЕРЕШКОДИ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ЕКСПОРТНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ ІННОВАЦІЙНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ 

 
Е.В. Прушківська, д.е.н.,проф.  

А.Р. Буюкан, магістр 
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Головною умовою розвитку та становлення ринкової економіки на основі 

інтенсифікації економічних відносин між країнами протягом останнього століття є посилення 
експортної діяльності як для окремого суб’єкта господарювання, так і для всієї країни чи її 
регіонів в цілому. Зовнішня торгівля – це важлива складова економіки України. Експорт 
відіграє значну роль в економіці, а з початком дії зони вільної торгівлі з Європейським 
Союзом українські експортери та імпортери отримали змогу ще активніше інтегруватися у 
світові торговельні потоки й ланцюги додатної вартості. 

За Індексом економічної складності Україна у 2016 році займала  43 місце серед 121 
країн світу, а у 2017 році  – 39  місце. Відсутність протягом 20 років істотних змін у структурі 
українського експорту з великою часткою сировинних товарів, як наслідок, призвела до 
відставання України не тільки від розвинених країн, а навіть від більшості країн-сусідів, проте 
за останній роки Україна покращила свої позиції у даному рейтингу. В структурі зовнішньої 
торгівлі України найбільша частка високотехнологічної продукції припадає на 
машинобудування, проте тут спостерігається наявність від’ємного сальдо торговельного 
балансу, як і за більшістю інших позицій високотехнологічної продукції [1]. Водночас, 
протягом останніх років в Україні спостерігається стрімкий розвиток експорту 
високотехнологічних послуг, які набувають своєї ваги, зокрема, за рахунок розвитку сектору 
інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). Така тенденція свідчить про поступову 
диверсифікацію вітчизняного експорту та трансформацію сфери послуг з традиційних до 
найбільш сучасних і конкурентоспроможних, що здатні створювати більшу додану вартість, і 
відповідно, формувати ефективний експорт. 

Про експортна діяльність підприємств стримується певними факторами. Розглянемо 
сучасні проблеми розвитку експорту на національному рівні. Фактори впливу на експорт 
української продукції можна розглянути крізь призму якісного аналізу. Якісний аналіз 
показників зовнішньої торгівлі України у 2014-2018 рр.  свідчить, що формування експортних 
обсягів торгівлі відбувається під впливом наступних факторів [2]. За даними Інституту 
політичних консультацій та економічних досліджень 26,9% опитаних експортерів стикалися з 
певними перешкодами при здійсненні експортних операцій. Найчастіше ці підприємства 
зазначали непередбачуваність торговельної політики України та часті зміни законодавства 
(32,4% респондентів). Також зазначені підприємства повідомили про такі проблеми як 
недостатній рівень транспортної інфраструктури й відповідних послуг (25,6%) та 
несприятливе валютне регулювання (24,2%). Часто перешкоджали експортувати 
неефективний або непрозорий механізм відшкодування ПДВ (24,2% респондентів), велика 
кількість дозвільних документів для експорту (21,7%), значний рівень бюрократії на митниці 
(21,3%) та відсутність спрощених правил визначення походження товару (20,8%) [3]. 

Недосконала система підтримки інновації в Україні також стримує розвиток 
високотехнологічного експорту. На 2015 рік високотехнологічний експорт України становив 
лише 6,5% загального українського експорту [4]. Незважаючи на достатній рівень витрат на 
науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи Україна (в середньому 0,76% ВВП за 
2005-2014 роки) чітко простежується слабкість зв’язків між приватним сектором і науковою 
спільнотою, що гальмує процес проникнення інновацій на ринок. Тобто недостатній рівень 
розвитку інноваційного потенціалу України знижує темп розвитку нових секторів з високою 
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доданою вартістю. У табл. 1 наведено розподіл підприємств, які вважали, що зазначені 
фактори суттєво впливали на їхнє рішення розвивати інноваційні проекти або стримували 
здійснення інноваційної діяльності упродовж 2014–2016 рр.  

 
 

Таблиця 1 – Розподіл неінноваційних підприємств за причинами  що перешкоджали 
здійсненню інновацій протягом 2014-2016 рр., % 

Немає вагомих причин здійснювати інновації 83,0 
у тому числі 
Низький попит на інновації на ринку 10,2 
Через попередні інновації 8,7 
Через дуже низьку конкуренцію підприємства на ринку  5,9 
Відсутність хороших ідей або можливостей для інновацій 9,3 
Можливому впровадженню інновацій перешкоджають вагомі чинники 17,0 
у тому числі 
Відсутність коштів у межах підприємства 9,7 
Відсутність кредитів або приватного капіталу 5,0 
Зависокі витрати на інновації 9,0 
Відсутність кваліфікованих працівників 2,0 
Відсутність партнерів по співпраці 1,4 
Труднощі в отриманні державної допомоги або субсидій для інновацій 6,5 
Невизначений попит на інноваційні ідеї 2,8 
Занадто велика конкуренція на ринку 5,3 
Законодавчі/нормативні акти, що створили додаткове навантаження 5,8 

Джерело: складено автором за [5] 
 
Необхідно взяти до уваги, що ці результати оцінені в цілому по країні й показують 

лише тенденції, що склалися. Ситуація може дещо відрізнятися на рівні виду діяльності й 
навіть на рівні підприємств, а також з огляду на те, що перелік і значущість перешкоджаючих 
факторів може залежати від віку, розміру, галузі та інноваційності підприємства. 

Враховуючи стратегічний орієнтир України на активізацію торгівлі та співробітництва 
з країнами світу, державі необхідно спрямовувати зусилля на розвиток високотехнологічних 
галузей. Відповідно необхідно визначити стратегічні напрями фінансування інноваційного 
розвитку високотехнологічних галузей, які будуть формуватися з урахуванням 
зовнішньополітичного та економічного курсу України та критеріїв ефективності інноваційної 
діяльності високотехнологічних галузей. 
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Корпоративна культура є потужним стратегічним інструментом управління і розвитку, 

що дозволяє орієнтувати співробітників на спільні цілі, прояв ініціативи, особисту 
ефективність та продуктивну взаємодію. Впливаючи на всі значущі сфери діяльності компанії, 
корпоративна культура регулює діяльність співробітників, формує почуття прихильності 
компанії та в результаті підвищує якість виробленої продукції та конкурентоспроможність 
підприємства. 

Аналіз публікацій в сфері корпоративної культури дозволяє констатувати підвищення 
інтересу до вивчення цього феномену в межах різних наукових галузей (економіка, 
менеджмент, соціологія, філософія, антропологія, культурологія, тощо). Така 
різноспрямованість досліджень свідчить про прагнення до формування системного підходу в 
досліджені явища корпоративної культури. Зокрема, теоретичні та практичні погляди на 
розвиток корпоративної культури розкрито такими зарубіжними ученими як Д. Браун та І. 
Крамер, К. Голд, Дж. Коулман, Д. Бек, К. Кован, Е. Шейн.  

Концепція корпоративної культури виникла у 1960-х роках, що було спричинене,  по-
перше, рухом соціальної відповідальності, внаслідок екологічних проблем, масової споживчої 
культури та громадської ворожнечі до транснаціональних компаній, а по-друге, активним 
зростанням конкуренції між США та Японією, яка мала унікальну корпоративну 
культуру [1]. Відповідно корпорації усвідомили, що корпоративна культура стала ще одним 
аспектом бізнесу, за яким необхідно постійно спостерігати та оцінювати.  

В економічній літературі існує декілька сотень визначень «корпоративна культура». 
Поряд з цим поняттям вчені використовують терміни «організаційна культура», «бізнес-
культура», «ділова культура». Проте  теоретичний аналіз свідчить, що більшість дослідників 
характеризують сутність корпоративної культури як сукупності матеріальних і 
нематеріальних артефактів організації, які базуються на системі цінностей, норм, правил і 
принципів поведінки, які поділяє переважна більшість працівників. Так, дослідження 
Е. Шейна [2] переконують в тому, що «корпоративна культура - це, перш за все, система 
базових уявлень, які не просто описані та зафіксовані в документах і яких дотримується група, 
а й таких, які існують в головах людей, відповідно до яких здійснюється їх діяльність в даній 
організації».  

Але, практика цілеспрямованого впровадження засад корпоративної культури свідчить, 
що універсальної моделі її використання не існує. Корпоративна культура як складна 
ієрархічна система, що здатна до саморозвитку, потребує певної адаптації до історично 
вироблених ментальних моделей поведінки. Проте як зазначає Дж. Коулман [3], не дивлячись 
на те, що кожна культура є унікальною, і безліч факторів створюють її, але принаймні існує 
шість загальних компонентів сильних культур. Виділення цих елементів може стати першим 
кроком до побудови диференційованої культури та стійкої організації. 

 Основними компонентами корпоративної культури на думку Дж. Коулмана є: 
1) бачення або місія; 2) цінності компанії, які є  ядром її культури; 3) закріплення цінностей в 
практиці компанії; 4)  люди, які або поділяють основні цінності компанії, або мають бажання 
та здатність сприймати ці цінності; 5) наратив, тобто унікальна історія компанії, яка може 
мати як формальний, так і неформальний вигляд; 6) місце, тобто географія, архітектура чи 
естетичний дизайн - впливає на цінності та поведінку людей на робочому місці; формує 
культуру. Вважаємо за доцільне звернути увагу на те, що Дж. Коулман розкриваючи 
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компоненту «місця» зазначає, що деякі міста та країни мають місцеві культури, які можуть 
підкріплювати чи суперечити тій культурі, яку намагається створити компанія. Цей аспект 
необхідно враховувати менеджерам при побудові корпоративної культури на основі світових 
практик.  

Оскільки корпоративна культура включає в себе як формальну складову (місія, 
бачення, стратегія, модель компетенції), так і неформальну. При корпоративному аналізі 
формальної складової різних компаній, можемо побачити, що відмінності між ними є 
незначними. Проте як зазначають експерти з управління персоналу [4], коли аналізується 
неформальна складова (віра, ідеологія, рольові моделі), то компанії стикаються з безліччю 
проблем та перешкод. 

Корпоративна культура будь-якої компанії постійно змінюється. Як свідчить теорія 
спіральної динаміки, авторами якої є Д. Э. Бек і К. Кован,  спіральна динаміка описує вісім 
взаємопов'язаних рівнів зрілості індивіда і суспільства, кожному рівню відповідає певний 
набір культурних цінностей, свій колір, свої пріоритети, переконання і особливості 
світогляду [5]. Розвиваючись, люди переходять з рівня на рівень під впливом умов життя та 
досвіду вирішення проблем. Відповідно коли умови існування організації або компанії 
змінюються, ця трансформація змушує переглядати базові цінності та переконання. 
Проблеми, які не можуть бути вирішені в рамках наявної системи цінностей, змушують 
компанії підніматися на черговий виток спіралі.  

«Модель спіралі» - це інструмент, що дозволяє управляти процесом перетворень. Але, 
щоб ним скористатися, перш за все необхідно зрозуміти, на якому рівні розвитку перебуває 
колектив компанії. Тобто «модель спіралі» була обрана з огляду на те, що саме вона дозволяє 
поєднувати такі принципи, як циклічність і еволюціонізм. Тобто система,  яка завершила 
певний цикл свого розвитку, проходячи чергову стадію, здатна перейти на рівень вище. У 
свою чергу ці рівні визначаються деякими головними ідеями, які задають характер поведінки 
системи, що розвивається на тому чи іншому рівні. Щоб управляти корпоративною 
культурою, необхідно розуміти принципи її розвитку  [6]. Як і суспільство в цілому, так і 
окрема організація проходить свій шлях розвитку. Будь-який розвиток, будь-яка динаміка 
характеризується певними схожими стадіями. 

На основі вищезазначеного теоретичного та практичного матеріалу вважаємо, що 
корпоративна культура – це складна динамічна ієрархічна система, яка складається з 
формальної  (місія, бачення, цінності, які втілені в практиці компанії) та неформальної 
(соціальні взаємозв’язки, рольові моделі, ритуали, важливі історії в компанії) складових, які 
змінюються під впливом внутрішнього та зовнішнього середовища компанії.  
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На сьогодні економіка України знаходиться на етапі переходу від однієї системи 
господарювання до іншої, що ускладнюється соціально-економічними проблемами, кризою 
останніх років, окупацією Донбасу та Криму. Спад економічного розвитку, зниження темпів, 
обсягів та конкурентноспроможності внутрішнього виробництва товарів та послуг, 
зменшення кількості вітчизняних товаровиробників призводить, в свою чергу, до критичного 
насичення споживчого ринку імпортними товарами та послугами, що негативно впливає на 
зовнішньоторгівельний баланс України та не сприяє відновленню економіки. 

Наразі в загальному обсязі імпорту товарів до України найбільша частка належить 
імпорту продукції інвестиційної направленості. У свою чергу, зростання імпорту 
інвестиційних товарів закладає основу для економічного розвитку в майбутньому. Найбільшу 
питому вагу в імпорті товарів до України займає група товарів «Машини, устаткування, 
транспортні засоби та прилади» [1].  Серед інших статей імпорту основними є машини, 
обладнання та механізми (29,1%), продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей 
промисловості (21,6%), продукція АПК та харчової промисловості (9,9%). 

В структурі імпорту товарів поступово збільшується частка країн ЄС, обсяг імпорту з 
яких склав у 2016 році 43,7% загального обсягу імпорту України, порівняно з 33,8% у 2008 
році. Серед товарів, які Україна імпортує з Європи, домінує паливо, продукція 
машинобудування, обладнання, а також хімічна та фармацевтична продукція. В умовах 
інтеграція з ЄС структура імпорту характеризується високою залежністю від середньо- та 
високотехнологічних товарів, товарів з високою доданою вартістю. В 2016 р. Україна 
імпортувала 98 % легкових авто, 80 % продукції нафтопереробки, 70 % товарів фармацевтики 
та ін. Протягом 2016 р. спостерігалося збільшення імпорту комбайнів зернозбиральних - у 2,5 
рази, тракторів - у 2,3 рази, автомобілів спеціального призначення - у 2,2 рази, машин 
сільськогосподарських - на 86,2 %, автонавантажувачів - на 85,5 %, автомобілів вантажних - 
на 51,8 %, шин для легкових автомобілів - на 36,8 % [1]. Ця тенденція значною мірою 
викликана деіндустріалізацією, через скорочення внутрішнього виробництва товарів та 
недостатню конкурентоспроможність продукції, що виробляється в країні. 

Крім того, висока ресурсо- та енергоємність промисловості, що спостерігається, та яку 
спричинено низьким технологічним рівнем промисловості, критичним станом основних 
засобів та недостатньою інноваційною активністю, є суттєвим додатковим викликом 
національній безпеці України. 

Натомість якісний розвиток промисловості забезпечить зменшення залежності від 
імпорту шляхом зростання внутрішнього заміщуючого виробництва, зменшення залежності 
від сировинно-орієнтованого експорту завдяки розвитку виробництва та пропозиції середньо- 
та високотехнологічних конкурентоспроможних товарів з підвищеною доданою вартістю, за 
рахунок впровадження ресурсоефективних технологій. Ефективне використання ресурсів має 
вирішальне значення для забезпечення екологічно стійкої траєкторії економічного зростання. 
Виходячи з цього, розвиток промислового комплексу здатен підвищити загальний рівень 
національної безпеки України та насамперед її економічної та енергетичної складової. 

Загалом роль імпортозаміщення для економіки України полягає у створенні передумов 
для зростання обсягів ВНП, інвестицій, модернізації матеріально-технічноії та технологічноії 
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бази вітчизняного виробництва, розвитку його експортного потенціалу, диверсифікації 
структури національного господарства та раціоналізації споживчого попиту [2]. Результатом 
політики імпортозаміщення повинні стати зміни (збільшення) в обсягах та частці товарів, 
виготовлених на території країни, в загальному обсязі внутрішнього споживання, капіталу і 
фінансів, трудових ресурсів та інтелектуального капіталу, технологій і ноу-хау, елементів 
матеріально-технічної бази, інноваційних ресурсів, елементів інституційного середовища. При 
цьому створення нових робочих місць, підвищення рівня оплати праці та покращення якості 
трудового життя населення, посилення соціальної безпеки і захищеності громадян визначають 
соціальні ефекти імпортозаміщення. 

Імпортозаміщення має базуватися на здоровому глузді й необхідності подолання 
неадекватних масштабів залежності внутрішнього ринку від імпорту розлогої номенклатури 
споживчих товарів [3]. В Україні є група дослідників та вчених-прихильників теорії 
економічного лібералізму, які взагалі вважають, що політика імпортозаміщення не є 
найкращим рішенням для нашої країни, оскільки вигоду від імпортозаміщення отримують ті 
вітчизняні галузі, які нездатні конкурувати з дешевшою або якіснішою імпортною 
продукцією, і внаслідок імпортозаміщення ціна товару рано чи пізно зростає, а споживачі 
платять більше. На їхню думку, уряд повинен вирішити, які галузі можуть отримати вигоди 
від імпортозаміщення і на який термін, але є великий ризик того, що вигоду від 
імпортозаміщення отримають галузі, які не мають потенціалу стати «годувальницями» 
України [4]. 

Критичні тенденції до збільшення обсягу імпорту товарів, що відбуваються на протязі 
останніх років, призводять не тільки до високого рівня дефіциту зовнішньоторговельного 
балансу України, а й сприяють імпортозалежності підприємств та цілих галузей вітчизняної 
промисловості. Це, у свою чергу, обмежує розвиток та модернізацію існуючих виробництв і 
негативно позначається на потенціалі подальшого розвитку економіки країни в цілому. На 
рівні регіонів також відбуваються значні зміни – західні регіони втрачають свій статус 
регіонів-імпортерів з низькою імпортозалежністю, збільшуються обсяги імпорту в центральні 
регіони України та м. Київ. Разом з цим, східні регіони поступово зменшують обсяги імпорту 
товарів, що пояснюється спадом виробництва та зменшенням сплатоспроможності населення 
в цих областях. 

Отже, на рівні держави необхідно формування ефективної політики імпортозаміщення, 
направленої на розвиток потенціалу пріоритетних галузей промисловості шляхом захисту 
вітчизняного ринку від нерівноправної конкуренції та неякісного імпорту, на стимулювання 
технологічного імпорту, на підтримку науково-технологічних виробництв і зосередження 
державних фінансових та інтелектуальних ресурсів на сучасних напрямах інновацій. 
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Економіко-математичні методи дослідження є сучасним ефективним засобом 

вирішення широкого кола практичних задач в економіці. Що стосується матриць, то 
перевагою їх використання в економіці є можливість оперування широким набором 
стратегічно значущих змінних та обробки величезного і дуже різноманітного статистичного 
матеріалу, різних вихідних даних, що характеризують рівень, структуру, особливості 
соціально-економічного комплексу [1]. 

Перший етап моделювання – аналітико-пізнавальний, тобто побудова моделі з метою 
отримання об’єктивних уявлень про певний об’єкт. Результатом аналітико-пізнавального 
етапу моделювання є побудовані економіко-математичні моделі залежності агрегованих 
індексів розвитку за сферами національної економіки від узагальнюючих індексів 
регуляторної політики, а також визначення необхідних змін регуляторної політики розвитку. 
Відповідний підхід представлено як складний процес управління змінами регуляторної 
політики на основі побудови тривимірної матриці за допомогою інструментів зонального 
моделювання. Тривимірна матриця управління змінами регуляторної політики розвитку 
національної економіки представлена на рис. 1. Матриця будується після проведення оцінки 
поточного стану регуляторної політики, що передбачає визначення агрегованого індексу 
розвитку за сферами національної економіки та узагальнюючого індексу регуляторної 
політики за сферами, значення яких виступають параметрами побудови матриці [2]. 

Наступним етапом управління змінами регуляторної політики є моделювання 
взаємозв’язків між розвитком національної економіки та регуляторною політикою, 
результатом якого є розрахунок індикатору впливу регуляторної політики на розвиток, що є 
третім параметром побудови матриці управління змінами регуляторної політики розвитку 
національної економіки. 

Вищезазначені параметри матриці  пропонується інтерпретувати наступним чином: 
- значення агрегованого індексу розвитку за сферами (вповільнення розвитку за умови 

значення індексу менше 1 та прискорення розвитку за умови його значення більше 1); 
- значення узагальнюючого індексу регуляторної політики (за спрощеною шкалою, в 

якій всі значення розподіляють на дві групи: менше 1 – незадовільне значення індексу 
говорить про те, що регуляторна політика погіршується в даній сфері; більше 1 – задовільне 
значення індексу свідчить про те, що регуляторна політика поліпшується в даній сфері); 

- значення індикатору впливу (також з розподілом на дві групи: менше 0 – вплив 
регуляторної політики на розвиток є негативним; більше 0 – позитивний вплив регуляторної 
політики на розвиток).  

Таким чином, тривимірна матриця управління змінами регуляторної політики 
будується на основі результатів оцінки поточного стану регуляторної політики та 
моделювання взаємозв’язків між розвитком національної економіки та регуляторною 
політикою з врахуванням отриманих значень агрегованого індексу розвитку за сферами 
національної економіки, узагальнюючого індексу регуляторної політики за сферами та 
індикатору впливу регуляторної політики на розвиток. 

Зонування матриці дозволяє розподілити сфери національної економіки за секторами 
та визначити характер, спрямування та орієнтацію подальших дій для кожної конкретної 
сфери. 
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Рис. 1. Тривимірна матриця управління змінами регуляторної політики розвитку 
 
 

Наступним етапом є зонування тривимірної матриці (рис. 2) [3].  

 
Рис. 2. Зонування тривимірної матриці управління змінами 

 
 

Список використаних джерел: 
1. Усатий В. С., Титаренко Н. Є. Матричний метод при моделюванні задач економіки // 

Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology. – Том 5. – № 1 (2017). – 
С. 324-327. 

2. Разумова Г. В. Підхід до оцінки регуляторної політики та її впливу на розвиток 
економіки // Економічний простір: Збірник наукових праць. – № 142. – Дніпро: ПДАБА, 2019. 
– С. 78-87. DOI 10.30838/ P.ES.2224.260219.78.380 

 
Зонування тривимірної матриці управління змінами 

Зона 
пасивних 
змін (А1) 

Зона 
корегування 
(С1) 

Вертикальне зонування Горизонтально-поперечне 
зонування 

Горизонтально-повздовжнє 
зонування 

Зона 
активних 
змін (А2) 

Зона 
захисту 
(С2) 

Зона фіксації 
(В1) 

Зона 
трансформації 
(В2) 

 

С
ек

то
р 

1 

С
ек

то
р 

2 

С
ек

то
р 

3 

 С
ек

то
р 

4 

 

С
ек

то
р 

5 

 

С
ек

то
р 

6 

 

С
ек

то
р 

7 

 

С
ек

то
р 

8 

Визначення сектору змін на основі попадання сфери до певних зон 

Позитивний 

 вплив (>0) 

Негативний  

вплив (<0) Задовільне 

значення (>1) 

Незадовільне 

значення (<1) 

Узагальнюючий індекс регуляторної політики 

Прискорення 

(>1) 

Вповільнення 

(<1) 

Агрегований 
індекс розвитку 
за сферами 
національної 
економіки  

Індикатор 
впливу 
регуляторної 
політики 
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МЕТОДОЛОГІЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ 
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 

 
І.О. Седікова, д.е.н., професор,  
В.А. Бондарь, к.е.н., асистент, 

Одеська національна академія харчових технологій 
 

У 2014 році в України розпочався хід децентралізації влади, результатом цього стало 
створення об‘єднаних територіальних громад (ОТГ). Конкурентоздатні громади покликані 
стати підґрунтям ефективної системи влади та національної економіки України. 

Задля більш повного уявлення місії, цілей та завдання стратегічного планування у ОТГ, 
слід чітко розуміти загальні підходи до стратегічного планування у площині збалансування 
інтересів держави, регіону та громади. 

Стратегічне планування – це системний шлях до управління змінами й досягнення 
консенсусу в усій громаді, а також створення спільного бачення майбутнього громади [1]. 
Стратегічне планування є дієвим механізмом інтегрування представників бізнес-середовища, 
громади та керівників місцевої влади задля створення публічно-приватних партнерств, що 
позитивно впливає на локальне ділове середовище та конкурентоспроможність ОТГ, на 
соціально-економічні аспекти всіх сфер життя. 

З точки зору різних методик, стратегічне планування є непростим механізмом впливу 
на економічне майбутнє. В процесі стратегічного планування переглядаються місцеві 
економічні умови, а також аналізуються сили, які впливають на місцеву економіку ззовні [2].  

У науково-професійній літературі наведено безліч моделей та методів стратегічного 
планування, але всі вони містять три великі блоки, які є головною ознакою проектного циклу: 
аналіз – планування – впровадження, які завбачують можливість ітерації. 

При формуванні методології та моделі стратегії необхідно враховувати важливі складові, 
а саме, потреби суспільства, геополітичну унікальність ОТГ, міста, регіону. Нами 
пропонується методологія, яка містить шість послідовних етапів щодо розробки стратегічного 
плану ОТГ:  

1: Початок роботи з розробки стратегічного плану; 
2: Аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища та чинників що сприяють розвитку 

ОТГ; 
3: Визначення місії, завдання, сценаріїв та вектору розвитку; 
4: Планування та напрями реалізації стратегії; 
5: Публічне обговорення та прийняття Стратегії; 
6: Спостереження та реалізація. 
Серед методів розробки стратегій розвитку ОТГ слід виділити: 
1. Метод патерналізму. Стратегія розробляється владою та муніципальним 

менеджментом, пишеться в кабінетах без будь-яких контактів з громадою [3]. 
2. Експертний метод. Стратегія розробляється експертами, які проводять всебічні 

ґрунтовні дослідження, спираючись на аналітичні та статистичні дані, застосовуючи 
оптимізаційні методи та моделі задля прийняття управлінських рішень, прогнозують 
тенденції розвитку та пропонують плани дій.  

3. Експертно-консультативний. Стратегія формується експертами, які в ході аналізу 
середовища та розробці основного вектору розвитку проводять круглі столи, громадські 
слухання, анкетування з представниками бізнесу, громадських організацій та влади.  

4. Адміністративно-консультативний. Стратегія розробляється владою та муніципальним 
менеджментом з консультативним залученням громади через опитування громадської думки, 
круглі столи, громадські слухання тощо [4]. 
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5. Метод «співучасті», підґрунтям якого є довгострокове партнерство із залученням 
експертів. Ідея методу полягає у залучені зацікавлених сторін та формуванні групи 
професіоналів з лідерів бізнесу, місцевих громад та влади. Залучення сторонніх експертів до 
праці посилює вагомість процесу розробки документу, скеровує дії учасників та надає їм 
впевненості у прийнятті вірних рішень [5]. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ІНТЕГРОВАНОГО ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

МОРСЬКИМ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯМ 
 

В.М. Стрільчук, здобувач 
Н.Е. Ковшун, д.е.н, доцент 

Національний університет водного господарства та природокористування 
м.Рівне 

 
Основною проблемою створення інтегрованого еколого-економічного управління 

екологічним станом Чорного моря є кардинальне перетворення його інституційної системи, як 
по лінії створення нових суспільних інститутів, так і по лінії формування необхідної еколого-
економічної нормативної та правової бази управління. 

Вирішення еколого-економічних проблем Чорного моря потребує великих 
інтелектуальних, фінансових і матеріальних витрат. Експертні оцінки показують, що тільки на 
розробку міжнародної комплексної науково-технічної програми «Чорне море» з проведенням 
відповідних наукових досліджень потрібно витратити приблизно 10 млн. дол. США. 
Ефективна реалізація програмних заходів для поліпшення екологічної ситуації в басейні 
Чорного моря в межах 15-20 років потребує 20-30 млрд. дол. США. 

До найбільш важливих еколого-економічних проблем Чорного моря слід віднести 
наступні: 
 скорочення або повне припинення скидання в море біогенних речовин, нафтопродуктів, 

синтетичних хімічних речовин, токсичних відходів та інших забруднень; 
 забезпечення екологічної безпеки в системі формування і розвитку транспортних 

коридорів; 
 створення ефективної системи ліквідації забруднення в аварійних ситуаціях на акваторіях і 

приморських територіях; 
 забезпечення контролю за скиданням забруднень і станом морського середовища у всіх 

причорноморських регіонах, за пересуванням токсичних відходів через державні кордони в 
Чорне море; 

 встановлення більш жорстких міжнародних норм з метою зменшення ризику аварій 
вантажних суден, терміналів (нафтових, хімічних, цементних та інших; 

 удосконалення системи землекористування в приморських зонах і на території водозбору з 
метою зниження негативного впливу на екосистему Чорного моря; 

 збереження біологічного різновиду і відтворення живих ресурсів прибережної зони 
Чорного моря і лиманів на основі поліпшення екологічної ситуації, розвитку аквакультури і 
розширення заповідних акваторій і приморських територій; 

 формування інтегрованої системи управління природокористуванням в басейні Чорного 
моря та його прибережної зони. 

Окрему групу зовнішніх факторів, що впливають на розвиток інтегрованого еколого-
економічного управління складають фактори державної підтримки. Скерованість 
сформованого в Україні законодавчо-нормативного підґрунтя морського 
природокористування визначає необхідність розв’язання проблеми запобігання, зменшення і 
максимальної ліквідації забруднення. При цьому спрацьовує принцип «винуватець 
забруднення платить». Нормативно-правову  та  законодавчу  базу морського 
природокористування складають як загальні закони та законодавчі акти, так і спеціальні ті, що 
безпосередньо відносяться до морського природокористування (табл. 1). 

Існуюча на даний час нормативно-правова база природокористування не забезпечує в 
повній мірі потреби екологічної безпеки Чорноморського регіону. Вона має 
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„антропоцентричний” характер, оскільки спрямована на охорону здоров'я людини (санітарно-
гігієнічні ГДК) або інтереси людини як користувача природних ресурсів (рибогосподарські 
ГДК). А першопричиною екологічної безпеки має стати якість морського середовища. 
Ускладнює процес регулювання надходження забруднюючих речовин в морські екосистеми і 
відсутність ГДК для морських донних відкладів. 

 
Таблиця 1 - Моніторинг основних нормативно-правових актів України в 

галузі природокористування 
Загальні нормативно- правові акти  

Назва Основні концептуальні положення 
Закон «Про охорону 

навколишнього природного 
середовища»  

Правові, економічні і соціальні основи організації охорони 
навколишнього середовища.  

Земельний кодекс України Регулювання земельних відносин з метою створення умов раціонального 
використання і охорони земель, рівноправного розвитку всіх форм 
власності на землю. 

Кодекс України про надра Регулювання видобувних відносин з метою забезпечення раціонального 
комплексного використання надр для задоволення потреб в мінеральній 
сировині 

Лісовий кодекс України Регулювання правових відносин з метою забезпечення науково 
обґрунтованого раціонального використання лісових ресурсів 

Закон «Про екологічну 
експертизу» 

Регулювання суспільних відносин для забезпечення екологічної безпеки, 
захисту екологічних прав та інтересів 

Закон «Про охорону 
атмосферного повітря» 

Визначає правові та організаційні основи та екологічні вимоги в галузі 
охорони і використання атмосферного повітря.  

Положення про порядок 
розроблення екологічних 

програм 

Визначається порядок розроблення,підготовки та затвердження 
державних, регіональних та місцевих економічних програм  

Закон «Про природно-заповідний 
фонд» 

Визначає правові основи організації, охорони, ефективного використання 
природно-заповідного фонду України, відтворення його природних 
комплексів і обєктів. 

Закон «Про відходи» Визначає правові, організаційні і економічні основи діяльності, повязаної 
з попередженням або зменшенням обсягів утворення відходів на території 
України. 

Спеціальні нормативно - правові акти 
Указ Президента України «Про 

Національне агентство морських 
досліджень і технологій»  

Окреслені функції основні завдання і права НАМДІТ щодо організації 
реалізації національної програми досліджень  і використання ресурсів 
Азово-чорноморського басейну та координації діяльності органів 
державної виконавчої влади. 

Закон «Про виняткову морську 
економічну зону» 

Регулює правовий режим виняткової (морської) економічної зони  

Концепція охорони 
навколишнього природного 
середовища Азовського і 
Чорного морів. 

Окреслені основні напрями діяльності в сфері охорони та відтворення 
навколишнього середовища Азовського і Чорного морів.  

 
При розробці концептуальних та методологічних основ морського 

природокористування необхідно перейти від екстенсивних до інтенсивних методів 
управління, які дозволять комплексно вирішувати еколого-економічні проблеми 
Чорноморського басейну. Для цього необхідно вдосконалювати нормативно-правове 
забезпечення інтегрованого еколого-економічного управління морським 
природокористуванням. 
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ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ 
ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ 

ГРОМАД 
 

Н.О. Чех, к.е.н. 
Г.М. Шаповал, к.е.н. 

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова 
 
Децентралізація є стратегічною метою для України. Це не тільки відповідає 

євроатлантичній інтеграції України, але й є вимогою. Для України підготовка до вступу до 
Європейського Союзу також означає підвищення якості прийняття політичних рішень шляхом 
залучення місцевих органів влади та підвищення громадської участі. Не зважаючи на те, що 
на сьогодні в Україні прийнята велика кількість законодавчих актів, що повинні сприяти 
реалізації реформи децентралізації, невирішеними залишаються питання організації 
діяльності територіальних громад, особливо у сфері фінансового управління. Відтак постає 
необхідність формування належних правових умов для розвитку ефективних територіальних 
громад, які зможуть більш дієво та оперативно, ніж державні органи, вирішувати питання, 
пов’язані з підвищенням рівня та якості життя мешканців їх територій.  

Місцеве самоврядування в Україні – це одна з фундаментальних цінностей 
конституційного ладу. Основоположні принципи місцевого самоврядування закріплені в 
Конституції України (розділ XI, статті 140-146). Крім Конституції України правовою основою 
місцевого самоврядування в Україні є Закони України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», (1997 р.), «Про службу в органах місцевого самоврядування» (2001 р.), «Про органи 
самоорганізації населення» (2001 р.), «Про статус депутатів місцевих рад» (2002 р.), «Про 
добровільне об’єднання територіальних громад» (2015 р.), «Про співробітництво 
територіальних громад» (2014 р.), постанова Кабінету міністрів України «Про затвердження 
Методики формування спроможних територіальних громад» (2015 р.), а також Бюджетний і 
Податковий кодекси України та низкою інших законів і нормативно-правових документів. 

Закон України «Про місцеве самоврядування», ухвалений у 1997 році, ввів в дію 
положення Конституції та створив основу для початку процесу децентралізації. Згідно з цим 
Законом «органи місцевого самоврядування наділяються власними повноваженнями, в межах 
яких діють самостійно і несуть відповідальність за свою діяльність» [2].  

У загальному вигляді питання, що віднесені до відання органів місцевого 
самоврядування, визначені у Конституції України. Її ст. 143 (ч.1) передбачає: «територіальні 
громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого 
самоврядування управляють майном, що є в комунальній власності; затверджують програми 
соціально-економічного та культурного розвитку і контролюють їх виконання; затверджують 
бюджети відповідних адміністративно-територіальних одиниць і контролюють їх виконання; 
встановлюють місцеві податки і збори відповідно до закону; забезпечують проведення 
місцевих референдумів та реалізацію їх результатів; утворюють, реорганізовують та 
ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль 
за їх діяльністю; вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої 
компетенції» [1].  

Подальший розподіл повноважень територіальної громади та її органів здійснюється 
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», який на підставі Основного 
Закону, розділяє ці права і обов’язки між суб’єктами їх здійснення, що належать до базового 
рівня: радами (ст. 25 Закону), їх виконавчими органами (статті 26 - 41), сільським, селищним, 
міським головою (ст. 42); та регіонального рівня: повноваження районних і обласних рад (ст. 
43). Окрему групу становлять делеговані повноваження місцевим державним адміністраціям 
відповідними районними і обласними радами (ст. 44).  
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1 квітня 2014 р. Кабінет Міністрів України схвалив Концепцію реформування 
місцевого самоврядування й територіальної організації влади в Україні. Вона передбачає 
децентралізацію, створення належних матеріальних (майно, зокрема земля, що перебувають у 
власності територіальних громад), фінансових (податки та збори, що пов’язані з територією 
відповідної адміністративно-територіальної одиниці) та організаційних умов для гарантування 
виконання органами місцевого самоврядування повноважень, як власних, так і делегованих. У 
Концепції зазначено, що через значну подрібненість територіальних громад в Україні, органи 
місцевого самоврядування таких громад практично не можуть здійснювати надані їм законом 
повноваження. Удосконалення потребує система територіальної організації влади з метою 
підвищення ефективності управління суспільним розвитком на відповідній території [3].  

Крім того, Кабінетом Міністрів України був розроблений проект концепції змін до 
Конституції України щодо децентралізації влади, які перш за все повинні були вирішити 
проблемні питання утворення виконавчих органів обласних та районних рад та реорганізації 
місцевих державних адміністрацій, а також чіткіше визначити адміністративно-територіальну 
одиницю – громаду. Хоча подані зміни до Конституції не були затверджені Верховною радою 
України з 2014 року Уряд здійснює реформу в межах чинної Конституції. 

Прийняття Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», що 
регулює відносини, «що виникають у процесі добровільного об’єднання територіальних 
громад сіл, селищ, міст, а також добровільного приєднання до об’єднаних територіальних 
громад» [4]. Закону дало початок формуванню спроможного базового рівня місцевого 
самоврядування. Протягом 2015-2018 років в Україні було створено 878 об’єднаних 
територіальних громад, в яких проживають 9 млн. людей. До їх складу увійшли більш ніж 
4000 колишніх місцевих рад, що свідчить про високі темпи міжмуніципальної консолідації. 

З метою вирішення спільних проблем громад, таких як: утилізація та переробка сміття, 
розвиток спільної інфраструктури тощо, було прийнято Закон «Про співробітництво 
територіальних громад». В кінці 2018 року механізмом співробітництва скористалися 975 
громад, як результат реалізувалось 325 договорів про співробітництво. 

Закон України «Про засади державної регіональної політики» дав можливість 
збільшити обсяги державної підтримки регіонального розвитку та розвитку інфраструктури 
громад за період з 2014 по 2018 рік з 0,5 млрд до 19,37 млрд грн, тобто у 39 разів, що дало 
змогу реалізувати більше 10 тисяч проектів [5]. 

Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо децентралізації 
повноважень у сфері архітектурно-будівельного контролю та удосконалення містобудівного 
законодавства» надав нові містобудівні повноваження майже 90 містам та ОТГ.  

Незважаючи на непогані результати, реформа децентралізація все таки стикається з 
певними проблемами, які в кращому випадку сповільнюють її темпи, а в гіршому стають 
серйозною перешкодою реалізації нововведень. 

Необхідним є формування відповідних правових умов для діяльності ефективних 
територіальних громад, спроможних власноруч реалізувати комплекс завдань з вирішення 
проблем підвищення рівня та якості життя населення цих територіальних громад. В першу 
чергу, необхідно забезпечити припинення дублювання повноважень різних рівнів публічної 
влади на місцевому рівні, об’єднання дрібних та неспроможних територіальних громад, 
гарантування належного фінансового управління їх діяльністю та оптимізація кількісного 
показника делегованих повноважень. 
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Освітня міграція є невід’ємною складовою процесу інтеграції освіти, науки та 

виробництва, а саме спільного використання потенціалу освітніх, наукових та виробничих 
організацій у взаємних інтересах. О. Гринькевич розглядала освітню міграцію як масове 
соціокультурне явище, пов’язане з переміщенням людей за межі регіону чи країни постійного 
проживання з метою підвищення свого освітнього  рівня, здобуття знань [1]. 

За своєю сутністю освітня міграція передбачає тимчасове перебування на території 
розташування закладу освіти з подальшим поверненням мігранта до колишнього місця 
проживання. Проте Україна зіткнулася в цьому плані з досить широкою міграційною 
проблемою під назвою «відтік мізків» – рух інтелектуального капіталу, який відбувається в 
односторонньому напрямку – з країни. Якщо переважна більшість іноземних студентів після 
завершення навчання в Україні повертається на батьківщину (що значною мірою пояснюється 
міграційною політикою України та відповідною нормативно-правовою базою щодо іноземних 
студентів), то українська молодь зацікавлена знайти роботу і залишитись у країні, де здобула 
закордонний диплом.  
Найчастіше молодь їде до Польщі, Росії, Німеччини, Канади, Чехії, Італії, США, Іспанії, 
Австрії, Франції, Словаччини. Ці країни отримують понад 90% усіх українців які навчаються 
за кордоном (рис. 1). 

 
Рис. 1. – Кількість українських студенток та студентів за кордоном у 2016/2017 

навчальному році [2] 
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У дослідженнях західних вчених [2] при вивченні причин міграції одним з 
найпопулярніших інструментів аналізу міграції є модель push-pull факторів. Тобто 
розрізняються фактори, які стимулюють рішення виїхати з країни еміграції або країни-донора 
(push-фактори). А є фактори, котрі притягують мігрантів переїжджати саме в певну країну 
(pull-фактори). В різних дослідженнях стимули до міграції поділяють на:  
 економічні (значний розрив у зарплатні, умови життя, економічний клімат, підприємницькі 

можливості); 
 політичні (політичний тиск, бюрократія, адміністративні обмеження ведення бізнесу/ 

проектів); 
 культурні (нівеляція цінностей, культурна дезінтеграція); 
 сімейні (кращі життєві та/чи освітні можливості для дітей); 
 кар’єрні (розвиток кар’єри, професійне визнання). 

Власне професійними пуш-факторами є розвиток кар’єри, здобуття досвіду в більш 
престижній науковій інституції, можливість використовувати сучасніше обладнання, нагода 
публікуватись в міжнародних/іноземних виданнях, дослідження в нових сферах, недоступних 
в рідній країні. В основному молодь їде навчатися в західні університети через загальне 
враження економічного занепаду в Україні.  

На наш погляд, вирішення проблеми міжнародної міграції лежить саме у створенні та 
підтримки бренду освітнього закладу. Наявність бренду у ЗВО забезпечує йому ряд 
конкурентних переваг: бути більш привабливим для споживачів, роботодавців та інвесторів, 
формувати їх лояльне ставлення до вузу на ринках праці та освітніх послуг; налагоджувати 
тісні зв’язки з провідними вітчизняними та зарубіжними партнерами [3]. 

Просування ЗВО у соціальних мережах також є одним із пріоритетних заходів щодо 
залучення до навчання потенційних як вітчизняних, так і іноземних студентів. Традиційні 
канали комунікації втрачають свою ефективність порівняно з соціальними мережами. 
Зрештою, саме там більшість абітурієнтів проводить левову частку свого вільного часу.  

Реалізація маркетингової стратегії просування освітніх послуг в соціальних мережах 
дозволить підвищити інтерес цільової аудиторії до ЗВО як перед початком навчального року в 
період надходжень, так і підтримувати інтерес в цілому: покращити його визнання, а також 
лояльність майбутніх студентів. 

Крім того, щоб бути конкуренто-спроможною та обіймати лідируючі позиції у світових 
рейтингах найкращих освітніх систем, наша держава має приймати активну участь у 
міжнародних освітньо-наукових та культурних проектах, проводити активну діяльність на 
закордонних освітніх ринках для залучення іноземних студентів, поглиблювати міжнародну 
співпрацю, вітчизняні вчені мають представляти свої наукові здобутки на міжнародній 
освітній арені тощо.  

Таким чином, можна відмітити, що в умовах глобалізації вплив міжнародної освітньої 
міграції на розвиток діяльності університетів є значним. Тому необхідно виховувати молодих 
українців з чіткою громадською свідомістю та пояснювати їм, що освітня міграція має носити 
циркулярний характер.  
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Розвиток туризму в будь-якому місці залежить від інновацій, які проявляються в нових 

продуктах, нових послугах і нових процесах. Зміни в туристичній практиці можуть принести 
істотні вигоди, мотивуючи зміни в напрямку більшої стійкості в ланцюзі постачань туризму 
та інших секторах. Використання інновацій має багато переваг в кінцевих результатах, таких 
як підвищення ефективності операцій або рівня прибутку, зниження витрат, простота в 
задоволенні мінливих потреб споживачів і допомогу бізнесу в успішній конкуренції завдяки 
наявності та поширенню особливих переваг. В даний час в непрості економічні часи 
споживачі шукають поліпшених відносин вартості і вартості, і це буде досягнуто завдяки 
новаторської практиці туризму. Іншими словами, підприємствам необхідно впроваджувати 
інновації, щоб підвищити свої конкурентні переваги і в кінцевому підсумку стимулювати 
додаткові інновації. 

Інноваційна діяльність в туризмі – це тісно пов'язані між собою процеси по 
формуванню, реалізації, просуванню і післяпродажного обслуговування інноваційного 
туристичного продукту суб'єктами інноваційної діяльності в туризмі, а також щодо 
фінансового забезпечення цих процесів, що призводять до отримання економічного ефекту 
 [1].  

Інновація в туризмі «передбачає вироблення оригінального підходу, розробку нових 
шляхів використання існуючих ресурсів при одночасних пошуках розвитку нових 
ресурсів»[2]. Типізація інновацій в туризмі розроблена Абернаті і Кларком [3], які виділяють 
4 типи інновацій: регулярні, нішеві, революційні та архітектурні. Регулярні інновації 
відносять до постійного поліпшення якості послуг, підвищення кваліфікації персоналу та 
продуктивності праці. Нішеві інновації зазвичай змінюють структури співпраці, але не базові 
знання та вміння; вони по-новому комбінують існуючі послуги. Революційні інновації 
пов'язані з використанням в фірмах нових технологій, розробкою нових методів; вони 
радикально впливають на ключові знання і вміння персоналу аж до появи нових професій в 
секторі. Архітектурні інновації змінюють структури, бізнес-моделі і правила в туризмі; вони 
створюють нові події і об'єкти, що вимагає реорганізації, змінюють фізичну або інституційну 
інфраструктуру, дослідницьку та навчальну базу. 

Розглянемо ТОП-6 технологічних тенденцій, які існують в галузі подорожей і туризму 
у 2018 році. Подорожі все ще обертаються навколо змістовних взаємодій людини. Однак, щоб 
бути успішними, компаніям необхідно створити баланс між технологічними нововведеннями 
та людським елементом. Підвищення досвіду роботи з клієнтами завжди має бути пов'язане з 
розумом туристичних компаній і туристичних компаній при інвестуванні в технології . Нижче 
наведено шість тенденцій, які можна спостерігати в галузі подорожей і туризму у 2018 
році [4]: 

1. Розширена та віртуальна реальність (AR та VR): За останні кілька років зросла 
популярність AR або VR серед туристичних компаній і туристичних компаній, і тенденція 
продовжується. Ці технології використовуються або для контент-маркетингу, або для 
покращення досвіду клієнтів. Наприклад, авіакомпанії почали використовувати технологію 
VR, щоб продемонструвати мандрівникам кабіни заздалегідь, щоб збільшити продаж квитків 
або допоміжних послуг. 

2. Штучний інтелект (AI): AI відстає від багатьох технологій та інновацій у сфері 
подорожей та туризму. Способи, якими вона допомагає промисловості, можна розділити на 
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три основні категорії: машинне навчання, чат-боти або TravelBots, і роботи. Завдяки AI, 
операції, які зазвичай вимагають втручання людини і багато часу для вивчення нових 
навичок, можуть бути автоматизовані, таким чином прискорюючи процеси, одночасно 
підвищуючи якість і продуктивність, і зменшуючи витрати. 

3. Інтернет речей (IoT): IoT має великий потенціал для формування майбутнього 
індустрії подорожей і туризму, і компанії почали це розуміти. Прикладом гравця галузі, який 
використовує IoT для зниження рівня тривоги та стресу, пов'язаного з втраченими сумками, є 
Lufthansa. Пасажири можуть відстежувати свій багаж через посилання, знайдене на їхньому 
мобільному посадковому талоні в додатку Lufthansa. 

4. Голосові технології: технологія голосу - це ще одна цифрова новинка, яка починає 
порушувати туристичний і туристичний сектор, оскільки все більше і більше клієнтів 
переходять від друкованих до голосових взаємодій. Все більше готелів почали 
експериментувати з голосовими пристроями. Серед них: WAustin Marriott International, готель 
Kimpton Alexis і Westin Buffalo. 

5. З'єднання Wi-Fi: під час поїздки люди завжди хочуть бути пов'язаними, щоб отримати 
ідеї призначення, варіанти місць для відвідування або поїсти, знайти напрямки до визначних 
пам'яток або поділитися своїм досвідом з друзями через соціальні медіа або інші платформи 
підключення. Як результат, інвестування в мережеві послуги допомагає компаніям 
запропонувати клієнтам більш бездоганний і високо персоналізований досвід, підвищить 
оперативну ефективність, прийняття рішень у реальному часі, зміцнює фізичну (через CCTV) 
і кібербезпеку, а також конфіденційність даних. 

6. Девайси: Незважаючи на млявий старт, туристичні та туристичні компанії поступово 
використовують цю технологію, щоб запропонувати клієнтам більш індивідуальний та 
об'єднаний досвід. Наприклад, компанія Walt Disney розгорнула систему, що настроюється, 
RFID-оснащену Magic Band, яка підключається до інфраструктури тематичного парку, щоб 
скоротити час очікування та відстежувати місця та діяльність гостей. 

Отже, поява технологій сприяє зміні індустрії подорожей та туризму щодо того, як 
компанії взаємодіють з клієнтами. Світові туристичні компанії впроваджують різні технології, 
щоб поліпшити операційну ефективність і задовольнити очікування клієнтів. Основними 
технологічними тенденціями в галузі подорожей і туризму у 2018 році стали: 1) розширена та 
віртуальна реальність; 2) штучний інтелект; 3) інтернет речей; 4) голосові технології; 
5) з'єднання Wi-Fi; 6) девайси. Основними чинниками нових стратегій розвитку є 
використання цифрових технологій та розробка механізму чіткого позиціонування на ринку. 
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Однією з визначальних цілей економічної політики України на сучасному етапі розвитку 
є створення умов для динамічного, збалансованого розвитку держави та її регіонів, 
підвищення рівня життя населення, забезпечення додержання гарантованих державою 
соціальних стандартів громадян на належному рівні. Аналіз соціально-економічного розвитку 
регіонів України впродовж останніх десятиліть засвідчив існування суттєвих регіональних 
диспропорцій, просторової нерівномірності, в результаті яких спостерігаються низькі 
конкурентні позиції України на глобальному ринку, недостатня інтенсивність інтеграційних 
процесів у формуванні внутрішнього ринку країни, повільні структурні зрушення та 
загрозлива для української державності політична ситуація.  

Фінансова децентралізація, як складова реформи системи державного управління, була 
визначена пріоритетним напрямом, який сприяє зміцненню фінансової спроможності 
місцевих громад, упровадження місцевої демократії, розподілу повноважень, об’єднання 
територіальних громад [3]. Однак, незважаючи на позитивні зрушення пов’язані з внесенням 
змін до Податкового та Бюджетного кодексів України, мусимо констатувати, що роль 
фіскальної децентралізації в забезпеченні сталого розвитку України просувається досить 
повільно, і під час бюджетної реформи в даному напрямі досягнуто недостатнього прогресу. 
Тому, подальші заходи зростання ролі фіскальної децентралізації потребують підвищення 
ефективності механізму бюджетного регулювання соціально-економічного розвитку з 
одночасним розширенням прав місцевих органів влади, зміцнення їх бюджетної самостійності 
та визначення відповідальності та повинні включати в себе [4]:  

− Прийняття змін до нормативно-правової бази України, в тому числі до Конституції 
України в частині децентралізації влади та визначення функцій місцевих громад з чітким 
розмежуванням повноважень органів місцевого самоврядування та держави, забезпеченні 
передачі функцій виконавчої влади від місцевих адміністрацій виконавчим органам рад 
відповідного рівня, забезпечення повноважень органів місцевого самоврядування 
фінансовими ресурсами шляхом їх участі в загальнодержавних податках та компенсації їх 
витрат, якщо вони виникли внаслідок рішень органів державної влади; 

− Окреслення переліку прав та повноважень органів місцевого самоврядування та 
об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законодавчими положеннями та 
перспективним планом формування територій громад; 

− Розробка та затвердження державних соціальних стандартів та розробка Методики 
розрахунку вартості соціальних послуг та їх складу для всіх галузей (освіти, охорони здоров’я 
і т.д.). Це сприятиме оптимізації кількості та структурі бюджетних установ, а також 
підвищенню ефективності планування та використання бюджетних коштів всіх рівнів; 

− Розробка та затвердження профільними міністерствами (зокрема, Міністерством 
фінансів України та Міністерством соціальної політики України) дієвого механізму адресного 
надання пільг і визначення їх фінансової оцінки; 

− Прийняття змін до бюджетно-податкового законодавства для запровадження 
механізму зарахування до місцевих бюджетів частини податку на прибуток підприємств, які 
включені до реєстру великих платників податків та мають юридичну реєстрацію, виробничі 
потужності і провадять свою діяльність на території області;  

− Підвищення ефективності місцевих податків і зборів шляхом удосконалення 
механізму їх адміністрування та формування єдиної бази даних (зокрема щодо податку на 
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нерухомість) на основі відповідного аналізу та моніторингу інформації Державною 
фіскальною службою України та  Міністерством регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства України; 

− Покращенняя функціонування механізму фінансування регіонального розвитку та 
забезпечення ефективності міжбюджетних відносин шляхом розробки Міністерством фінансів 
України спільно з Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України відповідного нормативно-правового забезпечення та 
прийняття відповідних змін до діючого податкового та бюджетного законодавства;  

− Проведення інвентаризації земельних ділянок об’єднаних територіальних громад з 
метою удосконалення системи функціонування єдиної автоматизованої системи державного 
земельного кадастру України – Кадастрової карти, забезпечивши доступ до внесення та 
отримання інформації; 

− Законодавче врегулювання питань проведення місцевих референдумів. З 
ухваленням Закону України «Про всеукраїнський референдум» у 2012 р. було втрачено 
правовий механізм проведення місцевого референдуму, що є формою вирішення 
територіальною громадою питань місцевого значення шляхом прямого волевиявлення [5]; 

− Забезпечення системності та узгодженості нормативно-правового забезпечення 
бюджетного процесу в Україні, що є запорукою стабілізації динаміки соціально-економічного 
розвитку та забезпечення реалізації державних функцій[6]; 

− Здійснення системи заходів щодо активізації зусиль органів місцевого 
самоврядування з метою виявлення стабільних внутрішніх та зовнішніх (в тому числі за 
участі недержавних інституцій та закордонних фондів, з метою подальшої реалізації програм 
регіонального, транскордонного, секторального розвитку) для покриття потреб 
територіальних громад; 

− Ефективне управління об’єктами комунальної власності (зокрема, земельними 
ділянками) з метою максимізації доходів місцевих бюджетів;  

− Формування конкурентних засад розподілу трансферного бюджетного ресурсу з 
метою створення стимулів розвитку місцевих ініціатив [7]; 

− Розширене використання можливостей державно-приватного партнерства на 
територіальному рівні. 

Означені заходи, на наше переконання, сприятимуть підвищенню ефективності 
фіскальної децентралізації, посиленню фінансової стабільності регіонів, забезпеченню 
конкурентоспроможності України на світовій арені та досягненню окреслених пріоритетів 
сталого розвитку. 

 
Список використаних джерел: 
1. Територіальний розвиток і регіональна політика в Україні: Виклики та пріоритети 

України. ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»; наук. 
редактор В. С. Кравців. – Львів, 2018. – 157 с.  

2. Фісун К.А. Методологія програмування розвитку регіонів України / К.А. Фісун. – 
Харків, 2007. – 401с. 

3. Стратегія сталого розвитку “Україна -2020”: Указ Президента України від 12.01.2015 
№ 5. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015 

4. Аналіз та оцінка реалізації бюджетної децентралізації в Україні": Аналітична 
записка Національного інституту стратегічних досліджень України. Електронний ресурс 
:Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/2242/ 

5. Територіальна  громада як базова ланка адміністративно-територіального устрою 
України: проблеми та перспективи реформування. − К.: НІСД, 2016. − С. 48. 



 
 
 
 
 

 
Одеса, 6 листопада 2019 р. 

 

 

 

 

59  
 

6. Сидорович О.Ю. Еволюційний поступ у формуванні інститутів фіскальної 
децентралізації. Напрями формування податкової політики України в контексті фіскальної 
децентралізації та розширення бази оподаткування: Монографія / за редакцією д.е.н., проф. 
А.І. Крисоватого та д.е.н., проф. О.М. Десятнюк. Тернопіль: ТНЕУ, 2016. С. 56-71. 

7. Бак Н. А. Фінансові джерела сталого розвитку територіальних громад в Україні // 
Матеріали І міжнародної науково-практичної конференції «Фінансові інструменти сталого 
розвитку економіки» 20 березня 2018 р. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018. – С. 24. 

 
 
 

  



 
ІІ Міжнародна науково-практична конференція 

«Сучасні управлінські та соціально-економічні аспектів розвитку держави, регіонів та суб’єктів 
господарювання в умовах трансформації публічного управління» 

 

 

 

60 
 

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 
ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ РЕГІОНІВ 

 
Н.А. Добрянська, д.е.н., проф. 

Балан А.А., к.е.н., доц. 
А.А.Капелюшна, магістрант 

Одеський національний політехнічний університет,  
м. Одеса 

 
Цілями публічного управління інвестиційними процесами в Одеській області є: 

підвищення інвестиційної активності в Одеській області; зниження ризиків при інвестуванні в 
економіку регіону; вдосконалення нормативно-правової бази інвестиційної діяльності.  

Дії обласної адміністрації, спрямовані на поліпшення інвестиційного клімату в регіоні 
і, як наслідок, підвищення його інвестиційної привабливості, передбачають вирішення 
комплексу конкретних завдань. До завдань обласної адміністрації Одеської області, 
спрямованим на поліпшення інвестиційного клімату в регіоні, можна віднести наступні : 

 аналіз наявного регіоном інвестиційного потенціалу та можливостей його 
збільшення; 

 аналіз рівня регіонального інвестиційного ризику і пошук шляхів його зниження, в 
тому числі за рахунок вдосконалення нормативно-правової бази інвестиційної діяльності в 
регіоні; 

 розвиток в області сучасного інституту державного замовлення як заходи 
інвестиційно-фінансової підтримки розвитку пріоритетних галузей і територій; 

 вдосконалення механізмів регулювання діяльності фінансово-кредитних інститутів і 
формування загальнорегіональної ринкової інфраструктури, яка обслуговує регіональний 
інвестиційний процес (спеціалізовані банки, інвестиційні, лізингові та страхові компанії); 

 розробка концепції розвитку підприємництва в регіоні як одного з основних 
чинників посилення інвестиційної активності; 

 формування і рішення переліку послуг, які органи державної влади та місцевого 
самоврядування можуть надавати суб`єктам регіонального інвестиційного ринку (так званий 
проектний сервіс); 

 забезпечення інформаційної відкритості інвестиційного процесу шляхом проведення 
регіональних рекламно-інформаційних компаній в ЗМІ; 

 формування стійкого іміджу регіону як надійного реципієнта інвестицій та ін. [1, 
с.19]. 

Державна підтримка інвестиційної діяльності повинна будуватися на принципах: 
взаємної відповідальності органів державної влади Одеської області і інвесторів; терміновості, 
зворотності, платності та прибутковості; збалансованості державних і приватних інтересів; 
об'єктивність та економічну обґрунтованість прийнятих рішень; незмінність прийнятих 
рішень; рівноправності інвесторів; відкритості та доступності для всіх інвесторів інформації, 
необхідної для реалізації інвестиційних проектів [2, с.111]. 

Для підвищення ефективності управління інвестиційним процесом на регіональному 
рівні актуальним питанням залишається створення і вдосконалення організаційного механізму 
управління інвестиційним процесом [3,с.26]. Під організаційним механізмом розуміється 
сукупність принципів і методів управління, а також організаційних структур, які координують 
інвестиційні процеси, і відповідних правових норм, які враховують специфіку регіону. 

Організаційний механізм повинен визначати принципи, методи, порядок планування 
інвестиційної діяльності, а також структуру і повноваження органів, які координують 
інвестиційні процеси на території області подані на рис.1. 
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Рис. 1 – Організаційно-економічний механізм управління інвестиційним процесом в 

Одеській області 
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МОТИВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА: 
ІНСТРУМЕНТИ ДІАГНОСТИКИ 

 
В. М. Жуковська, д. е. н., професор 
А. О. Аксьонова, магістр  

Київський національний торговельно-економічний університет 
 

Сучасна наукова література наповнена публікаціями, в яких йдеться про мотивацію; 
трудовий, кадровий потенціал працівників; людські ресурси тощо. Водночас актуальні 
питання виміру мотиваційного потенціалу працівників на підприємстві присвячено значна 
кількість праць зарубіжних та вітчизняних вчених. Теоретичні та методичні аспекти 
вирішення проблеми знайшли відображення у дослідженнях таких вчених як:  В.Абрамова, 
С.Іванова, J.Hackman,  G. Oldham, Л.Кучер, О. Криво ручко, K.Mohiuddin,  О.Пацук. 
Л.Червінська, В.Шинкаренко та ін. 

Мотиваційний потенціал персоналу як компонента загального потенціалу характеризує 
можливості підприємства щодо створення та забезпечення реалізації мотиваційних заходів, 
що спрямовані на максимальне використання наявних ресурсів мотиваційний потенціал 
розглядається як мотиваційна здатність персоналу досягти поставлених цілей [2]. 

Оцінка мотиваційного потенціалу здійснюється шляхом з використанням різних 
методик і методів психологічної та соціально-психологічної діагностики, спеціалізованих 
методів збору та аналізу інформації. Серед них виокремимо такі як: 

 структуровані інтерв’ю, направлені на дослідження прийомів, використовуваних 
керівником, з метою управління мотивацією працівників в різних ситуаціях управління; 

 анкети, спрямовані на виявлення потреб і мотивів працівників або соціально-
психологічні методики, спрямовані на виявлення мотиваційного профілю персоналу; 

 методики, спрямовані на визначення соціально-психологічного клімату в колективі, 
домінуючого стилю управлінського персоналу, домінант організаційної культури організації; 

 спостереження, покладені виявляти розбіжності між уявленнями працівників і 
керівників про прийоми управління мотивацією, і визначення їх результативності. 

Вивчення практичних підходів щодо діагностики потенціалу персоналу підприємств 
торгівлі [2,  с.  114‐121]  дозволяє зробити висновок, що мотиваційний потенціал працівника 
полягає у виявленні резервів підвищення продуктивності праці різних категорій і груп 
персоналу, визначенні рівня замученості у процеси управління та життєдіяльності компанії. 
Мотиваційний потенціал тісно пов’язаний із ступенем задоволеності мотивів працівників та 
реалізацією їх базових потреб. У контексті означеного вище запропоновано виокремити п’ять 
етапів у методичному підході щодо діагностики мотиваційного потенціалу підприємства 
(рис.1). Типовими для будь-якого підприємства слід вважати такіі:  

а)оцінка наявного мотиваційного потенціалу  персоналу організації вимогам стратегії 
та параметричні характеристики мотиваційної компоненти;  

б) аналіз моделі мотиваційної компоненти (система винагород і компенсації за 
категоріями персоналу та рівнями управління на основі затверджених регламентів організації;  

в) проведення анкетування і тестування персоналу для виявлення актуальних і базових 
потреб у  процесі виконання поставлених цілей організації та підвищенні індивідуальної 
результативності;  

г) розробка механізму імплементації оновленої (або нової) мотиваційної моделі у 
відповідності до стратегії бізнесу й ознайомлення та навчання керівників з інструментами 
мотиваційного впливу на персонал; 

д) оцінювання пулу демотивованих працівників та формування пропозицій щодо 
створення дієвої системи мотивації на робочих місцях з урахуванням бюджету компанії;  
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Рис. 1. Покрокова діагностика мотиваційного потенціалу підприємства 

 
Комплекс завдань, що вирішується у процесі діагностики мотиваційного потенціалу 

залежить від специфіки організації, прийнятої системи цінностей, бюджету витрат, 
поставлених стратегічних цілей тощо. Як правило, за результатами оцінки складаються 
рекомендації щодо зміни стратегії, структури, процедури мотивації персоналу. 

Впровадження нових інструментів безперервного зростання професійного рівня 
персоналу шляхом експериментальних програм, новацій у способах мотивації і формах 
стимулювання працівників на фоні відчутної атмосфери заохочення самостійності та гідних 
комфортних умов праці сприятимуть формуванню конкурентних переваг підприємства у 
довгостроковій перспективі. 
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ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ 
РЕГІОНУ 

 
Н.О. Задорожнюк, к.е.н., доцент   

Одеський національний політехнічний університет 
 
Постійний розвиток великих міст і боротьба за інвестиції змушують шукати нові 

шляхи і методи формування стійких стратегій, які дозволять досягти успіху у конкурентній 
боротьбі на регіональному рівні. Тому, виникає необхідність формування маркетингової 
стратегії, яка дозволить зробити регіон конкурентоспроможним. Ключовим аспектом 
маркетингової стратегії є рівень цивілізованості ринкових відносин в рамках даної території, 
тобто регіон повинен забезпечувати свої міста кращими умовами для життя, праці та 
розвитку. Важливого значення має конкурентоспроможність міста, яка свідчить про наявність 
ресурсних резервів території, завдяки яким розвиток міста відбувається відокремлено, за 
рахунок власного потенціалу, а вплив зовнішніх економічних чинників буде менш помітним 
для життєдіяльності міста. Тому, доцільно, щоб кожне велике місто регіону розробляло 
«свою» маркетингову стратегію, метою якої повинно стати досягнення стійкого соціально-
економічного розвитку.  

На рис. 1 запропоновано механізм формування маркетингової стратегії розвитку 
регіону. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 – Формування маркетингової стратегії розвитку регіону 
Джерело: розроблено автором 
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розвитку регіону є формування необхідної інформаційної бази для визначення наявних 
проблем у регіоні, цілей, особливостей, досягнень та ін. Ця інформаційна база дозволяє 
розробити альтернативні варіанти маркетингових стратегій розвитку регіону (блок 2) та 
обрати одну, найбільш ефективну маркетингову стратегію (блок 3). Після цього формується 
та затверджується план маркетингу відповідно обраній стратегії розвитку регіону (блок 4) та 
оцінюється його ефективність (блок 5). На даному етапі є два шляхи: 
 якщо ефективність плану маркетингу низька, то формується нова маркетингова стратегія 
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 якщо ефективність плану маркетингу висока, то затверджена маркетингова стратегія 
розвитку регіону впроваджується та відображається у регіональній політиці (блок 6). 

Формування маркетингової стратегії розвитку регіону має особливе значення в 
інформаційному суспільстві. На сучасному етапі розвитку, метою державної регіональної 
політики України є створення умов, що дадуть змогу регіонам повністю реалізувати наявний 
потенціал та здобути конкурентні переваги на зовнішньому ринку. Мета Державної стратегії 
регіонального розвитку, яка є інструментом здійснення державної регіональної політики, – 
створити умови для підвищення конкурентоспроможності регіонів, забезпечення їх сталого 
розвитку на сучасній технологічній основі, високої продуктивності виробництва та зайнятості 
населення. Це здійснюватиметься, серед іншого, через розроблення стратегій розвитку 
регіонів на основі збалансованого поєднання місцевих і національних інтересів та ресурсів [1]. 

Стратегічною метою реалізації державної регіональної політики є створення умов для 
динамічного, збалансованого розвитку регіонів України з метою забезпечення соціальної та 
економічної єдності держави, підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів, активізації 
економічної діяльності, підвищення рівня життя населення, додержання гарантованих 
державою соціальних та інших стандартів для кожного громадянина незалежно від місця 
проживання [2]. Стандарти і якість життя людей досягнуть вищого рівня, зростуть можливості 
для створення та ефективного функціонування партнерських відносин між суспільством, 
державою і бізнесом. Маркетингова стратегія регіонального розвитку держави спрямована на 
потреби комплексного і довготривалого підходу до розвитку територій в високо 
конкурентному та швидкозмінному оточенні, закладає потужні підвалини для самовираження 
окремих територій, вирішення багатьох складних соціально-економічних проблем за рахунок 
залучення приватного капіталу, позабюджетних коштів, міжрегіональної співпраці тощо [1]. 

У сучасних умовах господарювання важливого значення має досягнення саме 
інноваційного розвитку регіону, забезпечення якого потребує вирішення таких 
першочергових завдань маркетингу регіону:  
 визначення оптимальної методики оцінки загальної привабливості регіону відповідно з 

розглянутих раніше її складових (інвестиційної, економічної, соціальної та культурної); 
 визначення способів оцінки та аудиту наявних регіональних ресурсів, необхідних для 

забезпечення інноваційного розвитку;  
 розробка комплексної методики позиціонування регіону на основі проведеного аналізу 

інноваційного потенціалу регіону та оцінки його конкурентоспроможності;  
 формування системи оперативного та стратегічного планування, а також управління 

маркетингом регіону на основі системи управління регіоном (адміністрації) та суб’єктів 
розвитку регіону (бізнесу, культури, освіти, соціальної інфраструктури та суспільно-
політичних організацій). Важливо на кожному етапі стратегічного планування враховувати 
«унікальність» регіону.  

Отже, при формуванні маркетингової стратегії розвитку регіону слід враховувати 
історичне становище та «унікальність» регіону, а також визначити переваги та недоліки 
минулої стратегії. Реалізація оптимальної маркетингової стратегії дозволить підвищити 
ефективність використання маркетингового потенціалу, збільшити інвестиційну 
привабливість та забезпечити розвиток регіону. 
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ПРИНЦИПИ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 
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А.С. Пунтус, магістрант, 

С.І. Карапєткова, магістрант,  
Одеська національна академія харчових технологій,  

м. Одеса 
 
Управління стратегічним розвитком вимагає застосування цілого комплексу підходів, 

методів, інструментів, оскільки являє собою інтегровану область діяльності, яка 
розкривається в теорії і практиці через сукупність функцій управління, способів вибору і 
реалізації стратегій, методів тактичного управління, підходів до здійснення інноваційного 
розвитку. Таким чином, окремі методи або прийоми досліджень і розробок не можуть 
охопити дані проблеми в цілому. Потрібна розробка, обґрунтування та застосування певних 
принципів стратегічного розвитку підприємств. Принцип - першооснова, основа; вихідне, яке 
не потребує доказів положення теорії (аксіома, постулат). Це внутрішнє переконання, 
незмінна позиція або правило поведінки суб'єкта (максима, заповідь) [1].  

Принципи стратегічного розвитку сучасних підприємств - це вихідні положення 
проведення розробки, коригування, документування та практичної реалізації стратегії, яка 
орієнтована на проведення цілеспрямованих кількісних і якісних змін усіх елементів, функцій 
і властивостей підприємства при здійсненні виробничої діяльності для його сталого 
функціонування в довгостроковій перспективі. Принципи стратегічного розвитку підприємств 
є наступними: безперервність (надає єдність тривалому в часі процесу розробки, реалізації, 
коригування, оновлення стратегії інноваційного розвитку); обґрунтованість (має бути 
присутній при оцінці ресурсів, відборі інноваційних ідей, оцінці виробничих можливостей, 
підготовці прогнозів); прогнозованість (дозволяє логічно обґрунтувати процес стратегічного 
інноваційного розвитку і довести його до реального втілення); варіативність (передбачає 
наявність безлічі альтернативних варіантів інноваційних стратегій, для кожної з яких слід 
визначити); результативність (визначає результат реалізації стратегії, його кількісні та якісні 
характеристики); самовідтворення (дозволяє визначити довгострокові орієнтири розвитку з 
урахуванням приросту його основних показників і здатності його елементів управління до 
самоорганізації з урахуванням наявних ресурсів і внутрішніх імпульсів).  

При прийнятті рішень дозволяє генерувати нові ідеї і процеси на основі внутрішнього 
потенціалу підприємства, орієнтуючись на постійне підвищення стійкості підприємства. 
Взаємозв'язок принципів і розподіл їх за рівнями впливу на стратегічний розвиток 
підприємства представлена на рис. 1. Принципи розподілені по 4-м рівнями, які визначають їх 
ієрархію і вплив на стратегічний розвиток підприємства. Найбільший вплив має принцип 1 
рівня, найменше - принцип 4 рівня, що визначають напрями розвитку. Принципи 2 рівня 
характеризують особливості розвитку інноваційної та виробничої діяльності. Принципи 3 
рівня виступають як важливі умови функціонування і джерела розвитку виробничої діяльності 
підприємства. Принципи 4 рівня підтримують поточний стан виробничої діяльності та 
сприяють досягненню індикаторів розвитку виробничого підприємства. 

Принцип самовідтворення об'єднує існуючі підходи до функціонування підприємства і 
наноподхід до управління інноваційною діяльністю. Він здійснює прямий вплив на 
інноваційну і виробничу діяльність, відображає властивості елементів управління 
підприємством до самоорганізації і сприяє стійкому зростанню і розвитку інновацій. Він 
розташовується на 1 рівні. Даний принцип визначається універсальною закономірністю 
саморозвитку виробничого підприємства. Досягнення самовідтворення роботи підприємства 
вимагає забезпечення безперервності його функціонування, а також його результативності. Ці 
принципи розташовані на 2 рівні і рівнозначні. Принцип безперервності для підприємства, що 
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веде активну інноваційну діяльність, набуває суттєвого значення, тому що визначає внутрішні 
можливості для його постійного вдосконалення, взаємопов'язаних етапи виробничого 
процесу, визначає особливості підвищення ефективності. Даний принцип розташований на 2 
рівні. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Взаємозв'язок принципів стратегічного розвитку виробничого підприємства 
 
Принцип результативності означає виконання вимог досягнення індикаторів 

стратегічного розвитку заданого рівня з урахуванням наявних обмежень і імпульсів 
зовнішнього і внутрішнього характеру. Визначає результат реалізації стратегії розвитку, його 
кількісні та якісні характеристики, показники розвитку, зростання інноваційної активності і 
стійкості. Даний принцип пов'язаний з універсальної закономірністю результативності 
функціонування підприємства. Він розташовується між- 2-м і 3-м рівнями і займає проміжне 
положення. Це означає, що даний принцип об'єднує особливості принципів 2 і 3 рівнів. 

Обґрунтованість як принцип стратегічного розвитку передбачає наявність 
структурованої бази прийняття та реалізації інноваційних та виробничих рішень і пов'язаний з 
необхідністю високої точності оцінок вихідних положень і прогнозованих результатів 
діяльності виробничого підприємства. Даний принцип однаково важливий для стратегічного і 
тактичного рівнів управління, причому він дозволяє об'єднати їх через ключові показники 
виробничої діяльності. Принцип обґрунтованості розташовується між - 3-ім і 4-им рівнями, 
тобто виступає одночасно і як умова стратегічного розвитку підприємства, і як фактор, що 
підтримує його поточне функціонування.  

Принцип прогностичності полягає в необхідності розробки прогнозів стратегічного 
розвитку, функціонування та управління підприємством. При цьому може посилитися стан 
невизначеності очікуваних результатів, яке може бути припинено ефективними способами 
уточнення обґрунтування прогнозів, наприклад, комп'ютерним моделюванням ситуацій, або 
традиційними методами управління ризиками. Він розташовується на 4-му рівні. 

Слід зазначити, що перераховані принципи стратегічного розвитку підприємств 
розкривають зміст методології, визначають вихідні передумови проведення стратегічного 
розвитку підприємств. Сприяють встановленню ступеня важливості проведення окремих 
стратегічних дій для ефективного розподілу зусиль при розробці та реалізації стратегії. 
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Економічний розвиток України знаходиться в тісному взаємозв'язку з рівнем 

конкурентоспроможності вітчизняних підприємницьких структур. Властиві сучасні умови 
господарювання, волатильність економічних процесів, нестабільність і загострення 
конкурентної боротьби, виводять питання, які пов'язані із забезпеченням 
конкурентоспроможності, на передній план. 

Процес забезпечення конкурентоспроможності це сукупність рішень і дій, метою яких 
є створення і розвиток конкурентних переваг, а також формування, підтримання та 
недопущення зниження рівня конкурентоспроможності [4]. В умовах економічної 
нестабільності, ефективність діяльності і показники багатьох підприємницьких структур 
погіршилися, що призвело до зниження їх конкурентоспроможності. У подібній ситуації, 
необхідною умовою ефективної діяльності підприємницьких структур на ринку є підтримка 
наявних і створення нових конкурентних переваг [5]. 

Прагнення до підвищення ефективності підприємницької діяльності та забезпечення 
сталого розвитку підприємницьких структур зумовлює необхідність детального аналізу їх 
конкурентоспроможності та розробки заходів, націлених на забезпечення 
конкурентоспроможності в умовах кризи. 

Досягнення підприємницькою структурою більш високих показників в будь-яких 
сферах діяльності у порівнянні з показниками досягнень підприємницьких структур- 
конкурентів, які визнаються зовнішнім оточенням цих структур, це і є конкурентні переваги. 
Слід зазначити, що для створення і розвитку конкурентних переваг в умовах ринкової 
економіки необхідно розвивати інноваційну складову підприємницької діяльності [2]. 
Створення і розвиток конкурентних переваг є по суті, як метою конкуренції, так і її 
інструментом. В умовах економічної нестабільності для підприємницьких структур велику 
роль відіграють напрямки, здатні залучити ліквідні кошти в оборот підприємницької 
структури. Виходячи з вищесказаного, хотілося б відзначити ряд напрямків і заходів, яким 
необхідно приділяти підвищену увагу в умовах економічної нестабільності. До таких 
напрямків відноситься нова структура власності, а саме вихід підприємницької структури на 
фондовий ринок, залучення нових інвестицій в підтримку чинних напрямків діяльності 
підприємницьких структур і розвиток нових. Заходи, спрямовані на фінансову стабілізацію 
підприємницьких структур, шляхом використання внутрішнього потенціалу організації 
повинні надавати позитивний вплив на платоспроможність і фінансову стійкість [3]. Такі 
заходи повинні бути реалізовані системно, послідовно, повинні відповідати вимогам 
прийняття стратегічних управлінських рішень і відповідати специфіці галузі та виду 
діяльності підприємницьких структур, а також масштабу економічної нестабільності. 

Орієнтація на залучення фінансових ресурсів з метою забезпечення стабільності 
підприємницької структури, веде до пошуку та аналізу ймовірних джерел фінансування 
діяльності в рамках антикризової фінансової політики. Достатність фінансових ресурсів 
матиме позитивний вплив на внутрішній потенціал підприємницької структури і, як наслідок, 
це дозволить збільшити ряд конкурентних переваг і рівень конкурентоспроможності 
підприємницьких структур в цілому. 

На особливу увагу в умовах економічної нестабільності заслуговує такий напрямок 



 
 
 
 
 

 
Одеса, 6 листопада 2019 р. 

 

 

 

 

69  
 

забезпечення конкурентоспроможності, як диверсифікація бізнесу. По суті, диверсифікація 
являє процес розподілу потужностей підприємницької структури на різні види 
підприємницької діяльності внаслідок зміни стратегічних сфер бізнесу і збільшення структури 
і асортименту пропозиції товарів, робіт і / або послуг, а також кількості ринків, на яких 
підприємницька структура здійснює свою діяльність. Інакше кажучи, диверсифікація це зміна 
змісту підприємницької діяльності тієї чи іншої підприємницької структури [1]. 

Розвиток підприємницької діяльності на сьогодні неможливо без електронної комерції, 
що робить актуальним необхідність моделювання бізнес-процесів з урахуванням тих 
особливостей, які властиві цій формі підприємницької діяльності. 

Товари, що реалізуються підприємницькою структурою, вироблені роботи чи надані 
послуги можуть не мати зв'язку за формами реалізації, кінцевого застосування і т.д. 
Диверсифікація це важлива інвестиційна концепція, що дозволяє розділити ризики 
пропорційно поділу підприємницької діяльності. Даний напрямок забезпечення 
конкурентоспроможності підприємницьких структур несе в собі ряд переваг для 
господарюючого суб'єкта, а саме: 

- диверсифікація ризиків. Зміна змісту підприємницької діяльності, шляхом 
диверсифікації бізнесу, дозволяє розділити ризики в рамках різних категорій товарів, робіт 
або послуг. Низький попит, недостатній обсяг продажів і можливі збитки одних товарів 
можуть бути компенсовані високим рівнем попиту, а, отже, і прибутком, одержуваним по 
інших групах. За інших рівних умов, диверсифікована підприємницька структура може бути 
більш успішною, прибутковою і конкурентоздатною, ніж підприємницька структура з 
вузькою спеціалізацією. При управлінні підприємницькою структурою грамотним і 
професійним керуючим, диверсифікація бізнесу дозволить досягти підприємницькій структурі 
стабільного і довгострокового зростання прибутку. 
 вихід на нові ринки. Зміна фокуса підприємницької структури на користь вибору ринків 

або їх сегментів, яким властивий вищий потенціал зростання. Вузькоспеціалізована 
підприємницька структура дуже чутлива до зниження ємності ринку при реалізації 
традиційних у своїй діяльності товарів, робіт або послуг, при втраті конкурентної переваги 
і появі на ринку товарів або сервісів більш високої якості. 

 розширення масштабів діяльності підприємницької структури. Розширення ставати 
можливим за рахунок виходу підприємницької структури на нові ринки і / або сегменти 
ринку. 

В умовах економічної нестабільності диверсифікація бізнесу є вкрай важливим 
напрямком забезпечення конкурентоспроможності, в зв'язку з тим, що відкриває можливості 
досягнення синергетичного ефекту шляхом об'єднання видів діяльності, що доповнюють одна 
одну,  або управлінських можливостей. 
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Визначено, що основною перевагою фінансової децентралізації на засадах програмно-

цільового бюджетування, як фактору забезпечення фінансової автономії регіонів в сучасних 
умовах, є концентрація ресурсів на реалізацію взаємопов’язаних заходів, можливість 
контролю за їх витрачанням, коригування та стимулювання їх ефективного використання. 
Крім того, як зазначають деякі вчені-економісти [3-4], еволюція етапів розробки та організації 
механізму реалізації програмно-цільового бюджетування з використанням адаптивних 
структур управління повинна визначатися наступними принципами, які формуються виходячи 
з методології програмно-цільового планування: 

− принцип комплексності, який визначає необхідність відображення в бюджетних 
програмах заходів та завдань по ланцюжку їх взаємозв’язків, а також по виконавцям 
незалежно від галузевої або організаційно-правової приналежності. Тобто, забезпечується 
більш сувора міжгалузева ув’язка програмних показників, відображення в бюджетних 
програмах не тільки завдань галузевого характеру, але завдань для інших суб’єктів 
господарювання, що забезпечують досягнення поставлених цілей на регіональному рівні. 
Вимога цього принципу може бути забезпечено за умови чіткого формулювання мети 
бюджетної програми і визначення основних шляхів реалізації. При цьому необхідно більш 
зримо окреслювати межі розв’язуваної проблеми й коло суб’єктів господарювання, що 
включаються в бюджетну програму; 

− принцип цілеспрямованості, що означає забезпечення пріоритету мети, яка 
визначається у вигляді кінцевого результату, над ресурсами. Вона тому й називається 
цільовою, що вона спрямована на досягнення певної мети. При формулюванні мети 
бюджетної програми враховуються, по-перше, довготривала мета розвитку об’єкта 
програмно-цільового планування, по-друге, функції та завдання, виконувані об’єктом 
планування в перспективі, по-третє, локальна проблема, на розв’язання якої спрямована 
бюджетна програма; 

− принцип єдності цілей та ресурсів, що зумовлює зв’язування намічених завдань та 
заходів бюджетної програми із ресурсами, виконавцями, термінами. Доцільно по кожному 
завданню бюджетної програми проводити розрахунок необхідних ресурсів (фінансових, 
матеріальних тощо) за умови забезпечення підвищення ефективності їх використання. При 
цьому слід визначити й джерела надходження ресурсів за їх видами, обсягами, якісному 
складу. 

Вказані основоположні принципи розробки та організації механізму реалізації 
програмно-цільового бюджетування в управлінні бюджетними коштами визначають ключові 
напрямки використання програмно-цільового підходу для ефективного вирішення проблем в 
соціально-економічному розвитку країни, регіону, міжгалузевого комплексу, суб’єктів 
господарської діяльності, що є основою підвищення ефективності фінансової децентралізації 
на засадах програмно-цільового бюджетування. Отже, порядок реалізації програмно-цільового 
підходу щодо управління збалансованим соціально-економічним розвитком регіонів включає 
наступні етапи впровадження практики програмно-цільового бюджетування [1-2]: 
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− оцінка існуючого стану економіки національного господарства та її розвитку на 
перспективу з урахуванням існуючих у теперішньому та минулому темпів або пропорцій 
(прогноз показників на основі екстраполяції); 

− розробка моделі ідеального стану економіки національного господарства України з 
точки зору оптимального задоволення потреб в її продукції та послугах на регіональному 
рівні та забезпечення її конкурентоспроможності з урахуванням зовнішніх загроз (на основі 
цільових нормативів та показників, а також прогнозних даних із стратегічного плану 
розвитку); 

− зіставлення ідеального та можливого розвитку економіки національного 
господарства за її галузями і визначення розриву між цими показниками на регіональному 
рівні. Формування проблем і виділення найбільш важливих з точки зору досягнення 
запланованих цілей. Опис найбільш важливих проблем під програмну розробку (для 
обґрунтування проблем можна використовувати дані стратегічного плану, а їх опис 
здійснюється в рамках розробки бюджетної програми); 

− визначення мети, завдань, найбільш важливих заходів, які вирішують поставлену 
бюджетну програмну проблему. На цьому етапі використовуються методи побудови «дерева 
цілей», теорії графів, які дозволяють розукрупнити мету до комплексу заходів, забезпечуючи 
єдину цільову спрямованість всіх завдань та заходів на всіх рівнях державного управління; 

− формування концепції вирішення проблеми, розробка варіантів розвитку об’єкта 
програмно-цільового планування соціально-економічних систем, обґрунтування необхідних 
економічних та структурних перетворень у розвитку національної економіки за умови 
забезпечення максимального наближення її розвитку до суспільно-необхідних потреб на 
регіональному рівні; 

− визначення необхідних ресурсів для реалізації бюджетної програми в укрупненому 
варіанті (матеріальних, фінансових, трудових тощо) і оцінка існуючої ресурсної бази на 
предмет можливості реалізації програмних заходів на базі наявних ресурсів на регіональному 
рівні; 

− взаємна ув’язка потреб або можливостей ресурсного забезпечення бюджетних 
програм і визначення оптимального ресурсного потенціалу для ефективного й запланованого 
розвитку економіки національного господарства України в рамках реалізації бюджетної 
програми на регіональному рівні; 

− розробка макету бюджетної програми та обґрунтування конкретних заходів, завдань, 
строків здійснення, необхідних ресурсів або їх номенклатури для реалізації програмних 
завдань щодо управління збалансованим соціально-економічним розвитком регіонів; 

− зіставлення можливих і необхідних ресурсів за номенклатурою та обсягом, за 
кількістю, а також якістю управління збалансованим соціально-економічним розвитком 
регіонів. Формування умов оптимального та бюджетної програми першочергового 
забезпечення розвитку національного господарства необхідними ресурсами та розрахунок їх 
ефективності; 

− уточнення бюджетної програми та приведення її у відповідність із затвердженим 
макетом. Узгодження програмних завдань із виконавцями, уточнення та розукрупнення 
основних бюджетних показників, тобто складання графіка виконання робіт; 

− затвердження бюджетної програми як директивного документа й організація 
доведення завдань до виконавців. Визначення системи звітності з управління збалансованим 
соціально-економічним розвитком суб’єктів національного господарства України; 

− організація реалізації бюджетної програми, тобто контроль за ходом її реалізації, 
визначення форм контролю та їх періодичності, визначення відповідальності за виконання 
показників бюджетної програми. 
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Доведено, що від часу проголошення незалежності країни й досі навіть не визначено її 

соціально-економічну орієнтацію, владні структури діють емпірично, вельми нераціональним 
способом проб та помилок. Відірваність від життя багатьох програм і рішень, бракнауково 
обґрунтованого прогностичного підходу, невизначеність функцій та повноважень державних 
структур, вкрай низька відповідальність майже усіх ланок господарського механізму 
поставили країну на межу катастрофи. Вказані обставини вимагають особливої уваги до 
проблем управління з боку державних інститутів та, природно, науки. У міру створення і 
розвитку нового апарату державного управління мають розширюватися та поглиблюватися 
наукові уявлення у цій галузі, оскільки змінюється не тільки конкретика йогодіяльності, але й 
найбільш типові риси та властивості, що має першорядне значення для розвитку як теорії, так 
і практики державного управління. 

Визначено, що потрібна нова концепція державного управління, яка виходила б з 
об’єктивних потреб переходу до цивілізованого ринку і враховувала б специфічні умови 
становлення української держави. Для цього необхідно методологічно правильно визначити 
сутність і поняття управління, бо тільки державне управління забезпечує функціонування і 
розвиток суспільства як єдиного цілого. Нові функції і завдання держави перехідного періоду 
зумовлюють інший зміст її управлінської діяльності, і отже, визначають нові форми, методи 
управління, систему та структуру органів державного управління [2]. 

Поступове роздержавлення та демонополізація економіки, запуск ринкового механізму 
саморегулювання проте не звільняє державу від необхідності здійснювати широкі економічні, 
соціально-культурні та інші загальні та спеціальні функції, а зобов’язує виконувати їх в інших 
формах і іншими методами, ніж раніше: шляхом сприяння утворенню ринку капіталу, житла, 
цінних паперів, прогнозуванням, проведенням податкової, кредитної і дотаційної політики, 
пільговим квотуванням, заохоченням науково-технічного прогресу та ін. Тобто державне 
управління не має нічого спільного з директивними методами командно-адміністративного 
управління. Визначено класифікаційні ознаки, які характеризують соціальну сутність 
державного управління, яка притаманна також управлінню житлово-комунальним 
господарством. Сутність цих ознак полягає, перш за все, у визначенні суспільства як 
соціальної організації, яка самоуправляється і постійно перебуває в русі, не може існувати без 
наявності безперервного управління. Тому державне управління є способом існування 
соціальної організації, її іманентним елементом, а також особливою соціальною функцією, що 
виникає з потреби самого суспільства як самокерованої системи і супроводить усю історію 
суспільства, набираючи політичного характеру та відповідних державних форм в ситуації 
соціального розшарування. При аналізі сутності державного управління не можна ігнорувати 
його політичного аспекту [4]. Кожному типу соціальної організації, конкретно-історичному 
суспільству притаманні свій зміст, свої специфічні процеси, форми і методи управління. Тому 
зміст державного управління не можна відривати від середовища його функціонування. 
Класифікаційні ознаки характеризують також матеріальний зміст державного управління як 
соціальну функцію, що виявляється передусім в організаторській діяльності і, в свою чергу, є 
однією з головних рис державного управління. Організуюча діяльність реалізується шляхом 
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об’єднання, узгодження, регулювання, координації, контролю, а також владно-регулюючими 
примусовими заходами держави. Організаційний зміст державного управління найбільш чітко 
виражається в плануванні колективних зусиль та розподілі обов’язків їх учасників у 
досягненні конкретних цілей, в розпорядженні, тобто в регулюванні повсякденної діяльності 
колективів, в контролі за ходом здійснення поставленої мети, в організаційному забезпеченні 
усіх стадій управлінського процесу.  

Тільки динамічне цілепокладання і цілеспрямовані дії можуть забезпечити прогрес 
суспільства. Так званий період застою колишнього радянського суспільства відзначався 
наявністю негативних зворотних зв’язків не лише у структурному відношенні, а й у 
функціональному – статичністю завдань управління, неприйнятих народом, збереженням їх 
попередньої змістовної наповненості і неврахування вимог зміни зовнішнього середовища, 
суспільного застою, а не розвитку, що суперечить самій природі людського суспільства. 

Таким чином, державне управління – це, насамперед, організація дій з координації, 
об’єднання в систему зусиль групи людей, елемент системи суспільних відносин, характер і 
зміст якої залежать від їх сутності. У свою чергу державне управління зводиться до 
впорядкування та розвитку суспільних відносин. З переходом у постіндустріальне 
суспільство, з розвитком науково-технічної революції, необхідністю реформування і розвитку 
такої соціально важливої сфери як житлово-комунальне господарство, зростає питома вага 
управління цими процесами. За цих умов людина має розкрити усі свої творчі потенції, аби 
успішно виконати нові функції і соціальні обов’язки, а її роль як соціальної істоти та участь в 
управлінні людьми не тільки не зменшуватиметься, а, навпаки, зростатиме [1]. 

Практичне здійснення управлінських процесів щодо реформування та розвитку 
житлово-комунального господарства залежить від наявних соціальних умов, а останні в 
кінцевому рахунку обумовлені матеріальними умовами життя суспільства. Усі ці ознаки, які 
характеризують соціальну сутність державного управління, дають підстави визначити 
житлово-комунальне господарство як об’єкт державного управління.    

Науково-методичні підходи щодо оцінювання ефективності регіонального управління 
функціонуванням житлово-комунальне господарство дали змогу визначити основні чинники  
інтенсифікації житлово-комунального комплексу [3]: прискорення науково-технічного процесу 
на підприємствах житлово-комунального господарства; активізація людського чинника, 
зміцнення дисципліни, порядку і організованості в ланках житлово-комунального господарства; 
зміна організаційно-економічного механізму управління житлово-комунальним господарством; 
поліпшення використання виробничого потенціалу; вдосконалення інвестиційної і структурної 
політики; поліпшення  оновлення основних фондів об’єктів комунального господарства з 
урахуванням досягнень науки і техніки; проведення активної соціальної політики. 

  
Список використаних джерел: 
1. Димченко О.В. Житлово-комунальне господарство в реформаційному процесі: 

аналіз, проектування, управління: [моногр.] / О.В. Димченко. – Харків: ХНА МГ, 2016. – 356 
с. 

2. Євсєєва О.О. Моделювання розвитку регіональної системи ЖКГ / О.О. Євсєєва 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Natural/Vetp/2011_35 

/index.html. 
3. Логвиненко В.І. Методологічні підходи щодо особливостей реформування і розвитку 

житлово-комунального господарства регіону / В.І. Логвиненко [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://www. rusnaukacom/16_NTP_2008/Economics/33730.doc.htm. 

4. Регіони України: проблеми та пріоритети соціально-економічного розвитку: 
[моногр.] / За ред. З.С. Варналія. – К.: Знання України, 2012. – 498 с. 

  
 

  



 
 
 
 
 

 
Одеса, 6 листопада 2019 р. 

 

 

 

 

75  
 

СКЛАДНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБЛЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ 
СТРАТЕГІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

 
А.В. Кулінська, д.е.н., проф., 
Ю.О. Цуркаль, магістрант,  

Одеський національний політехнічний університет,  
м. Одеса 

 
Суспільні перетворення, які протягом останніх років відбуваються в Україні, привели 

до суттєвого посилення ролі та значення регіонів для розбудови сильної держави в цілому. 
Принципи самостійності та самоуправління адміністративно-територіальних одиниць у 
межах, визначених законодавством, поступово стають основою управлінської діяльності. 
Практична реалізація цих принципів передбачає гармонійне поєднання всіх складників 
життєдіяльності регіону в єдиний збалансований, взаємозв’язаний комплекс.  

Створити такий комплекс можна на основі впровадження сучасних підходів до 
управління, центральною функцією якого стає планування розвитку регіону. Під час 
планування регіональна влада разом з іншими акторами місцевого розвитку встановлює 
головні напрями діяльності, реалізація яких забезпечує єдність мети і завдань для всіх 
суб’єктів, відповідальних за територіальний розвиток, або учасників цього процесу. Отже, в 
управлінні регіональним розвитком планування займає надзвичайно важливе місце, вбираючи 
в себе організаційний початок усього процесу реалізації регіональної соціально-економічної 
політики. 

На думку В.М. Вакуленка та О.В. Берданової [2] до переваг стратегічного планування 
регіонального розвитку можна віднести те, що воно: допомагає розв’язувати завдання 
розвитку регіону, базуючись на конкурентних перевагах; допомагає поліпшити координацію 
дій основних суб’єктів регіонального розвитку; забезпечує раціональніше використання 
ресурсів; допомагає місцевим органам державної влади, органам місцевого самоврядування та 
їхнім керівникам мислити перспективно, використовувати майбутні можливості розвитку 
території; забезпечує можливість контролю за подіями та дозволяє керувати ними; готує 
територію до можливих змін, пов’язаних із зовнішнім середовищем. Програмний документ, 
що готують у процесі стратегічного планування, - це стратегія регіонального розвитку. 
Регіональна стратегія – стратегічний план розвитку регіону, що визначає цілі, завдання, 
пріоритети, напрями сталого економічного і соціального розвитку регіонів на довгостроковий 
період. Але, стратегія регіонального розвитку не всеосяжний документ, у якому визначено 
заходи щодо розв’язання проблем розвитку соціально-економічних сфер життєдіяльності 
території. Навпаки, вона сконцентрована на ключових, найперспективніших напрямах, які 
виявлені на основі аналізу соціально-економічного потенціалу, сильних і слабких сторін 
внутрішнього середовища території.  Підготовка стратегічного плану завжди базується на 
апріорному факті недостатності ресурсів для розвитку регіону або окремих територій. Тому, 
визначаючи пріоритети, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування 
фактично розв’язують завдання, як за мінімальні гроші максимально підвищити конкурентні 
переваги конкретної території, вкласти кошти в підприємства і сфери економічної діяльності, 
які з найбільшою ймовірністю динамічно розвиватимуться в майбутньому, замість того, щоб 
витрачати ресурси на збиткові та безперспективні напрями [1]. Регіональна стратегія, з боку 
процесу її підготовки та методики, - складний інструмент впливу на майбутнє регіону. Її 
розроблення потребує чіткого алгоритму, політичної волі та знань місцевої влади, готовності 
та розуміння підприємницьких структур і населення. Готуючи стратегію регіонального 
розвитку, переглядають наявні умови, аналізують сили, які впливають на місцеву економіку, 
розробляють конкретні заходи, яких треба вжити, та планують зміни, які мають впливати на 
регіональну економіку. Процес складний у зв’язку з необхідністю вибирати напрями 
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розвитку, узгоджувати дії і шукати консенсус, бо наявні в громаді можливості та ресурси 
завжди обмежені, а сама робота з цілепокладання повинна базуватись на виявленні та відборі 
проблем та формуванні планів дій. Як зазначає О.І. Омельченко [4], cкладність та особливості 
розроблення регіональної стратегії розвитку обумовлені також такими факторами: 

− значна диференціація сфер економічної діяльності та велика територія суттєво 
збільшують коло питань, що потребують розгляду та узгодженого розв’язання; 

− часовий горизонт планування часто визначають державні документи, а не 
особливості проблематики конкретного регіону; 

− множинність центрів ухвалення рішень і необхідність їх узгодження в зв’язку з 
наявністю в регіоні багатьох територіальних громад, що представлені органами 
самоврядування; 

− потреба в запровадженні двоступінчатої процедури розроблення стратегії, коли на 
першому етапі збирають ініціативи «знизу», які в подальшому узагальнюють та опрацьовують 
на регіональному рівні; 

− наявність випадків, коли проявляється місцевий «егоїзм», тобто окрема 
адміністративно-територіальна одиниця намагається розв’язати передовсім власні проблеми, а 
не розглядає себе як частину регіону, що має розвиватися збалансовано; 

− наявність суттєвих диспропорцій розвитку окремих територій, що ускладнює 
ухвалення узгоджених рішень щодо пріоритетних напрямів регіонального розвитку; 

− на регіональному рівні вплив політичних аспектів на ухвалення стратегічних рішень 
значно більший, ніж на локальному; 

− наявність певної невизначеності, хто саме має відповідати за реалізацію регіональної 
стратегії – місцеві органи державної виконавчої влади й органи місцевого самоврядування; 

− бракує єдиної сформованої методологічної бази розроблення регіональних стратегій 
розвитку. 

Таким чином, наведені особливості і складнощі підготовки регіональної стратегії 
розвитку визначають необхідність посиленої уваги її розробників до: вироблення чіткої 
ідеології, системи цінностей, принципів, на яких базуватиметься стратегія; організації 
обговорень, узгоджень між територіальними громадами щодо ключових питань регіонального 
розвитку; визначення і врахування в регіональній стратегії загальнодержавних інтересів; 
розроблення прозорих і зрозумілих конкурсних засад внесення в стратегічний план місцевих 
проектів; визначення механізмів співфінансування спільних проектів та програмних заходів; 
чіткого розподілу і закріплення відповідальності за реалізацію стратегії; формування системи 
моніторингу та оцінювання реалізації програмних заходів і стратегії в цілому; вертикальної та 
горизонтальної координації усіх чинних на регіональному рівні програмних документів. 
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Спроможність економіки протистояти дестабілізуючій дії внутрішніх і зовнішніх 
соціально-економічних факторів, не створювати загрози для інших елементів та зовнішнього 
середовища представляє собою економічну безпеку на регіональному рівні. Здатність 
регіональної економіки функціонувати в режимі розширеного відтворення, максимально 
забезпечувати прийнятні умови життя та розвитку населення, насамперед, залежить від 
ефективно функціонуючої економічної безпеки регіону. Відтак, економічна безпека регіону 
представляє собою діапазон економічних, соціальних та екологічних показників, сукупність 
яких забезпечує його сталий розвиток у довготривалій перспективі.  

Транспортна галузь регіону як складна відкрита система функціонує відповідно до 
особливостей регіону, скорегованих на наслідки дії зовнішніх і внутрішніх факторів. Негативні 
тенденції у інноваційному розвитку транспортної системи регіону обумовлені сукупністю 
суб’єктивно-об’єктивних чинників, які безпосередньо впливають на економічну безпеку [1, 
c.68].  

Економічну безпеку традиційно визначають як найважливішу якісну характеристику 
економічної системи регіону, яка означає її здатність підтримувати нормальні умови 
життєдіяльності населення, стійке забезпечення ресурсами для розвитку галузей економіки, та 
послідовну реалізацію регіональних інтересів. Крім того, економічна безпека як система 
інструментів і механізмів інституційної взаємодії, має здатність запобігати загрозам або 
мінімізувати їх вплив на економіку в цілому, в тому числі і на транспортну галузь. Отже, 
однією з найбільших проблем забезпечення економічної безпеки є наявність регіональних 
аспектів і проявів. Економічну безпеку регіонів доцільно розглядати як складову системи 
національної безпеки України. Ряд українських дослідників визначають економічну безпеку 
регіону як підсистему національної економіки, спираючись на його тлумачення як носія 
сукупності специфічних характеристик, що забезпечують досягнення максимального внеску 
регіону у розвиток національної економіки і забезпечення економічної безпеки країни в 
цілому. 

В цілому ефективність будь-якої системи безпеки залежить від кількох основних 
факторів: стану і тенденцій розвитку сучасної геостратегічної ситуації, реалій на 
регіональному рівні; внутрішнього становища держави і її реальних можливостей на 
перспективу;  xapaктер сучасних загроз, які найсуттєвіше впливають на стабільність держави 
на регіональному рівні; ефективність існуючих систем безпеки та їх спроможності 
змінюватися з урахуванням нових завдань; реальних можливостей створення нових систем 
безпеки і характеру їх взаємодії з існуючими [2, c.110]. 

Для розробки стратегії економічної безпеки, об’єктивної оцінки її реалізації потрібна 
організація всебічного моніторингу економіки та суспільства для визначення системи 
внутрішніх і зовнішніх чинників, що впливають на стан економічної безпеки та мають 
можливість трансформуватись у загрозу безпеки. Завданням системи моніторингу стану 
економічної безпеки є періодичний збір, обробка й аналіз інформації; оцінка та прогнозування 
соціально-економічної ситуації; передача об’єктивної і достовірної інформації про стан 
об’єктів безпеки та можливі його відхилення до органів управління. Дані моніторингу є 
підґрунтям для ефективної реалізації стратегії економічної безпеки через прийняття 
відповідних рішень і дій регулювання найважливіших економічних процесів для підтримки 
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стану економіки на безпечному рівні. Функції, завдання моніторингу та інформаційної 
підтримки органів влади покладено на інформаційно-аналітичні центри при регіональних 
адміністраціях. Транспортна система регіону, підприємства якої посідають одне з 
пріоритетних місць серед нефінансових корпорацій, здійснює позаекономічні синергетичні 
ефекти на функціонування основних галузей економіки. В умовах сьогодення інноваційний 
розвиток як процес головною умовою передбачає створення нової якості, яка можлива лише 
за наявності інноваційного потенціалу. В свою чергу, вплив внутрішньо-системних факторів 
на реалізацію моделі інноваційного розвитку транспортної галузі здебільшого визначається 
впливом елементів інноваційного потенціалу [3, c.55].  Для забезпечення інноваційного 
розвитку транспортної системи необхідно детально визначити та враховувати основні 
дестабілізуючі чинники та загрози, які перешкоджають соціально-економічному розвитку 
регіонів шляхом розробки відповідного механізму забезпечення такої безпеки. Під 
механізмом забезпечення безпеки розуміється сукупність засобів, інструментів, методів та 
форм управління регіональним розвитком, які взаємодіючи між собою забезпечують здатність 
регіональної системи до стабільного розвитку, стійкості протистояти дестабілізуючій дії 
чинників середовища. Процеси посилення конкуренції спонукають до розробки нової 
парадигми управління транспортною системою регіону, спрямованої на формування його 
інноваційного типу з метою забезпечення економічної безпеки. Задоволення потреб 
споживачів транспортних послуг, збереження та підсилення конкурентних позицій може 
досягатися лише за умови реалізації моделі інноваційного розвитку транспортної системи, яка 
реалізується через створення дієвої інноваційної системи і ефективного управління нею. 
Основною відмінністю інноваційної системи від інших видів є те, що за своєю сутністю це 
саморозвиваюча система, яка формує фактори розвитку і надсилає їх у зовнішнє середовище. 
Відповідно до сучасних концепцій управління інноваційні системи розглядаються з позицій 
мікрорівня (постійне оновлення якості транспортних послуг, удосконалення процесу 
перевезення на основі інновацій). Отже, інноваційна система транспортних підприємств 
формується під впливом чинників економічної безпеки регіону.   

Основні загрози для економічної безпеки регіонів підсилились в умовах ризику 
нестабільного середовища і пов’язані з зменшенням обсягів інвестиційного капіталу; 
зростанням диспропорційності розвитку між регіонами країни; погіршенням ситуації в 
бюджетній сфері; загостренням кризи в соціальному розвитку регіонів, що призвело до 
зменшення доходів населення, його зубожіння, підвищення безробіття та погіршення якості і 
рівня життя.  

Інноваційний розвиток транспортної системи регіону сприятиме стабільному розвитку 
регіональної економіки; формуванню конкурентних переваг регіону на внутрішньому і 
зовнішньому ринках; забезпеченню інноваційно-технологічного розвитку регіону; 
пожвавленню економічної активності у регіоні та забезпеченню його саморозвитку; 
підвищенню доходів, покращенню якості та рівня життя населення, що забезпечить 
економічну безпеку на регіональному рівні. 
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Національна податкова політика розвивається як невід’ємна частина державного 

управління країною, механізми якого модернізуються в контексті, насамперед, європейських 
стандартів. Результатом таких перетворень має бути не механічне запозичення європейського 
та міжнародного досвіду, а формування комплексної та узгодженої з національними 
інтересами України фіскальної політики нового типу. 

Вплив державного управління на розвиток податкової політики передбачає також 
розв’язання проблеми, пов’язаної з ефективним функціонуванням механізму державного 
управління податковим боргом, як складової системи публічних фінансів. Існуючі дисбаланси 
вітчизняної податкової системи зумовлюють недосконалість податкового адміністрування, що 
значною мірою впливає на виникнення податкового боргу та тіньових відносин у фінансовій 
сфері [1, с. 93].  

Здійснюючи управління податковим боргом, держава повинна в усілякий спосіб 
сприяти вирішенню таких важливих питань як створення умов для існування сприятливого, 
інвестиційно привабливого ринкового середовища та відповідного забезпечення фінансування 
важливих загальносуспільних потреб, а також надавати змогу використовувати весь потенціал 
податкових важелів впливу на економіку країни. 

Податковий борг виникає у разі не сплати платником податків узгодженої суми 
грошового зобов’язання у встановлений термін. Процедура погашення податкового боргу 
регулюється Податковим кодексом України від 02.12.2010 № 2755-VI (далі – ПКУ) та 
низками порядків та положень, що затверджені наказами вже неіснуючого Міністерства 
доходів і зборів України. 

Згідно з п. 14.1.175., ст. 14 ПКУ податковий борг – це сума узгодженого грошового 
зобов’язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), але не сплаченого 
платником податків у встановлений цим кодексом строк, а також пеня, нарахована на суму 
такого грошового зобов’язання [2].  

Отже, виникнення та наявність податкового боргу є наслідком порушення платниками 
податків вищенаведених вимог діючого законодавства. Враховуючи, що поняття податкового 
боргу є багатоаспектним, його зміст доцільно розглядати у «моральній, правовій та соціально-
економічній площинах» [3, с. 6]. 

Правовий аспект змісту податкового боргу ґрунтується на тому, що державою на 
законодавчому рівні закріплено порядок справляння податків та зборів, задекларовано 
принципи загальності оподаткування, рівності платників перед законом, забезпечення 
однакового підходу до всіх платників податків. Також, законодавчо закріплено як обов’язок 
кожного сплату податків та відповідальність за невиконання цього обов’язку. Проте фактично 
одними платниками податків встановлені правила та порядки оподаткування виконуються, а 
іншими – порушуються. Наслідком таких порушень є, зокрема, несплата податкових 
зобов’язань у терміни, визначені законодавством, тобто наявність у платника податків 
податкового боргу, управління яким потребує правового супроводження в частині розробки 
механізму, порядків та процедур щодо його погашення.  

У моральному аспекті зміст податкового боргу доцільно розглядати з точки зору того, 
що кожен платник податків має моральний обов’язок, завдяки своєчасній та повній сплати 
податків, приймати участь у фінансуванні загальнодержавних потреб. Проте, наразі маємо 
різне ставлення платників податків до обов’язку сплачувати податки, що обумовлено 
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суб’єктивно моральними схильностями, які формуються на основі рівня правосвідомості, 
вихованості та податкової культури платника податків, і залежить від обсягу його наявних 
потреб та інтересів. Тому, важливим на сьогодні є виховання у платника податків високого 
рівня податкової культури та морального усвідомлення обов’язковості виконання своїх 
податкових зобов’язань. Соціально-економічний аспект змісту податкового боргу свідчить 
про неузгодженість інтересів держави та платників податків у площині справляння податків. 
Податковий борг звужує фінансову базу та можливості держави щодо здійснення економічних 
і соціальних програм, перешкоджає стабілізаційним процесам та економічному зростанню. 
Держава, звісно, зацікавлена у максимально більших надходженнях до бюджету, за рахунок 
яких здійснюється фінансування державних програм розвитку. Проте, інтереси платників 
податків, як суб’єктів господарювання, спрямовані на збільшення власного доходу. 

Отже, податковий борг є наслідком допущених прорахунків у державній соціально-
економічній політиці та свідченням протиріч у податкових відносинах, що склалися між 
платниками податків та державою. Висока інтенсивність сплати податкових зобов’язань, 
значні штрафні санкції, часті зміни законодавчої бази, складність розрахунку податкових 
звітів приводить до відпливу значних коштів у тіньовий сектор економіки. Це підриває у 
суб’єктів господарювання віру у надійність і стабільність діючої податкової системи, змушує 
їх, замість законних дій, віддавати перевагу ризикам, пов’язаним з несплатою податків [4, с. 
112]. Так, за даними ДФС України протягом 2018 р. судами було розглянуто близько 20 тис. 
податкових справ, з них: на користь органів ДФС - вирішено 11,75 тис., що складає 62,5% від 
загальної кількості справ. Проте скоро така статистика може суттєво змінитися, оскільки 
протягом 2019 р. Верховний Суд демонстрував неабияку продуктивність, скасовуючи 
застарілу судову практику та формулюючи нові підходи до вирішення податкових спорів на 
користь платників податків. Аналізуючи нові позиції Верховного Суду в податкових спорах, 
можна відслідкувати приємну тенденцію: суди нарешті стали прислухатись до позиції 
платників податків та орієнтуватись на логіку і справедливість. Це дає можливість 
сподіватись, що здоровий глузд, неупередженість та об'єктивність таки стануть головними 
інструментами в державному управлінні податковим боргом. 

Тому забезпечення своєчасного та повного виконання платниками податків своїх 
податкових зобов’язань та, відповідно, зменшення обсягів податкового боргу є актуальним 
завданням в контексті розробки дієвого механізму державного управління податковим 
боргом, що дозволить здійснити розв’язання комплексу суперечностей на сучасному етапі 
податкових відносин. 
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Сьогодні актуальними проблемами для України є забезпечення фінансової безпеки 
держави, а саме удосконалення бюджетної безпеки. Це спричинено постійним дефіцитом 
державного бюджету, а також від’ємною динамікою розвитку соціально-економічної сфери 
країни. 

Згідно наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України «Про затвердження 
Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України» від 29.10.2013 
№1277, бюджетна безпека – це стан забезпечення платоспроможності та фінансової стійкості 
державних фінансів, що надає можливість органам державної влади максимально ефективно 
виконувати покладені на них функції [1]. 

Так, відповідно до статті Т. Луцик-Дубової, до чинників, що впливають на формування 
бюджетної безпеки держави слід віднести: 

1) організаційно-правові (нормативно-правова база, професіоналізм при розробці 
бюджету, ступінь деталізації та прозорості бюджету при формуванні; досконалість системи 
бухгалтерського обліку виконання бюджету і кошторисів витрат бюджетних установ; 
актуальність прийняття рішень стосовно бюджетно-податкового регулювання; характер 
касового виконання бюджету). 

2) фінансово-економічні (обсяг бюджету та його збалансованість; масштаби бюджетного 
фінансування; існування бюджетних резервів; кількість податкових пільг, що впливають на 
формування доходів бюджету; надання відстрочень за платежами до державного та місцевого 
бюджетів [2, с. 20]). 

В умовах загострення політичної та економічної ситуації в Україні, однією з основних 
проблем для економіки країни є зростання загроз бюджетній безпеці держави. 

Загрози бюджетній безпеці – це комплекс негативних явищ та чинників, які заважають або 
можуть завадити реалізації бюджетних інтересів держави, а також направлені на руйнацію 
бюджетної системи чи бюджетного процесу країни.  

Виділяють наступні загрози бюджетної сфери: 
− щорічне збільшення бюджетного дефіциту; 
− високий рівень державного боргу, значні витрати на його обслуговування та 

погашення; 
− нестача бюджетних коштів на пряме фінансування пріоритетних галузей економіки; 
− проблеми бюджетної системи, низький рівень бюджетної дисципліни; 
− незбалансована структура державних видатків на підтримку збиткових галузей 

народного господарства. 
Однак, непоміченими лишаються реальні загрози бюджетній безпеці, до яких можна 

віднести: 
− тінізацію бюджетної сфери; 
− неефективність використання бюджетних кошів; 
− відсутність ефективної системи внутрішнього контролю за використанням 

бюджетних коштів; 
− значні помилки в розрахунках на стадії планування бюджетного процесу; 
− зростання диспропорцій фінансування видатків з державного бюджету [3, с. 111]. 
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Головною загрозою бюджетної безпеки України є постійне збільшення дефіциту бюджету 
та державного боргу. Незбалансованість бюджетної політики призвела також, до неефективного 
використання бюджетних коштів та незбалансованості бюджетів всіх рівнів.  

В результаті, державний бюджет протягом 2012 – 2018 рр. був дефіцитним, в табл. 1 
представлені державні доходи та видатки України, а також їх відношення до ВВП. 

 
Таблиця 1. Динаміка державного бюджету України 2012-2018 рр., млрд. грн [4] 

Рік 
ВВП, 

номінальний 
Доходи Видатки Дефіцит / 

Профіцит 
Сальдо до ВВП, % 

грн % до ВВП грн % до ВВП 
2012 1 408,9 346,1 24,6 395,7 28,1 -49,6 3,5 
2013 1 454,9 339,2 23,3 403,4 27,7 -64,2 4,4 
2014 1 566,7 357,1 22,8 430,2 27,5 -73,1 4,7 
2015 1 979,5 534,7 27,0 576,9 29,1 -42,2 2,1 
2016 2 383,2 616,3 25,9 684,7 28,7 -68,5 2,9 
2017 2 982,9 793,3 26,6 839,2 28,1 -46,0 1,5 
2018 3 558,7 928,1 26,1 985,8 27,7 -57,7 1,6 

 
Аналіз динаміки державного бюджету показав, що найбільший дефіцит спостерігався в 

2014 та 2016 роках, тоді перевищення видатків над доходами складали 73,1 млрд. грн та 68,5 млрд. 
грн відповідно. Причиною став кризовий період для країни, викликаний тяжкими економічною та 
політичною ситуаціями в Україні. При цьому середньорічний дефіцит державного бюджету у 2014 
р. був на рівні 4,7% від ВВП, а в 2016 р. – 2,9% ВВП. Максимальна дефіцитність державного 
бюджету була зафіксована у 2014 році, і склала 4,7% від ВВП. 

Значний бюджетний дефіцит в Україні є наслідком скорочення виробництва, у результаті 
спостерігається зменшення податкових надходжень до бюджету, а також неефективне 
використання бюджетних коштів, значною мірою – це зростання державного боргу та проблема 
тіньової економіки. 

Отже, бюджетна безпека держави є головною складовою фінансової та економічної 
безпеки країни, відповідаючи за платоспроможність держави, збалансованість її державного 
бюджету та зменшення державного боргу. Бюджетна безпека, також залишається пріоритетним 
напрямом розвитку бюджетної системи України, тому потрібно впроваджувати дієві заходи, які 
забезпечать високий рівень фінансової безпеки України. Подолати загрози бюджетній безпеці 
країни можливо, якщо дотримуватись балансу між доходами та витратами. 

Тобто, першочерговим завданням забезпеченням бюджетної безпеки є удосконалення 
бюджетної політики України, задля прискорення розвитку економіки та фінансової самостійності 
держави, на шляху до європейської інтеграції. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ГЛОКАЛІЗАЦІЇ 
ТОВАРНОГО РИНКУ 

 
О.В. Нікішина, д.е.н.,  

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, м. 
Одеса 

 
Глокалізація товарного ринку представляє собою процес розширення товарних, 

територіальних і часових меж локального ринку за рахунок організації його суб’єктами 
виробництва й експорту інноваційних видів товарів і послуг із новими споживчими якостями, 
освоєння інноваційних процесів і методів управління, формування зовнішніх партнерських 
зв’язків і взаємодій із забезпеченням економічних інтересів регіону / держави. Даний процес 
набуває нових властивостей і тенденцій у залежності від специфіки відтворення ресурсів у 
певному товарному ринку, його типу, секторної структури, ступеню впливу держави та 
розвиненості інституційного середовища.  

Методологічні основи глокалізації товарного ринку у двоєдності концептуального й 
методичного базисів, запропоновані автором, представлені на рис. 1. 

Рис. 1. Методологічні основи глокалізації товарного ринку [авторська розробка] 

К о н ц е п т у а л ь н и й   б а з и с
Теорії глобалізації, локальних риків, концепція сталого розвитку 

Мета глокалізації: ефективна інтеграція локальних ринків до глобального економічного простору на засадах реалізації 
економічних інтересів регіону / держави 
Завдання ринкової глокалізації: 
1. Ефективне функціонування локальних ринків (як регіональних, так і державного), оптимізація ринкової доданої 
вартості. 
2. Мінімізація зовнішньоекономічних загроз економічній безпеці держави. 
3. Інноваційний розвиток локальних ринків із врахуванням глобальних тенденцій 4. Ефективне використання ресурсного 
потенціалу локальних територій. 
5. Екологічна орієнтованість процесу глокалізації, забезпечення екологічної безпеки ринків і територій. 

Принципи глокалізації товарних ринків

1.Пріоритетність інтересів 
держави / регіону 

Оцінка ефективності процесу ринкової глокалізації здійснюється не з позиції 
економічних інтересів окремих суб’єктів господарювання, а держави / регіону як носія 
інтересів суспільства

2.Паритетність локально-
глобальних взаємодій 

Становлення та розвиток локально-глобальних взаємодій між суб’єктами внутрішнього й 
зовнішнього ринків на засадах узгодження їх економічних інтересів, паритетного 
міжсуб’єктного перерозподілу доданої вартості

3. Ефективність Цільова орієнтація учасників процесу ринкової глокалізації на кінцевий економічний 
ефект - оптимізацію створюваної ринкової доданої вартості

4. Екологічність 
Пріоритетність впровадження ресурсозберігаючих технологій, екологічно безпечних 
видів діяльності у секторах товарних ринків, забезпечення екологічної безпеки в процесі 
глокалізації 

5. Формалізація Отримання кількісних і якісних характеристик стану й динаміки процесу глокалізації 
товарних ринків

М е т о д и ч н и й    б а з и с
Головні етапи діагностики глокалізації товарних ринків:
1. Ідентифікація релевантного ринку: товарні, територіальні та часові межі ринку, ємність, структура, суб’єкти ринку, 
економічний потенціал розвитку. 
2. Оцінка ефективності глокалізації за допомогою груп показників: 
2.1. Група базових параметрів ринку: виробничих, трудових, фінансових, цінових; порівняльний аналіз показників у 
просторово-часовому вимірі. 
2.2. Група інноваційних показників: оцінка інноваційного потенціалу регіону / ринку 
2.3. Група показників зовнішньоекономічної діяльності: структурно-динамічні зміни експортно-імпортних операцій із 
певними видами товарів у регіоні 
2.4. Група специфічних показників: визначаються специфікою процесів відтворення певних товарних ринків. 
3. Якісний аналіз причинно-наслідкових зв’язків, що визначають напрям глокалізації, 
визначення негативних тенденцій, сукупності чинників впливу на її стан. 
4. Прогнозування розвитку процесу глокалізації і показників її ефективності в регіоні
Пріоритети національної / регіональної політики в ринковому вимірі, стратегічні орієнтири інноваційного розвитку 

товарних ринків на засадах глокалізації
Механізми стимулювання ефективної глокалізації стратегічних товарних ринків: 

1. Адміністративні                                       3. Інституційні 
2. Фінансово-економічні                             4. Інформаційні



 
ІІ Міжнародна науково-практична конференція 

«Сучасні управлінські та соціально-економічні аспектів розвитку держави, регіонів та суб’єктів 
господарювання в умовах трансформації публічного управління» 
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Метою глокалізації є ефективна інтеграція локальних ринків до глобального простору 
на засадах реалізації економічних інтересів регіону / держави. Головні завдання ринкової 
глокалізації орієнтовані на досягнення її мети шляхом оптимізації загальної доданої вартості, 
створюваної в товарному ринку, мінімізації зовнішніх загроз економічній безпеці держави, 
інноваційного розвитку локальних ринків, ефективного використання ресурсного потенціалу 
локальних територій. Процес глокалізації товарних ринків базується на множині принципів, 
до яких віднесено пріоритетність економічних інтересів держави, паритетність локально-
глобальних взаємодій ринкових суб’єктів, ефективність і екологічність процесу глокалізації, її 
формалізацію (див. рис. 1). 

Головною складовою методичного базису постає 5-етапна діагностика стану процесу 
глокалізації товарних ринків. Другий етап передбачає оцінку ефективності глокалізаційних 
процесів за допомогою груп показників, зокрема, базових, інноваційних, 
зовнішньоекономічних та специфічних (див. рис. 1). 

Склад групи базових параметрів ринку визначається з урахуванням особливостей його 
товарних і часових меж, процесів відтворення ресурсів, а також наявністю інформаційної бази 
для оцінки. Група інноваційних показників передбачає оцінку інноваційного потенціалу 
регіону за допомогою різних методик [1, с.24-31]. Оскільки глокалізація товарного ринку 
передбачає активізацію експорту продукції регіональних виробників та розширення зовнішніх 
зв’язків, невід’ємною компонентою оціночного блоку є група показників 
зовнішньоекономічної діяльності. Склад групи специфічних показників визначається з 
урахуванням ринкових процесів відтворення; вона може включати коефіцієнти економічної та 
інноваційної спеціалізації, ресурсозабезпеченості, екологоорієнтованості та інші [2, с.29]. 

Діагностика процесу ринкової глокалізації передбачає якісний аналіз причинно-
наслідкових зв’язків, що визначають її напрям, ідентифікацію негативних тенденцій, що не 
відповідають головній меті глокалізації, прогнозування її стану й динаміки розвитку в регіоні 
(див. рис. 1). Результати проведеної діагностики формують аналітичне підґрунтя для розробки 
національної/регіональної політики в ринковому вимірі та механізмів її впровадження 
(адміністративних, фінансово-економічних, інституційних та інформаційних) в стратегічних 
ринках. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ АУТСОРСИНГУ В 
БІЗНЕС-ПРОЦЕСАХ НА ПІДПРИЄМСТВАХ СФЕРИ ПОСЛУГ 

 
А.О. Саінчук, 

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАНУ 
 

В Україні обсяг реалізованих послуг підприємствами сфери послуг різним споживачам 
в другому кварталі 2019 року становить 221108628,8 тис. грн., в тому числі в Одеській області 
- 16376126,2 тис. грн. [1]. 

Державна служба статистики України виділяє підприємства сфери послуг за 
наступними напрямками: транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська 
діяльність, тимчасове розміщування й організація харчування, інформація та телекомунікації, 
операції з нерухомим майном, професійна, наукова та технічна діяльність, діяльність у сфері 
адміністративного та допоміжного обслуговування, освіта, охорона здоров'я та надання 
соціальної допомоги, мистецтво, спорт, розваги та відпочинок, надання інших видів послуг. 

Нині в руках держави і місцевої влади повністю або частково залишається низка 
напрямів сервісної діяльності: частково комунальні та побутові послуги; залізничний та 
окремі види міського транспорту; зв’язок; освіта; система охорони здоров’я; окремі види 
соціальних послуг [2, С.69]. 

На теперішній час Державна служба статистики України не веде облік аутсорсингових 
компаній, у зв’язку з тим, що відсутній вид економічної діяльності, як аутсорсингова. 

На ринку послуг в Україні жорстка конкуренція, вимоги до роботи аутсорсингових 
підприємств постійно зростають. Однією з негативних рис ринку для новостворених 
підприємств – жорстка конкуренція в підприємницькому середовищі. Боротьба на ринку 
аутсорсингових послуг триває як за замовників їх послуг, так і за висококваліфікованих 
персонал. Входити на ринок аутсорсингових послуг стає все складніше, ще більш складно 
втриматися і показувати стабільне зростання. 

Відсутність офіційної статистики, яку як правило аналізує та систематизує Державна 
служба статистики України – ще одна з негативних рис на ринку аутсорсингових послуг. 
Головною причиною цієї проблеми - відсутність аутсорсингової діяльності як виду 
економічної діяльності в КВЕД 2010. 

Підприємства сфери послуг постійно надають послуги, як правило на умовах 
аутсорсингу. Бізнес-процеси, що автоматизуються: бухгалтерський та податковий облік, 
управлінський та оперативний облік, адміністративне управління та моніторинг, господарська 
діяльність, виробництво, документообіг, аналіз, планування та моделювання. 

Згідно КВЕД-2010 визначені наступні види економічної діяльності: основний, 
допоміжний, другорядний [3]. Як висновок, можна виділити наступні види бізнес-процесів: 
основний, допоміжний, другорядний. Основним бізнес-процесом підприємства сфери послуг 
буде той, у кого найбільша частина доданої вартості підприємства. Як правило, для 
підприємств сфери послуг, які надають правову допомогу фізичним та юридичним особам – 
основним видом економічної діяльності є діяльність у сфері права, а для підприємства, яке 
здійснює виробництво товару діяльність у сфері права буде допоміжним видом економічної 
діяльності, і як наслідок допоміжним бізнес-процесом. 

Всього в Україні на підставі відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) виявлено 143 
аутсорсингових підприємств в Україні. 

Для досягнення мети створення аутсорсингового підприємства необхідно виконувати 
певні бізнес-процеси, які складаються з певних функцій. 

На рис. 1 зображена концептуальна система створення та функціонування 
аутсорсингового підприємства сфери послуг. 
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Рис. 1 Концептуальна система створення та функціонування аутсорсингового 
підприємства сфери послуг 

 
Зупинимось на певних функціях аутсорсингового підприємства, крім тих які зазначені 

на рис. 1. Техніко-економічна функція аутсорсингового підприємства передбачає 
запровадження нової техніки на аутсорсинговому підприємстві, наймання або підготовку 
співробітників, які взаємозамінюють один одного, надання високоякісних послуг. 
Організаційно-економічна функція означає управління основним бізнес-процесом, як надання 
аутсорсингової послуги, налагоджування віддаленої праці співробітників аутсорсингового 
підприємства, укладання та виконання аутсорсингових договорів. Функція реалізації відносин 
економічної власності аутсорсингового підприємства передбачає управління власністю, 
контроль за процесом ціноутворення аутсорсингових послуг, виплатою дивідендів, 
розподілом прибутку, залученням зовнішніх джерел фінансування тощо. Концептуальна 
система створення та функціонування аутсорсингового підприємства сфери послуг була 
схематично зображена, в подальшому автор детально дослідить кожний елемент системи та 
виокремить специфічні елементи, які притаманні лише аутсорсинговому підприємстві. Також 
розглянуті деякі функції аутсорсингової компанії. 
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ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ: СТАН ТА НАСЛІДКИ 
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Одеський національний політехнічний університет,  
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Сучасний етап розвитку України показує швидкі втрати трудового потенціалу, як  

найважливішого та найваговішого  надбання українського суспільства. Кризові і посткризові 
явища, безробіття, активізація міграційних процесів та зниження рівня життя населення 
негативно позначились на відтворенні та ефективності його використання. Такі негативні 
явища і  процеси руйнівно позначились на стані всієї економічної системи України.  

Питання  відновлення, нарощування та ефективного використання  трудового 
потенціалу повинні вирішуватись, як на регіональному (враховуючи специфіку регіонів), так і 
на державному рівні, поєднуючи інтереси населення, підприємств та суспільства. 

Трудовий потенціал  це сукупна чисельність громадян працездатного віку, які за 
окремими ознаками (стан здоров'я, психофізіологічні особливості, освітній, фаховий та 
інтелектуальний рівні) здатні і мають намір продовжити трудову діяльність. 

Трудовий потенціал можна класифікувати наступним чином: використовуваний (до 
нього слід віднести всіх осіб, які працюють) і потенційний (включаючи тих, хто бажає 
працювати, зокрема безробітних і тимчасово незайнятих). Трудовий потенціал може 
розглядатися на трьох рівнях: людини, колективу (підприємства), суспільства [1] (рис.1). 
 

 
Рис. 1 – Класифікація та рівні трудового потенціалу 

 
Основними факторами, що зумовлюють зміни трудового потенціалу, є природний 

приріст населення, зміцнення фізичного стану і здоров'я, підвищення інтелектуально-
професійного рівня населення. 

Характерними ознаками сучасного стану трудового потенціалу в Україні є: 
  перевищення пропозиції робочої сили над попитом; 
  низька ціна робочої сили, її невідповідність реальній вартості; 
  наявність прихованого безробіття; 
  масова міграція за кордон; 
  недоробки нормативно-правової бази, яка регламентує трудові відносини; 
  несприятлива демографічна ситуація, зокрема низька тривалість життя населення; 
  низький рівень народжуваності, тощо [2]. 

ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ 
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За даними Державної служби статистики України, до категорії економічно-активного 
населення станом на 2017 рік відносилося 17,85 млн. громадян. З них 16,15 млн.  зайняті, 1,7 
млн. або 9,52%  безробітні. 

Однією з ознак стану трудового потенціалу є значний масштаб неформальної 
зайнятості – у 2017-му році зареєстровано 3,7 млн. українців. Орієнтовні втрати становили 30 
млрд. грн., що могло б покрити дефіцит Пенсійного фонду України на 53,47% (табл.1). 

 
Таблиця 1 – Структура економічно-активного та економічно-неактивного 

населення 2017-2019 рр. (у млн. осіб) 

Рік 
Всього 

населення 

Економічно-
активне 

населення 

Зайняте 
населення 

Безробітне 
населення 

Рівень 
безробіття 

Економічно-
неактивне 
населення 

2017 42,58 17,85 16,15 1,7 9,52% 24,73 
2018 42,39 18 16,5 1,5 8,33% 24,39 
2019 42,15 17,22 15,57 1,65 9,58% 24,93 

 
Як бачимо з таблиці 1, на кінець першого кварталу 2018 року чисельність економічно-

активного населення від 15 до 70 років становила 18 млн. осіб. Враховуючи рівень безробіття 
8,33%, чисельність зайнятих склала 16,5 млн. осіб. 

На кінець першого кварталу 2019 року чисельність економічно-активного населення 
від 15 до 70 років становила 17,22 млн. осіб. Враховуючи рівень безробіття 9,58%, чисельність 
зайнятих склала 15,57 млн. осіб. Різниця між економічно-активним і економічно-неактивним 
населенням становила 7,71 млн. осіб, вказуючи на те, що в Україні велику частку серед 
громадян становлять люди пенсійного віку [3]. 

За даними Державної служби статистики України, серед істотних причин масового 
безробіття є: низький рівень оплати праці населення (84,3%), відсутність можливості 
працевлаштування, яка б відповідала отриманій кваліфікації (8,16%), несприятливі умови 
праці в Україні (3,57%). 

За даними Міністерства соціальної політики, в процес трудової міграції залучені до 9 
млн. осіб  чверть населення країни. І якщо в 2013 році кількість трудових запрошень для 
українців від Польщі становила 218 тис., то вже в 2017 році вона зросла до 1,7 млн.. Головним 
чином це відбувається у зв'язку з тим, що розмір мінімальної заробітної плати в Україні 
значно нижчий в порівнянні з усіма країнами Європейського Союзу. Розмір мінімальної 
заробітної плати в Німеччині  1600 євро. У Польщі  близько 550 євро. В Україні ж з 1 січня 
2019 року мінімальна заробітна плата складає 4173 грн., що є трохи більше 150 євро [4]. 

Трудовий потенціал України відносно високий, так як країна володіє найсильнішим 
інтелектуальним капіталом (освіченими фахівцями і найвищим рівнем освіти), який часто 
вимагають і отримують від українців в інших країнах. У зв'язку з цим, актуальною проблемою 
є масштабні втрати трудового потенціалу внаслідок трудової еміграції, а питання ефективного 
функціонування вітчизняного ринку праці істотно ускладнюється. 

Отже, головна функція трудового потенціалу  бути джерелом робочої сили, її 
формування, розподілу і використання, забезпечуючи прогресивний розвиток суспільства. 
Людський потенціал  це складна багаторівнева категорія, яка потребує регулювання з боку 
держави. Розвиток людського потенціалу  це одне з найважливіших стратегічних завдань 
соціально-економічної політики держави в довгостроковій перспективі, який вимагає 
особливої уваги через ті негативні тенденції, які склалися у наш час. 
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Міжнародний і вітчизняний досвід свідчить про те, що для залучення інвестицій 

обов'язковою умовою є розробка інвестиційного проекту. Слід зазначити, що становлення 
інвестиційного проекту з організації нового підприємства, реорганізації підприємства зі 
збереженням або без збереження профілю продукції реалізується шляхом проходження трьох 
фаз: передінвестиційної, інвестиційної й виробничої [1, c.73] 

Управління інвестиційними процесами дає змогу провести вивчення структурних 
взаємозв’язків між показниками і чинниками, а також вивчити закономірності та особливості 
його реалізації. 

Вважаємо, що при оцінюванні ефективності інвестиційних проектів необхідно 
розрізняти такі три групи показників: 1) комерційної або фінансової ефективності, що 
враховують фінансові наслідки реалізації проекту для його безпосередніх учасників; 2) 
бюджетної ефективності, що відображають наслідки здійснення інвестиційного проекту для 
державного, регіонального й місцевого бюджетів; 3) економічної ефективності, що 
характеризують витрати і результати за проектом і враховують як інтереси його учасників, так 
і інтереси країни, галузі та підприємства. На рис. 1 подано пропоновані основні показники 
оцінювання ефективності за кожною  з названих вище груп.  

Наразі найбільшого поширення в західноєвропейських країнах і США набули такі 
показники оцінювання ефективності інвестицій, засновані на дисконтуванні: метод чистої 
поточної вартості; метод внутрішньої норми рентабельності; індекс прибутковості; 
дисконтований строк окупності інвестицій [2, c.25].  

Ефективність інвестицій залежить від безлічі факторів, у тому числі від факторів 
ризику та невизначеності. Справа в тому, що будь-які інвестиційні рішення приймаються в 
умовах ризику й невизначеності. Наслідки таких рішень зазвичай невідомі, коли рішення вже 
зроблені, а результати можуть бути кращі або гірші, ніж очікувалося. В аграрній сфері 
проблема врахування факторів ризику й невизначеності ще більш гостра, оскільки сільське 
господарство, внаслідок специфіки відтворювального процесу, є більш ризикованою галуззю 
народного господарства. Мінливість цін і врожаїв – основні джерела ризику в сільському 
господарстві. Зміни в технології, правові, соціальні й людські фактори також є джерелами 
ризику.  

Ми вважаємо, що викладені підходи до аналізу інвестиційних вкладень не в повній мірі 
розкривають всі сторони процесів інвестування. Для побудови моделі аналізу реальних 
інвестицій необхідно вивчити їх взаємозв’язок з внутрішнім середовищем суб’єкта 
господарської діяльності, де будуть вкладені грошово-матеріальні ресурси.  

Отже, при оцінюванні ефективності інвестиційних проектів необхідно попередньо 
проаналізувати й оцінити всі можливі наслідки будь-якого ризикованого рішення. В 
економічній літературі для аналізу ризику інвестиційного проекту пропонується 
використовувати різні методи. До найбільш поширених з них слід віднести: методи аналізу 
беззбитковості й динамічності; метод коригування норми дисконту; метод визначення 
необхідної норми прибутку; метод достовірних еквівалентів; аналіз чутливості критеріїв 
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ефективності; метод сценаріїв; метод визначення ймовірностей результатів; дерево рішень; 
методи, що використовують елементи прикладної теорії ігор. 

 

Рис. 1 - Показники оцінювання ефективності інвестиційних проектів аграрних 
підприємств (авторська розробка) 

 
Вибір того чи іншого методу оцінювання ризику, критеріїв доцільності інвестування 

визначається в кожному конкретному випадку окремо з урахуванням економічного стану 
аграрного підприємства. 

 
Список використаних джерел: 
1. Мазур В. М. Інвестиційні ресурси: теоретичний та прикладний аналіз / В. М. Мазур. 

– Х.: Гриф, 2001. – 78 с. 
2. Литовченко М. В. Удосконалення державного регулювання інвестиційної 

діяльності суб’єктів господарювання з урахуванням активізації процесів злиття і поглинання 
підприємств в Україні / М. В. Литовченко // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 24 
(груд.). – С. 24–27. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ СТИМУЛЮВАННЯ  ЕКОНОМІЧНОЇ 
АКТИВНОСТІ НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНІВ 

 
О.В. Швець, к.е.н., докторант  

Міжнародний університет бізнесу і права, 
м. Херсон 

 
Ринок праці є невід’ємною складовою частиною загально-економічного ринкового 

механізму, який характеризується як одне з найбільш складних соціально-економічних явищ 
суспільства, в якому відбиваються всі сторони його життєдіяльності, проявляється вся 
різноманітність його інтересів та протиріч. Тому процес його функціонування постійно 
знаходиться у колі зору держави, оскільки відтворення такого товару, як робоча сила – це 
відтворення трудових ресурсів і в цілому продуктивних сил суспільства. 

Система показників комплексної оцінки ефективності стимулювання економічної 
активності населення за регіонами України за такими критеріями як загальний рівень 
економічної активності, економічна віддача економічно- активного населення та матеріальна 
зацікавленість економічно активного населення подано у таблиці 1.  

Щоб провести детальний аналіз стимулювання економічно-активного населення 
потрібно володіти достовірною інформацією. У нашій країні існують спеціальні структури, 
які займаються збором та висвітленням відповідних даних, зокрема Державна служба 
статистики України та Державна служба зайнятості України. Вони збирають та 
оприлюднюють інформацію про процеси та явища, оцінюють кон’юнктуру ринку, аналізують 
різні зв’язки між галузями економіки та характеризують різні структурні коливання в 
динаміці. 

Результати дослідження стимулювання економічно-активного населення України 
необхідно аналізувати у динаміці за декілька років. Це дасть змогу оцінити тенденції ринку 
праці, покаже стан і загальні проблеми та порівняти рівень економічної активності населення 
у різні періоди. 

Дослідження показали, що кількість економічно-активного населення України за 
період 2009-2017 рр. у віці від 15-70 років у 2017 році зменшилася на 4,1 млн. осіб або на 19 % 
порівнюючи з 2009 роком. У той час кількість населення працездатного віку у 2016 році 
знизилася на 3 млн. осіб і становила в середньому 17303 тис. осіб. У тому числі зайняте 
населення у віці від 15-70 років на період 2017 року складало в середньому 16443,2 тис. осіб, а 
це на 9 % менше ніж в попередньому році. Спостерігається зменшення кількості зайнятого 
населення працездатного віку на 14,9 % порівняно з 2009 роком і становить 15626 тис. осіб у 
2018 році проти 18365 тис. осіб у 2009 році. Крім того кількість безробітного населення у віці 
15-70 років зросла, особливо у 2014 році і становила 1847,6 тис. осіб або 9,3 % у відношенні 
до відповідної вікової групи економічно-активного населення. 

Оцінка причинно-наслідкових зв’язків стимулювання є надзвичайно важливим 
елементом дослідження. При визначенні одних показників, можна вирахувати, як вони 
впливають на інші, та оцінити їх загальну динаміку за регіонами України. 

Побудована крива Лоренца практично збігається з лінією рівномірного розподілу, 
вказуючи на те що, частки результативної та факторної ознак наближені. Здійснені 
розрахунки доводять, що у 2017 році в Україні найбільший обсяг валового регіонального 
продукту у розрахунку на одну особу та кількість економічно-активного населення 
відмічалася у м. Києві, а також у Полтавській області, а найменші значення цих показників - у 
Луганській, Закарпатській та Чернівецькій областях тощо. У свою чергу аналіз групового 
індексу рівня економічної активності, за досліджуваний період, а саме 2014-2017 роки 
практично в усіх регіонах відмічав високий та середній рівень. Низький рівень було 
зафіксовано лише у Закарпатській та Чернівецькій областях тощо. 
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Таблиця 1 - Система показників комплексної оцінки ефективності стимулювання 

економічної активності населення за регіонами України 
 
Критерії 

Показники в межах критерію 

Характеристика 
показника 
(стимулятор/ 
дестимулятор) 

Загальний 
рівень 
економічної 
активності 
 

Рівень економічної активності, % Стимулятор 
Рівень економічної активності осіб працездатного віку, % Стимулятор 
Рівень зайнятості, % Стимулятор 
Звільнення працівників з причин плинності кадрів у % до 
середньооблікової кількості штатних працівників (коефіцієнт 
плинності кадрів) 

Дестимулятор 

Економічна 
віддача 
економічно 
активного 
населення 
 

Валовий регіональний продукт у розрахунку на одну 
економічно активну особу, грн. 

Стимулятор 

Обсяг реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 
підприємств у розрахунку на одного найманого працівника, 
тис. грн. 

Стимулятор 

Обсяг реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 
підприємств у розрахунку на одну гривню витрат на оплату 
праці, грн. 

Стимулятор 

Оборот роздрібної торгівлі у фактичних цінах у розрахунку 
на одну економічно активну особу, грн. 

Стимулятор 

Матеріальна 
зацікавленість 
економічно 
активного 
населення 

Середньомісячна заробітна плата, грн. Стимулятор 

Індекс реальної заробітної плати у % до попереднього року Стимулятор 

Середньомісячна допомога по безробіттю, грн. Стимулятор 
Наявний дохід населення у розрахунку на одну економічно 
активну особу, грн. 

Стимулятор 

 
У результаті здійснених досліджень, можна вважати, що на вітчизняному ринку праці 

спостерігається задовільна ситуація, пов’язана з показниками економічної активності. Це 
пожвавлення відбулося головним чином за рахунок зниження коефіцієнту плинності кадрів, 
збільшення обороту роздрібної торгівлі у фактичних цінах у розрахунку на одну економічно 
активну особу та зростання наявний дохід населення у розрахунку на одну економічно 
активну особу. Розроблення політики держави щодо економічної активності населення є 
стратегічним питанням нашої держави, адже головною метою запровадження пропозицій є 
економічна ефективність від таких заходів тощо. 

На регіональному рівні потрібно застосовувати таку політику, яка могла б забезпечити 
прозору конкурентоспроможність працівників та визначити основні стратегічні заходи щодо 
підвищення рівня економічної активності населення України відповідно до потреб 
регіонального ринку праці тощо. 

 
Список використаних джерел: 
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ СЕРЕДНЬОСТРОКОВИХ 
ПРОГНОЗІВ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ В 

ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ КОНТЕКСТІ 
 

Г.В. Шкуропат, д.е.н., професор, 
Російська Академія Народного Господарства та Державної Служби при 

Президентовi Росiйської Федерацiї 
 
Аналіз світового досвіду прогнозування соціально-економічного розвитку країни у 

територіальному розрізі показує, що основним науковим підходом до цієї проблеми є 
застосування багато-регіональних економіко-математичних моделей, які зазвичай 
складаються з під-моделей національних і регіональних рівнів. Відносини в таких моделях 
враховуються на основі взаємозв'язку розкладання показників «зверху – вниз», або, навпаки, 
агрегації показників «знизу – вгору»., і зовсім недавно, одночасно з обліку як розкладання, так 
і агрегації. Багаторегіональні моделі передових ринкових економік пройшли через еволюційні 
етапи їх розвитку, починаючи з 1960-х років, відповідно до етапів розвитку регіональної 
економічної науки, а також відповідно з розвитком методики будівництва класiв економіко-
математичних моделей (мiжгалузевих таблиць Леонтьєва, макроекономічних моделей, 
моделей загальної економічної рівноваги, розробки практичних процедур стохастичних 
методiв прогнозування, тощо). 

За останні два десятиріччя нові теоретичні ідеї регіональної економіки були 
впроваджені до економіко-математичних моделей для прогнозування регіонального 
економічного зростання. По-перше, це знайшло своє відображення у вигляді регіональних 
моделей з мікроосновами, що базуються на підходах нової економічної географії, збільшенні 
дохiдності фірм, міських економік. Особлива роль належить новим підходам, заснованим на 
чинниках ендогенного розвитку територій, розробки концепцій промислових територій, 
інноваційного середовища, виробничих кластерів, для кращого зрозуміння та побудови більш 
детальної та специфічної моделi регіонального економічного зростання завдяки кращому 
тлумаченню чинників, які його визначають. У такій теоретичній основі регіональний 
економічний ріст моделюється як взаємозв'язаний процес, що ґрунтується на певному 
середовищі, місцевих факторах взаємодії та управління. В останнє десятиріччя з’явилися 
інтерпретації концепцій соціальних чинників капіталу, капіталу взаємодії економічних агентів 
(реляційного капіталу), активів (капіталу) знань, включення яких до модельних комплексів 
дозволяє підняти на новий якісний рівень прогнозування параметрів соціально-економічного 
розвитку в територіальному контексті. 

Вітчизнянi багато-регіональнi моделi, які були розроблені в радянські часи, мали свою 
специфіку. Особливістю радянської школи стало використання мiжгалузевих таблиць 
Леонтьєва на іншій основі, ніж у західних моделях, це стосувалося використання 
міжгалузевих балансів з екзогенним набором цін. Також вітчизняна школа характеризивалась 
активним застосуванням лінійних методів програмування та оптимізації розподілу ресурсів. 
Ці традиції також відображені у сучасних підходах до побудови багато-регіональних моделей. 
У 1990-х роках країни СНД зазнали зниження попиту на моделі національних прогнозів, 
проте, комплексні дослідження на багато-регіональних моделях на основі нових ринкових 
підходів та у нових географічних реаліях продовжували реалізовуватися в провідних наукових 
школах. Роботи з регіонального моделювання соціально-економічних процесів також 
розробляються вченими спеціалізованих підрозділів реформованих університетів країн СНД. 
У 2000-х роках з появою практичного попиту урядами країн СНД на комплекснi національнi 
економічнi прогнози, з’являються новi формb організації відповідної діяльності - приватнi 
консалтинговi компанії, що спеціалізуються на будівництві інтегрованих програмних систем 
для національного економічного та регіонального прогнозування [1]. 
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Розвинуті країни сьогодні характеризуються використанням все більш складних 
інтегрованих моделей багато-регіонального прогнозування, які, з одного боку, продовжують 
початкову традицію міжгалузевого міжрегіонального аналізу, доповнену іншими елементами 
економіко-математичних методів, у тому числі теоретичними концепціями нової економічної 
географії, так як у комплексному багаторічному американському проекті REMI та його 
адаптації у Європейському Союзi - REMI-IRPET [2]. Другий подхiд -традиційно адаптований 
до регіонального аналізу, - макро-економетричне моделювання - сьогодні фактично 
перетворився на найбільш активно використовуваний апарат динамічних стохастичних 
моделей загальної рівноваги, таких як RHOMOLO [3, 4]., QUEST3 [5]. Обидва підходи 
вимагають дуже трудомісткий процес реалізації моделей на основі досить амбіційних вимог 
до статистичної бази. Для опису національних блоків в основному використовуються нео-
кейнсiанські аналоги сукупних моделей попиту, в той час як регіональні блоки 
характеризуються описами виробничих процесів і новими факторами економічного зростання. 
Сучаснi багато-регiональнi моделі містять соціальні блоки та просторові параметри. 

На підставі дослідження сформульовано основні концептуальні засади методології 
моделювання для середньострокового прогнозування територіального розрiзу 
макроекономічного прогнозу. Пропонується застосування комплексної макроекономічної 
моделі часткової рівноваги з окремими мікроосновами на регіональному рівні, що дозволяє 
враховувати чинники, що впливають на регіональний економічний ріст на основі нових 
досягнень у науцi регіональної економики. При цьому опис виробничих блоків для регіонів 
має визначуватися на основі їх типології галузевої спеціалізації, а якщо можливо, також з 
урахуванням розвитку економіки знань. Дизайн моделей повинен бути гнучким і відкритим 
для поліпшення їх структури та нової деталізацiї. У першу чергу пропонується робити акцент 
на аналізі інвестиційного потенціалу регіонального розвитку.  

Розробка моделей і формування середньострокових прогнозів соціально-економічного 
розвитку країни у територіальному розрiзi з використанням описаных методологічних 
підходів сприяють підвищенню наукової обґрунтованості державних заходів регулювання 
регионального розвитку, змiцненню конкурентноспроможностi та досягненню національних 
цілей розвитку країни. 
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СЕКЦІЯ 3 
 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА 
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

 
 

ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ МЕХАНІЗМ 
ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ 

 
Б.О. Гребенюк, аспірант, 

Національний університет біоресурсів та природокористування України 
 

Нові можливості для формування громадського контролю за владою відкрилися з 
прийняттям Закону України «Про запобігання корупції» [1]. 

У цьому законі закріплені права громадян, суб'єктів господарювання, їх об'єднань, 
наукових установ та консультативно-дорадчих органів у здійсненні державної регуляторної 
політики, на підставі яких громадяни мають право брати безпосередню участь у розробці 
адміністративних рішень та цілих програм, а службовці зобов'язані враховувати їх зауваження 
й пропозиції та проводити широкі консультації з громадськістю [1]. 

Громадяни мають право здійснювати контроль за встановленням єдиного підходу до 
аналізу регуляторного впливу та відстежувати результативність регуляторних актів, а також 
блокувати прийняття, державну реєстрацію в органах юстиції та впровадження цих актів, 
прийнятих з порушенням регуляторних процедур. Отже, сьогодні всі активні громадяни 
мають широкий спектр прав для того, щоб не допускати прийняття неефективних 
регуляторних актів і актів, які суперечать законодавству або дублюють діючі регулювання, а 
також брати участь у проведенні відкритих громадських обговорень усіх питань, пов'язаних з 
регуляторною діяльністю держави. Дуже важливою процедурою також є відстеження 
результативності, перегляд, систематизація регуляторних актів та оприлюднення їх 
результатів. 

Запровадження інституцій громадського контролю органів державної влади дає змогу 
громадським організаціям здійснювати громадський контроль:  

- за виконанням державних програм суспільного розвитку та виконанням суспільно 
важливих рішень, прийнятих органами державної влади і місцевого самоврядування;  

- за актами органів влади та місцевого самоврядування щодо їх відповідності 
законодавству, їх впливу на ефективність та прозорість діяльності виконавчих органів та 
органів місцевого самоврядування;  

- за підготовкою та прийняттям радами місцевих бюджетів;  
- за використанням бюджетів територіальних громад;  
- за організацією та проведенням прийому громадян в органах влади та місцевого 

самоврядування;  
- для висвітлення своєї діяльності бути засновниками засобів масової інформації та 

здійснювати видавничу діяльність;  
- вносити до органів державної влади і місцевого самоврядування, установ і організацій 

пропозиції про заходи щодо усунення порушень чинного законодавства та державної 
дисципліни;  

- проводити громадську експертизу проблемних з точки зору відповідності закону 
управлінських рішень, прогнозувати їх наслідки, визначати причини негативних наслідків 
управлінських рішень, інформувати про висновки експертизи громадськість, державні органи 
або посадових осіб вищого рівня чи контролюючі державні органи. 
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Таким чином, діяльність громадських організацій дає змогу захистити права, свободи, 
інтереси громадян України, впливати на прийняття бюджетів територіальних громад і 
контролювати використання коштів з місцевих бюджетів, забезпечити прозорість у діяльності 
органів влади та місцевого самоврядування, що в свою чергу призведе до зниження рівня 
корупції. 

Громадський контроль функціонування та діяльності органів державної влади може 
здійснюватися у формах: 

- поточного контролю, який реалізується шляхом моніторингу діяльності чи 
бездіяльності органів державної влади (його метою є вирішення питань, які потребують 
оперативного втручання; а результати є підставою для адекватного реагування органів 
державної влади на суспільні проблеми в поточній роботі);  

- громадської експертизи (висновки рекомендаційного характеру і мають бути 
враховані органами державної влади й органами місцевого самоврядування при прийнятті 
рішень з питань, що становили предмет громадської експертизи);  

- перевірки за зверненнями громадян, яка проводиться суб'єктами громадського 
контролю на підставі аргументованої інформації про дії чи бездіяльність посадових осіб чи 
органів державної влади і місцевого самоврядування;  

- громадських слухань (рекомендації громадських слухань обов'язкові для розгляду 
органами державної влади і місцевого самоврядування). 

Для сучасної України характерні ситуації, коли державні інститути та їх посадові 
особи, які за статусом покликані приймати рішення в інтересах держави і суспільства, 
задовольняють запити суб'єктів з політичного, економічного сегмента, ухвалюючи вигідні їм 
рішення. Тільки за умов введення адекватного громадського контролю можливе стримування 
корупційних проявів органів державної влади та органів місцевого самоврядування, 
посадових осіб від виходу за конституційні та нормативно-правові межі. 

Дієвими механізмами громадського контролю повинен стати громадський моніторинг, 
який здійснюється за результатами громадської експертизи діяльності органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування та посадових осіб. 

Він здійснюється шляхом: опитування представників громадських організацій за 
наперед визначеними критеріями; відслідковування процесу здійснення урядової політики, її 
динаміки та тенденцій, а також стану справ у відповідних сферах; збирання та накопичення 
інформації, аналізу матеріалів ЗМІ щодо думки громадськості про діяльність влади; збирання 
звітньої інформації щодо діяльності органів влади; збирання та аналіз інформації щодо 
проектів законодавчих актів. 

Упровадження механізмів громадського контролю за діяльністю органів влади, 
розширення підзвітності влади суспільству та участь громадськості у прийнятті суспільно 
важливих рішень є однією з центральних проблем, що стоїть сьогодні особливо гостро, 
особливо в умовах розвиненої в країні корупції. Для ефективного контролю за органами влади 
громадянам необхідно володіти не лише таким проміжним інструментом контролю, як 
вибори, а й мати постійний доступ до інформації про діяльність їх представників та 
державних службовців, застосовувати такі інструменти громадського контролю, як 
проведення громадських обговорень проектів рішень, консультування із представниками 
громадськості, звітування посадових осіб публічної адміністрації перед громадськістю, 
утворення при органах публічної адміністрації дорадчих органів із представників 
громадськості. 
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ОСОБЛИВОСТІ ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ МОРСЬКОГО 
ТУРИЗМУ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 
Н.А. Добрянська, д.е.н., проф. 
В.В. Лебедєва, д.е.н., проф. 

А.С. Володівщук, магістрант 
Одеський національний політехнічний університет,  

м. Одеса 
 
Міжнародні туристичні потоки зростають сьомий рік поспіль і вже дійшли до позначки 

1,323 млн., таке динамічне безперервне зростання кількості туристів не спостерігалося з 1960-
х років. За статистичними даними Всесвітньої туристичної організації, число подорожуючих 
на початок 2018 р. збільшилося на 393 млн. порівняно з 2009 р. Тільки в 2018 р. приріст 
міжнародних прибуттів становив близько 84 млн., що на 7% більше, ніж у 2017 р. [1]. 
Поступово на міжнародний ринок туристичних послуг виходить й Україна, але темпи 
розвитку туристичної галузі в країні досить повільні, що стримує вхід держави до глобального 
туристичного середовища. Причин є чимало, основними з яких є: недосконале правове поле, 
недостатньо розвинена туристична інфраструктура, ігнорування туристичного потенціалу 
окремих територій України, низький рівень застосування маркетингових інструментів 
підприємствами туристичної галузі. 

В останні роки кількість туристичних напрямків, відкритих українцям для подорожей, 
значно зросла. Проте не менш привабливі для відпочиваючих є всесвітньо відомі туристичні 
центри України, серед яких одне з лідируючих місць за кількістю гостей займає Одеський 
туристичний регіон. Різноманіття туристичних ресурсів Одеського регіону привертає широку 
цільову аудиторію – від молоді до літніх людей. Одещина може запропонувати туристам 
широкий вибір екскурсійних послуг, морський, пляжний, оздоровчий, винно-гастрономічний 
та інші види туризму, безліч цікавих розважальних заходів, різноманіття історичних пам’яток 
тощо. Якщо аналізувати туристичну інфраструктуру Одещини, можна говорити про те, що 
регіон достатньо забезпечений закладами розміщення, як готелями, так і спеціалізованого 
типу. Як свідчить Державна служба статистики України [2], Одеська область посідає перше 
місце в Україні за кількістю колективних засобів розміщення поряд із такими лідерами, як 
Запорізька та Львівська області. Не дивно, що в Одеській області представлена найбільша 
кількість колективних засобів розміщення, адже в курортних сезонах останніх років столицею 
туризму в Україні стало м. Одеса та область. Наприклад, туристичний сезон у 2018 р. тривав 
майже шість місяців, понад 2 млн. туристів відвідало м. Одесу та Одеський регіон, що може 
свідчити про досить підготовлену інфраструктуру розміщення до туристичного сезону. Крім 
того, за даними Не дивно, що в останні роки готелі, санаторії, пансіонати, інші засоби 
розміщення переповнені. Незважаючи на те що кількість відпочиваючих в м. Одесі та 
Одеській області зростає, число закладів розміщення та, відповідно, кількість місць у них 
скорочуються. Держава обов’язково має звернути увагу на цю ситуацію та вжити заходів 
щодо її поліпшення. Адже Одеський туристичний регіон приваблює туристів не тільки влітку, 
а й у зимовий період: у цей сезон Одещина позиціонує себе як центр ділового туризму, 
оскільки готелі намагаються відповідати сучасним вимогам до обладнання для проведення 
бізнес-зустрічей, конференцій і семінарів. 

Також особливістю туристичної інфраструктури Одеського регіону, на яку особливо 
хочеться звернути увагу, є можливість розвитку морських пасажирських перевезень та 
круїзного туризму. Ще з 2003 р. число суднозаходів іноземних пасажирських суден у порт 
Одеса почало поступово збільшуватися. Однак уже в 2015 р. у зв'язку з політичною ситуацією 
в країні кількість суднозаходів в Одеський порт різко скоротилася. Місцеві органи влади 
мають розуміти, що пасажирський водний транспорт в одних випадках служить для доставки 
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туристів до місця призначення, де буде відбуватися основна фаза подорожі (відпочинок, 
розваги та ін). В інших, коли перевезення вже є подорожжю, транспортні засоби є одночасно 
місцем розміщення, засобом розваг, відпочинку, спорту та ін. Це може служити ще одним 
напрямом грошового потоку в область та країну, адже морський туризм, зокрема круїзний, 
набирає все більшу популярність. У період із 2011 по 2018 р. число круїзних туристів у світі 
збільшилося з 18,7 млн. до 25 млн. осіб [3]. Оскільки Одеський регіон прекрасно забезпечений 
водними ресурсами, морський туризм є дуже перспективним напрямом для розвитку та 
залучення ще більшої кількості туристів, особливо в’їзних. Ураховуючи те, що Одещина 
достатньо забезпечена туристично-рекреаційними ресурсами та має досить непогану 
туристичну інфраструктуру, можна уникнути всіх перелічених проблем та недоліків регіону. 
Більше того, необхідно не тільки поліпшити умови для комфортного перебування туристів 
різних категорій, а й звернути величезну увагу на створення позитивного іміджу території. 
Цього можна досягти не тільки за рахунок поновлення інфраструктурних елементів туризму в 
області чи поліпшення наявних умов відпочинку, а й за допомогою маркетингу території. Для 
залучення туристів, у тому числі круїзних, в Одеський регіон доцільно об'єднати зусилля 
маркетологів, дизайнерів, провідних IT-фахівців, журналістів, копірайтерів та ін. Їхня спільна 
діяльність буде спрямована на вирішення таких завдань: створення єдиного туристичного 
порталу про Одесу на різних мовах, який буде позиціонувати Одеський регіон як важливий 
туристичний і культурний об'єкт; створення позитивного віртуального образу 
Чорноморського регіону, привабливого для туристів усього світу; розвиток морського 
туризму; анонсування туристичних заходів Одеського регіону на різних мовах; гідне 
представлення регіону в світовому інформаційному просторі, його популяризація; залучення 
масового потоку туристів не тільки в Одесу, а й в Одеську область; інформаційна і 
партнерська взаємодія з відомими міжнародними туристичними порталами [4]. Створення 
позитивного іміджу області є досить складним та тривалим процесом, проте кінцева ціль 
варта кропіткої праці та затрачених зусиль і коштів. Якщо відповідально підійти до цього 
процесу, результати не тільки виправдають очікування, а й можуть навіть їх перевершити.  

Звичайно, туристична індустрія Одещини має низку проблемних моментів, які 
потребують вирішення. Для підвищення ефективності використання туристичного потенціалу 
Одеської області необхідний комплексний і професійний підхід як із боку туристичних 
підприємств, так і з боку держави у цілому. Ураховуючи величезний потенціал та фінансову 
підтримку з боку Європейського Союзу, Одеський туристичний регіон має всі шанси зайняти 
гідне місце на світовому ринку туристичних послуг. 
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ДО ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ 
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ В УМОВАХ 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 
 

О.М. Добрянська, завідувач навчально-методичної лабораторії природничо-
математичних дисциплін  

КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» ДОР 
 
Погоджуємося з думкою Н. Карпека в тому, що одним із пріоритетних напрямів, 

пов’язаних з модернізацією моделі управління освітою на всіх рівнях, стає формування 
системи державно-громадського управління освітою, розширення громадської участі в 
управлінні. Проте управління освітою, як і раніше, залишається значною мірою відомчим, а 
якщо і створюються органи громадського управління, то вони в основному виконують 
вузький спектр функцій, які не здатні перейняти на себе рішення частини соціальних проблем 
у сфері освіти, здійснювати постійний і дієвий контроль за проведенням освітньої політики. 
[3] 

При цьому державно-громадське управління є не просто сукупністю державних і 
громадських органів управління, а системою, заснованою на добровільному прийнятті 
державою і громадянами певних зобов’язань в управлінні освітою, державна складова 
гарантує забезпечення доступності й рівних можливостей у здобутті повноцінної якісної 
освіти, а громадська складова – повноцінну соціалізацію учасників [6, с. 89].  

Ефективність реалізації державних програм і проектів у сфері освіти багато в чому 
залежить від підтримки громадськістю освітньої політики, що проводиться, тому особливу 
увагу в дослідженні було приділено аналізу особливостей становлення державно-
громадського управління і ролі громадськості в управлінні освітою. У зв’язку з цим 
виявляється ставлення учасників освітнього процесу (вчителів, батьків, співробітників органів 
управління освітою) до освітньої політики, що проводиться.  

В управлінні освітою потрібні системні зміни. Для цього необхідне розроблення нової 
моделі управління освітою. Система освіти функціонує в тісному взаємозв’язку з іншими 
громадськими, культурними і політичними структурами: До числа таких структур, які 
знаходяться в тісному взаємозв’язку з системою освіти, належать центральні й місцеві органи 
влади. Зазначимо, що збалансований характер цих процесів взаємовпливу досяжний саме в 
межах автономії, яка досягається в процесі децентралізації. 

Сучасні місцеві (територіальні) системи освіти стикаються з управлінськими проблема 
централізації-децентралізації. Централізоване управління освітою означає таке управління, 
коли будь-які повноваження, обов’язки щодо освітнього менеджменту належать одному 
суб’єкту, який може бути реальним або титулярним. Централізація влади й ієрархічна 
підпорядкованість всіх процесів дозволяють економити обмежені ресурси системи, але при 
цьому знижується гнучкість, адаптивність її діяльності. Навпаки, при децентралізованому 
управлінні в системі виникає природна інтеграція елементів, синергетичний ефект, однак це 
не дозволяє оптимізувати бюджетні фінансові ресурси, що виділяються на освіту 

Серед численних визначень децентралізації наведемо таке визначення за авторством Л. 
Гриневич: децентралізація – це, як правило, такий спосіб територіальної організації влади, за 
яким держава передає право на прийняття рішень з певних питань або в певній сфері 
структурам локального чи регіонального рівня, що перебувають поза системою виконавчої 
влади і є відносно незалежними від неї [2, с.10].  У широкому теоретичному плані питання 
децентралізації стосується надання суспільних послуг населенню, що в свою чергу вимагає 
вирішення питань розподілу повноважень, власності та фінансових ресурсів [1, с. 1].  

За останні кілька десятиліть децентралізація управління освітою відбулася в більшості 
освітніх систем в усьому світі, іншими словами, спостерігається глобальна тенденція 



 
 
 
 
 

 
Одеса, 6 листопада 2019 р. 

 

 

 

 

101  
 

децентралізації освітніх систем. Хоча існують переконливі теоретичні обґрунтування 
децентралізації освітніх систем, цей процес вимагає політичної відданості та лідерства задля 
досягнення успіху. Шлях, глибина і, в кінцевому рахунку, результат реформ децентралізації 
залежать від цілей реформ, початкових умов країни в цілому і освітнього сектора зокрема, а 
також від взаємодії різних важливих коаліцій у цьому секторі. 

Існує достатньо причин для запровадження в Україні системи децентралізації 
європейського зразка, оскільки, як відомо, установлення плюралістичного та демократичного 
управління в більшості країн Центральної та Східної Європи одразу привело до потреби 
одночасного проведення реформи місцевих адміністративних органів.  

У Національній доктрині розвитку освіти зазначається, що сучасна система управління 
сферою освіти розвивається як державно-громадська і має враховувати регіональні 
особливості, тенденції до зростання автономії навчальних закладів, конкурентоспроможності 
освітніх послуг [4]. Модернізація управління освітою насамперед передбачає децентралізацію 
управління, перерозподіл функцій та повноважень між центральними і місцевими органами 
виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та навчальними закладами. 

У Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року закріплено 
положення про те, що управління освітою повинно здійснюватися на засадах інноваційних 
стратегій відповідно до принципів сталого розвитку, створення сучасних систем освітніх 
проектів та їх моніторингу; розвитку моделі державно-громадського управління у сфері 
освіти, у якій особистість, суспільство та держава стають рівноправними суб’єктами і 
партнерами. Це, своєю чергою, передбачає оптимізацію органів управління освітою, 
децентралізацію управління у цій сфері; перерозподіл функцій і повноважень між 
центральними та місцевими органами управління освітою [5].  

Децентралізація управління освітою означає чітке розмежування повноважень між 
центральними, регіональними та місцевими органами управління з максимальною передачею 
на місця функцій управління освітою; самостійність закладів освіти у виборі стратегії 
розвитку, цілей, змісту, організації та методів роботи; право освітян на творчість, на свободу 
вибору педагогічних технологій, методів оцінки діяльності учнів і т.ін., на участь в управлінні 
закладом освіти; організацію системи моніторингу громадської думки з метою виявлення 
соціального замовлення освіти, його вдосконалення і подальшого розвитку. Розвиток і 
зміцнення територіальних систем освіти супроводжується неминучою децентралізацією 
управління, посиленням впливу місцевих факторів на його стратегію і тактику. 
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ПРОБЛЕМАТИКА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ 
 

Долга В. С,  студентка 
Донецький національний технічний університет 

 
Будь-яка країна потребує стабільного розвитку у всіх сферах діяльності, що є 

підґрунтям актуальності розгляду даної теми. Тому з метою забезпечення соціально-
економічного та культурного розвитку держави здійснюється вплив та контроль за діяльністю 
організацій через розробку та впровадження на практиці певних законів, державних 
управлінських функцій та проведення державної політики. Державна політика в країні 
реалізується за допомогою процесу державного управління. Виходячи з вищесказаного можна 
сформулювати поняття державного управління – це різновид державної діяльності, що являє 
собою здійснення нею організуючого впливу на ті сфери і галузі суспільного життя, які 
вимагають втручання держави через задіяння повноважень виконавчої влади. 

Управління завжди обумовлене наявністю управлінського суб'єкта (роль керуючого, у 
державному управлінні ним виступають владні органи), об'єкта управління (роль керованого, 
тобто у даному випадку це держава) та існуванням між ними прямого (віддання указів, 
розробка і впровадження законів) і зворотного зв'язків (інформування про здійснення чи 
усунення від виконання команд суб'єктом управління). За схожістю даних зав’язків поняття 
державного управління дуже часто плутають з виконавчою владою, тому задля уникнення 
цього, виділяють декілька рис або особливостей державного управління, а також розрізняють 
особливі його функції. Державне управління є набагато ширшим поняттям ніж виконавча 
влада, оскільки його реалізація пронизує усі гілки влади, а саме: законодавчу, виконавчо-
розпорядчу та судову.  

Стосовно характерних особливостей державного управління виділяють такі:  
 реалізація державних завдань і функцій;  
 здійснення управління спеціальними державними органами й посадовими особами;  

діяльність посадових осіб здійснюється за  дорученням держави з наявністю у них 
державно-владних повноваженнь;  

 регламентація нормативно-правовими актами форм та методики роботи управлінських 
органів.  

Розглянемо детальніше функції державного управління, оскільки саме при їх 
здійсненні виявляються проблеми та помилки. Серед основних функцій державного 
управління виділяють: планування, організацію, комплектацію кадрами, мотивацію та 
контроль, виділяється також окрема самостійна функція — ухвалення рішень (оскільки, для 
реалізації будь-якої з вищевикладених функцій потрібно спочатку ухвалити рішення). Окрім 
цього існують спеціальні функції державного управління, які виконуються Кабінетом 
Міністрів України, зокрема до них відносять: забезпечення державного суверенітету країни та 
підтримання економічної самостійності; складання бюджетів та контроль за їх виконанням; 
стимулювання розвитку країни у всіх сферах діяльності через проведення фінансової, цінової, 
інвестиційної та податкової політик; забезпечення прав і свобод громадян; забезпечення 
зовнішньої діяльності країни та призначення посадових осіб [1]. Виокремлюють також 
спеціальні функції за видами керованих об’єктів, якими виступають сфери управління, до 
таких відносять: економічні, соціально-культурні, адміністративно-політичні функції. 

Згідно з інформацією експертно-аналітичного центру «Оптіма» у 2019 році основною і 
найголовнішою проблемою держаного управління у сфері економіки виступає управління 
державним боргом України, та ведення інвестиційної політики. За даними даного 
аналітичного центру сукупний борг України всіх секторів економіки у 2019 році становив 
4015,7 млрд грн. або 112,8% до ВВП, а валовий зовнішній борг – 89,9% ВВП, у порівнянні з 
2018 роком він збільшився на 10,98%. Це означає, що він має тенденцію до зростання, а 
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наявність державного боргу, високого рівня корупції, нестабільність валюти та гальмування 
процесу проведення реформ є головними чинниками при залученні коштів у крану. Тому, на 
сьогоднішній день в Україні простежується погіршення інвестиційного клімату, що значно 
перешкоджає стабільному розвитку усіх сфер діяльності в Україні [2]. 

Щодо соціально-культурних проблем державного управління, до них можна віднести 
гальмування будівництва соціально-культурних закладів через нестачу у країні бюджету, 
погано розвинуту систему телебачення і радіомовлення, а також відсутність жорсткого 
контролю за сферою охорони здоров’я. Дані проблеми є дуже важливими у забезпеченні 
розвитку суспільства країни, але на даний час, поки що вони залишаються без змін. 

Розглядаючи адміністративно-політичні проблеми державного управління, можна 
зауважити, що дані проблеми залишаються актуальними і незмінними за увесь час існування 
нашої держави. Серед основних проблем можна виділити: підпорядкованість 
адміністративних структур чиновникам; коливання валютного курсу усередині держави, тобто 
відсутність контролю адміністративних установ за стабілізацією загально розробленого 
валютного курсу; достатній вплив політики на розвиток сфер діяльності [3]. 

Отже, підсумовуючи все вищесказане, можна зробити висновок, що державне управління 
є дуже широким поняттям, яке охоплює усі сфери діяльності у країні і здійснює контроль за 
дотриманням державних управлінських рішень щодо розвитку держави. Проблеми реалізації 
державного управління прослідковуються у всіх його функціональних галузях діяльності, 
зокрема у економічній, соціально-культурній та адміністративно-політичній. Серед основних 
проблем, які значно знижують ефективність державного управління в Україні на 2019 рік є 
управління державним боргом, гальмування соціально-культурного будівництва та 
нестабільність валютного курсу. Всі вищевикладені проблеми є вагомими у процесі прогресу 
вдосконалення усіх сфер діяльності у країні, тому задля їх вирішення найефективнішими 
методами можуть бути зміни, внесення коригувань, або розробка нових законопроектів та 
положень щодо: подолання корупції; проведення інвестиційної політики та реформування 
державного управлінського апарату, а саме, зменшення впливу чиновників на адміністративні 
структури. 
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Одеська національна академія харчових технологій 
 

В Україні першими спробами адміністративно-територіального поділу можна вважати 
існування земель-князівств за часів Київської Русі. За політичним устроєм Київська Русь 
являла собою державне утворення у формі монархії. Зміни адміністративно-територіального 
поділу відбувалися в процесі постійних загарбницьких війн та визвольної боротьби 
українського народу. Лише на початку XIX століття було встановлено чотириступеневу 
систему управління (центр – губернія – повіт – волость). У 1922 році ВУЦВК прийняв 
постанову «Про впорядкування та прискорення робіт по адміністративно-територіальній 
реформі в УСРР». Замість волостей і повітів у 1923 року було створено округи і райони. У 
1932 році в Україні були створені перші області та ліквідовано округи. Станом на початок 
1941 року територія України структурно складалася з 23 областей, 746 сільських та 69 міських 
районів, 255 міст, 459 селищ міського типу, 16 289 сільрад. Подальші зміни зазнав районний 
адміністративно-територіальний поділ наприкінці 1962 року. Із 604 районів було утворено 251. 
Однак ця реорганізація не забезпечена ефективність керованості територіями і згодом 
кількість сільських районів було збільшено 475 районів. Таким чином станом на 01.01.1968 в 
Україні налічувалося 25 областей, 475 районів, 382 міста, зокрема 2 міста республіканського 
підпорядкування, 827 селищ міського типу та 32 043 села.  

Нові засади адміністративно-територіального устрою України зафіксовано в 
Конституції України 1996. Україна – унітарна держава, регіонами якої є 24 області, автономна 
республіка (АР Крим) і 2 міста зі спеціальним статусом: Київ і Севастополь.  

Відповідно до змін до Конституції України щодо децентралізації влади – 
адміністративно-територіальний устрій України ґрунтується на засадах єдності та цілісності 
державної території, децентралізації влади, повсюдності та спроможності місцевого 
самоврядування, сталого розвитку адміністративно-територіальних одиниць з урахуванням 
історичних, економічних, екологічних, географічних і демографічних особливостей, етнічних і 
культурних традицій.  

Реформа децентралізації передбачає передачу повноважень, фінансів на їх реалізацію 
та відповідальності за їх виконання від центральної влади органам місцевого самоврядування 
(ОМС), тобто тому керівництву (місцевим радам та їх головам), яке жителі територіальних 
громад самі собі виберуть. Вихідним пунктом реформи є усвідомлення, що на місцях краще 
орієнтуються в локальних проблемах і ефективніше можуть використати кошти на їх 
вирішення. Мета децентралізації – наблизити владу до мешканців, а мешканців – до влади для 
підвищення доступності та якості освітніх, медичних, культурних, адміністративних, 
комунальних і соціальних послуг, які отримують ті самі мешканці громад. 

Добровільне об’єднання територій громад сіл, селищ, міст здійснюється з дотриманням 
таких умов: у складі об’єднаної території громади не може існувати іншої території громади, 
яка має свій представницький орган місцевого самоврядування; територія об’єднаної 
територіальної громади має бути нерозривною, межі об’єднаної територіальної громади 
визначаються по зовнішніх межах юрисдикції рад територій громад, що об’єдналися; 
об’єднана територіальна громада має бути розташована в межах території АР Крим чи однієї 
області; при прийнятті рішень щодо добровільного об’єднання територій громад беруться до 
уваги історичні, природні, етнічні, культурні та інші чинники, що впливають на соціально-
економічний розвиток об’єднаної території громади; якість та доступність публічних послуг, 
що надаються в об’єднаній територіальній громаді, не можуть бути нижчими, ніж до 
об’єднання.  
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Головна новація реформи полягає в тому, що скасовується районний поділ України, бо 
замість кількох десятків районів в області передбачається створення 4-6 повітів. При цьому 
межі областей, які пропонують називати регіонами, змінювати не планують. Повіти 
формуватимуть за критерієм кількості населення і компактності, то ж в кожному може бути від 
150 до 400 тисяч населення. Загалом вся Україна може бути поділена на приблизно 120-130 
повітів. Проблема із об’єднанням громад пов’язана з тим, що це річ добровільна, а 
адміністративно-територіальна реформа – річ примусова. Остання у нас не проводиться. 
Питання співпраці громад – це один механізм, об’єднання громад – другий механізм, і зміна 
меж адміністративно-територіальних одиниць – це третій механізм. Усі ці три механізми не 
пов’язані з поняттям адміністративно-територіальної реформи [1].  

Дуже гостро стоїть питання пошуку кваліфікованих кадрів для роботи в ОТГ. Люди 
іноді просто не знають, що робити з отриманими коштами. Потребують навчання від 
безпосередньо процесу планування життєдіяльності громади до підготовки серйозних 
інфраструктурних проектів, їх реалізацію, ефективного та прозорого використання коштів 
бюджету, оформлення відповідної документації, проведення тендерних процедур та ін. [1]. 
Фінресурси ОТГ складаються із власних доходів і коштів, переданих з державного бюджету. 
Частка переданих з держбюджету коштів здебільшого коливається в межах 65–75% загальних 
доходів ОТГ [2].  

Найвагомішими «найдорожчими» субвенціями, які виділяють з державного бюджету 
на розвиток ОТГ, були і залишаються: субвенція на будівництво, реконструкції, ремонт і 
утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення; субвенція на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій; субвенція на 
формування інфраструктури ОТГ; субвенція на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток 
системи охорони здоров’я у сільській місцевості, та деякі інші. Крім того, з держбюджету 
передають місцевим бюджетам освітню та медичну субвенції, субвенцію на виплату допомоги 
малозабезпеченим сім’ям, субвенцію на надання пільг і житлових субсидій населенню на 
оплату природного газу. Видатки ОТГ часто йдуть на проїдання або радше нагадують 
«латання дір», аніж інвестиції в розвиток (наприклад, велику частину видатків скеровують на 
утримання органів управління (в окремих ОТГ сягає більш як 80% обсягу власних доходів за 
рекомендованих 20%). Втім, вартує знову нагадати, що ОТГ отримали широкі повноваження і 
обов’язки щодо фінансування видатків громади. Загалом же кошти витрачають на ремонт і 
будівництво доріг, центрів надання адміністративних послуг, фельдшерсько-акушерських 
пунктів та амбулаторій, шкіл і дитсадків, стадіонів і басейнів, водопостачання та каналізації, 
освітлення вулиць тощо 

Проблеми, які перешкоджають просуванню реформи децентралізації та розвитку ОТГ, 
умовно можна поділити на законодавчі та внутрішні. Для формування спроможних громад на 
рівні можновладців потребують врегулювання (через прийняття відповідних законів) питання, 
які стосуються: адміністративно-територіального устрою (зокрема порядку утворення та 
ліквідації адміністративно-територіальних одиниць, встановлення і зміни їх меж тощо); 
служби в органах місцевого самоврядування (йдеться про надання ОМС більшої автономії у 
визначенні умов оплати праці для залучення до ОМС професійних кадрів); містобудівної 
діяльності (в частині просторового планування в ОТГ, зокрема щодо можливості ОТГ 
розпоряджатися землями, які перебувають на її території, за межами населених пунктів); 
добровільного об’єднання територіальних громад (зокрема вдосконалення процедури 
затвердження перспективних планів формування територіальних громад і надання права 
затверджувати їх виключно КМУ, а не облрадам, на рівні яких лобіюють свої інтереси місцеві 
олігархи, створюючи ОТГ «під себе»). Серед перешкод розвитку ОТГ внутрішнього характеру 
домінують: нестача фінансових ресурсів, брак кваліфікованих кадрів, міграція мешканців ОТГ 
за її межі, неофіційна зайнятість, низька активність жителів у вирішенні питань 
функціонування громади та ін. Також слід врахувати недореформований освітній сектор та 
сектор охорони здоров’я – багато нагальних проблем в цих сферах лягли на плечі ОТГ [1].  
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Реформа також охоплює не всі сфери, наприклад, що стосується поліції, яка 
залишається непідконтрольна громаді.  

Всім тим, що виходить за рамки місцевого інтересу і стосується загальнодержавних 
справ: оборона держави, зовнішня політика, розслідування злочинів тощо. Вона також 
слідкуватиме за законністю рішень рад ОТГ за допомогою префектів, про яких ми згадували 
раніше. В Україні цей інститут втілено за моделлю Франції, де він діє більше двохсот років.  
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ 
ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ 

БЕЗПЕЧНОГО ЖИТТЯ ГРОМАДЯН 
 

А.М. Федорова, аспірант,  
Національний університет біоресурсів та природокористування України 

 
У літературі, присвяченій тематиці взаємодії органів внутрішніх справ та 

громадськості, на обговорення наукової громадськості виносяться принципи взаємодії органів 
внутрішніх справ (поліції) з громадськими об’єднаннями. До числа найбільш важливих 
принципів дослідники відносять: достовірність, доступність і об'єктивність інформації, 
відкритість і публічність її обговорення. У свою чергу, системне вирішення проблеми 
взаємодії актуалізує потребу виділення і розмежування принципів взаємодії правоохоронних 
органів та громадськості і принципів інформування громадян про стан правопорядку та 
правоохоронної діяльності органів внутрішніх справ, а також їх розробки та теоретико-
методологічного обґрунтування. Слідуючи орієнтації на соціальну спрямованість 
правоохоронної діяльності поліції, а також у контексті оновлення діяльності поліцейських 
підрозділів і проголошення законності, поваги прав і свобод людини і громадянина, 
формулювання принципів взаємодії органів внутрішніх справ з громадськістю повинно 
відповідати моделі партнерських і довірчих відносин правоохоронного органу та громадських 
об'єднань, організацій і населення. Це дозволяє чіткіше обґрунтувати основу організації і 
діяльності підрозділів поліції в напрямку взаємодії правоохоронного органу з інститутами 
громадянського суспільства з метою залучення громадськості, широких верств населення у 
сфері сприяння правоохоронній діяльності, а також визначити найбільш оптимальні напрями, 
форми та механізми їх спільної діяльності, що дозволяють ефективним чином зміцнювати 
партнерські відносини з громадськістю для підтримки правопорядку та забезпечення 
громадської безпеки. 

Особливо важливим є активне залучення громадських об'єднань та організацій, 
громадян у сферу надання поліції необхідної і достовірної інформації; сприяння у підтриманні 
правопорядку; здійснення профілактики правопорушень та їх попередження; надання 
допомоги органам правопорядку при проведенні культурних, спортивних та інших соціально 
значущих заходів або ж сприяння з охорони громадського порядку при стихійних лихах та 
інших надзвичайних обставинах. В числі основоположних начал у діяльності поліції виступає, 
передусім, її відкритість для суспільства в тій мірі, в якій це не суперечить вимогам 
законодавства і не порушує прав громадян, громадських об'єднань та організацій; а також 
публічність. 

В самому загальному вигляді відкритість діяльності поліції як органу державної влади 
означає можливість всіх зацікавлених осіб знати і чітко уявляти зміст діяльності поліції, 
знайомитися із змістом прийнятих нею рішень і документів. Як бачимо, принципи відкритості 
та публічності, багато в чому визначають сенс і зміст діяльності МВС України, підрозділів 
поліції, їх взаємовідносин з громадськістю, інститутами громадянського суспільства.  

Іншим важливим моментом організації взаємодії поліції та громадських об’єднань в 
сфері охорони правопорядку є питання висвітлення діяльності органів внутрішніх справ 
силами громадських об’єднань та відомчих засобів масової інформації.  

Звертаючись до проблеми взаємодії органів внутрішніх справ громадськими 
об’єднаннями, ми робимо висновок, що головним питанням ефективного співробітництва у 
сфері підтримання правопорядку є, насамперед, визначення основних принципів взаємодії  і 
визначення найбільш ефективних форм цієї взаємодії. До числа основних принципів взаємодії 
органів внутрішніх справ з громадськими об’єднаннями необхідно віднести такі: законність, 
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відкритість, публічність, діалог, співробітництво і партнерство, довіра, соціальна 
відповідальність. 

Дотримання цих принципів передбачає постійний обмін інформацією, орієнтованість 
на споживачів інформації, акцент на діалог, активне проведення прес-конференцій, онлайн-
конференцій, круглих столів, зустрічей керівників із журналістами, громадянами та ін. 

Важливо, щоб відносини носили різноманітний, змістовний, корисний, взаємовигідний 
і Ще одне важливе питання з області системного взаємодії органів внутрішніх справ та 
громадських об’єднань – це виділення найбільш значущих принципів інформування громадян 
про стан злочинності та забезпечення суспільної безпеки. До числа цих принципів можна 
віднести: об'єктивність; своєчасність; надійність; значущість; корисність; пріоритет 
приватного, особистого життя громадян; орієнтованість на інтереси і потреби особистості, 
суспільства і держави. 

І нарешті, це завдання визначається найбільш продуктивними формами взаємодії. При 
цьому форми взаємодії повинні бути найрізноманітнішими, а саме: 1) розсилки інформації; 2) 
прес-релізи; 3) прес-конференції; 4) круглі столи; 5) брифінги; 6) проведення прес-клубів; 7) 
онлайн-конференції; 8) соціальні акції та інші заходи з залученням інтернет-ресурсів, таких як 
офіційний сайт Міністерства та відомчі сайти територіальних органів МВС України, а також 
Правоохоронний портал. 

Можна сформулювати ряд висновків теоретичного і практичного характеру. 
1. Методологічною платформою організації взаємодії у сфері захисту прав і свобод 

громадян, забезпечення громадської безпеки на етапі сучасного формування 
високоефективної поліції виступають правові норми; принципи конструктивної рівноправної 
співпраці державних структур з громадськістю (законність, відкритість, публічність, діалог, 
співпраця і партнерство, довіра, соціальна відповідальність), що орієнтуються на 
вдосконалення і формування ефективних форм активної взаємодії органів внутрішніх справ і 
засобів масової інформації 

2. Одним з необхідних положень дієвої стратегії взаємодії є розробка і визначення 
принципів інформування громадян про стан правопорядку та правоохоронної діяльності 
органів внутрішніх справ, таких як об'єктивність, своєчасність, надійність, значимість, 
корисність, пріоритет приватного, особистого життя громадян, орієнтованість на інтереси і 
потреби особистості, суспільства, держави. Притому що організація подачі інформації з 
метою реалізації службових завдань в повсякденній практиці і при надзвичайних обставинах 
повинна носити диференційований характер, керуючись законодавством і поняттями 
«таємниця слідства», «службова таємниця». 

3. В цілях підвищення ефективності діяльності поліції та подальшого вдосконалення 
взаємодії органів внутрішніх справ громадськми об’єднаннями доцільно розробити і 
затвердити Єдину концепцію системної взаємодії МВС громадськими об'єднаннями, 
організаціями та населенням, теоретико-методичну платформу якої становлять чітко виділені 
принципи побудови довірливих і партнерських взаємовідносин органів внутрішніх справ з 
суспільством у сфері захисту прав і свобод громадян, забезпечення громадської безпеки. 
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СЕКЦІЯ 4 
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 

 
 

ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ 
ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ У ГАЛУЗІ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ 

 
О.С. Балан, д.е.н., проф., 

О.О. Ковальчук, магістрант 
Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса 

 
Україна, як сучасна правова держава, обрала для себе одним із пріоритетних напрямів 

розвитку - спрямованість на ЄС, зокрема, шляхом гармонізації українського законодавства до 
європейських та міжнародних стандартів, адаптації положень нормативно-правових актів, у 
тому числі й щодо відходів. Тому вирішення проблеми поводження з відходами на 
державному рівні має здійснюватися, насамперед, шляхом упровадження ефективного 
законодавчого регулювання, яке повинно будуватись з урахуванням національних 
особливостей та позитивного досвіду закордонного законодавства [2].  

Законодавчо визначені принципи визначені не в повній мірі та не охоплюють не всі 
засади розвитку  поводження з відходами.  Згідно зі ст. 44 Закону України «Про охорону 
навколишнього природного середовища» у сфері поводження з відходами реалізується один із 
основоположних принципів екологічного законодавства «забруднювач платить». Збір за 
забруднення природного середовища встановлюється на основі фактичних обсягів викидів, 
лімітів скидів забруднювальних речовин у довкілля та розміщення відходів [1].  

Представники Асоціації «Міжнародного екологічного союзу» відзначають, що окрім 
законодавчо закріплених принципів державної політики в сфері поводження з відходами 
необхідно також віднести і принцип відповідальності виробника [3]. Суб’єкти 
господарювання, перш за все виробники продукції, вже на стадії її проектування повинні 
впроваджувати заходи щодо зменшення відходів та брати активну участь у заходах з 
управління ними. Витрати на організацію прийому та розміщення відходів покладаються на 
виробників та власників відходів, які передають їх підприємствам зі збирання і розміщення 
відходів, за принципом «забруднювач платить» [2].  

Таким чином, державна політика в сфері поводження з відходами, окрім законодавчо 
визначених, повинна орієнтуватися на наступні принципи: 

 1) закріплення засад багаторазового використання та перероблення всіх видів 
можливих відходів; 

 2) запровадження замкнутого циклу утворення і переробки відходів, тобто рециклінг; 
 3) відповідність завданої шкоди власником відходів чи виробником відходів розміру 

штрафних санкцій;  
4) економічного стимулювання у власників відходів та виробників відходів щодо 

раціонального поводження з ними шляхом зменшення податкового навантаження;  
5) захоронити не можна, переробити;  
6) відходи – ресурси.  
Отже, пропонуємо доповнити ч.1 ст.5 Закону України «Про відходи» положеннями 

наступного змісту: «закріплення засад багаторазового використання та перероблення всіх 
видів можливих відходів; запровадження замкнутого циклу утворення і переробки відходів, 
тобто рециклінг; відповідність завданої шкоди власником відходів чи виробником відходів 
розміру штрафних санкцій; економічного стимулювання у власників відходів та виробників 
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відходів щодо раціонального поводження з ними шляхом зменшення податкового 
навантаження; захоронити не можна, переробити; відходи – ресурси».  

До заходів із реалізації державної політики щодо забезпечення сталого розвитку 
населених пунктів належать такі напрями державної політики:  

а) забезпечення повного збирання і своєчасного знешкодження та видалення відходів, а 
також дотримання правил екологічної безпеки при поводженні з ними;  

б) зведення до мінімуму утворення відходів та зменшення їх небезпечності;  
в) забезпечення комплексного використання матеріально-сировинних ресурсів;  
г) сприяння максимально можливій утилізації відходів шляхом прямого повторного чи 

альтернативного використання ресурсно-цінних відходів;  
д) забезпечення безпечного видалення відходів, що не підлягають утилізації, шляхом 

розроблення відповідних технологій, екологічно безпечних методів та засобів поводження з 
відходами; 

е) організація контролю за місцями чи об’єктами розміщення відходів для запобігання 
шкідливому впливу їх на навколишнє природне середовище та здоров’я людини; 

є) здійснення комплексу науково-технічних та маркетингових досліджень для 
виявлення і визначення ресурсної цінності відходів з метою їх ефективного використання;  

ж) сприяння створенню об’єктів поводження з відходами;  
з) забезпечення соціального захисту працівників, зайнятих у сфері поводження з 

відходами;  
и) обов’язковий облік відходів на основі їх класифікації та паспортизації; 
і) створення умов для реалізації роздільного збирання побутових відходів шляхом 

запровадження соціально-економічних механізмів, спрямованих на заохочення утворювачів 
цих відходів до їх роздільного збирання;   

ї) сприяння залученню недержавних інвестицій та інших позабюджетних джерел 
фінансування у сферу поводження з відходами.  

Програми поділяються на загальнодержавні програми, які спрямовуються на 
вирішення проблем розвитку держави або значної кількості її регіонів, мають довгостроковий 
період виконання та виконуються центральними і місцевими органами виконавчої влади, та 
інші програми, метою яких є вирішення окремих проблем розвитку економіки і суспільства, 
проблем розвитку окремих галузей економіки та адміністративно-територіальних одиниць, що 
потребують державної підтримки [4].  

Так, вектори державної політики в сфері поводження з відходами визначені наступним 
чином: 

 1) поводження з комунально-побутовими відходами полягає в: збалансуванні інтересів 
суб’єктів господарювання, споживачів та держави; захисті прав споживачів товарів і послуг у 
частині отримання товарів і послуг належної якості та в достатньому обсязі за економічно 
обґрунтованими цінами, а також стимулюванні підвищення їх якості і задоволення попиту на 
них; формуванні і забезпеченні прогнозованості цінової і тарифної політики на ринках, які 
перебувають у стані природної монополії, та суміжних ринках у сфері захоронення та 
перероблення побутових відходів, сприянні впровадженню стимулюючих методів 
регулювання цін; забезпеченні самоокупності діяльності суб’єктів природних монополій 
(захоронення побутових відходів) та суб’єктів господарювання на суміжних ринках 
(перероблення побутових відходів); забезпеченні рівних можливостей для доступу споживачів 
до товарів (послуг) на ринках, які перебувають у стані природної монополії (захоронення 
побутових відходів); обмеження впливу суб'єктів природних монополій на державну політику 
та сприяння конкуренції на суміжних ринках у сфері захоронення та перероблення побутових 
відходів з метою забезпечення ефективного функціонування цих галузей [5];  

2) поводження з сільськогосподарськими відходами;  
3) поводження з радіоактивними відходами;  
4) поводження з виробничими відходами.  
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ПРОБЛЕМА БІЖЕНСТВА ЯК ЗАГРОЗА НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ 
КАНАДИ 

 
Д.А. Логвінова, аспірантка 

Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича,  
м. Чернівці 

 
На початку ХХІ сторіччя світ зіштовхнувся із найбільшою з часів ІІ Світової війни 

кризою біженства, що спричинило необхідність швидкого реагування для зниження рівня 
політичної, економічної та соціальної напруги, а також актуалізувало питання захисту 
національної безпеки країн-реципієнтів. 

У канадському внутрішньоурядовому звіті підкреслено, що кількість шукачів 
притулку, які очікують оформлення, збільшилась в сім разів упродовж 2016 - 2018 років [1]. 
Після низки терористичних атак у Сполученому Королівстві у 2017 році [1] багато канадців 
кажуть, що вони стурбовані терористичною загрозою, яку представляють біженці, які 
в'їжджають до країни, але чи є для цього страху реальні підстави? 

Global News проаналізували 55 великих нападів у західних країнах у 2010-2017 роках - 
де загинула щонайменше одна людина - за допомогою інформації із глобальної бази даних 
про тероризм (GTD) та ЗМІ про випадки подібних інцидентів у 2016-2017 роках. Цей аналіз 
дозволяє стверджувати, що більшість підозрюваних у причетності до нападу народилися в 
країні, де скоєно напад. 

З 55 нападів, у тому числі чотирьох у Канаді, 42 підозрюваних народилися в країні, де 
стався напад, у 19 нападах брали участь переважно підозрювані, які були вихідцями з інших 
країн; в інших інцидентах брали участь багато зловмисників, які були як іноземного 
походження, так і «місцеві» [1]. «Цікаві ці дані тим, щó саме вони ілюструють, з чим 
погодиться більшість експертів по боротьбі з тероризмом. Це те, що все більша загроза 
західним демократичним суспільствам зростає не ззовні, … насправді загроза стає все більш 
доморощеною, аніж створеною радикалізованим екстремізмом. Дуже рідко зустрічаються 
біженці-терористи або біженці, які беруть участь у терористичних інцидентах. Біженці 
зазвичай прагнуть втекти від конфлікту і не намагаються перенести його в іншу країну. Хоча 
це не означає, що цього ніколи не відбувається» [1], - сказала Стефані Карвін, доцент з 
міжнародних відносин університету Карлтон, яка переглянула дослідження Global News. Пані 
Карвін також звернула увагу на те, що важливо відокремлювати те, що відбувається в Канаді, 
від подій у Європи, де більшість нападів здійснили громадяни другого покоління мігрантів.  

В Канаді вживаються суворі заходи щодо попередньої перевірки. В’їхати до Канади в 
статусі біженця дуже складно. Процес визначення біженців включає перевірку безпеки CSIS 
та RCMP, дактилоскопію та інтерв'ювання. Канадський Закон про імміграцію та захист 
біженців виключає заявників-біженців та заявників на тимчасове проживання, якщо їх 
визнають неприйнятними на підставі безпеки, серйозної злочинності, організованої 
злочинності чи порушень прав людини. Канада не впускає в країну терористів, тих, хто 
становить загрозу безпеці, та організованих злочинців. Система (початковий скринінг) 
фільтрує ризики найвищого рівня. 

 В Канаді зважають на те, що світ змінився, і ставляться до цього з повагою. Там 
поділяють занепокоєння щодо захисту безпеки своїх громадян у світі після 11 вересня, але 
розуміють, що безпека не може бути приводом для інертності. Канада не планує ігнорувати 
зобов'язання продовжувати боротьбу проти Ісламської держави чи припиняти гуманітарні 
ініціативи. Державна політика часто має декілька цілей, і немає жодної причини, чому б вони 
не могли досягатись паралельно. Тому програма з прийому та інтеграції біженців постійно 
вдосконалюється та модифікується; окрім забезпечення належного персоналу в області 
перевірки, безпекові ризики можна зменшити, якщо зосередити увагу на жінках, що 
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знаходяться в групі ризику, сім'ях з дітьми та сім'ях з канадськими зв’язками, а також 
використати досвід попередніх гуманітарних програм, ресурси існуючих соціальних медіа та 
інших інформаційних технологій, які можуть забезпечити швидкий обмін інформацією та 
посприяти вчасному прийняттю рішень.  

Експерт з питань насильницького екстремізму та інтеграції новоприбулих в 
Університеті Альберти В. Курланд сказав для Star, що багато сучасних терористичних 
угрупувань мають своє коріння у біженських рухах, але це лише означає, що міжнародна 
спільнота повинна прагнути до гуманних рішень біженської кризи, які запобігають безнадії та 
відчаю, які можуть підживити екстремізм серед переміщених осіб [2]. 

«Коли людям не вистачає надії та гідності, вони не мають можливості повернутися 
додому і зазнають насильства, я не думаю, що це повинно бути несподіванкою, коли в деяких 
випадках вони вдаватимуться до терористичних актів» [3], - каже Джон Маккой, викладач 
кафедри політичних наук Університету Альберти. Пан Маккой, чиї власні батьки приїхали до 
Канади, рятуючись від насильства у Північній Ірландії, каже, що хоча масові переміщення та 
політична маргіналізація можуть зіграти свою негативну роль у розпалюванні тероризму, у 
канадців немає підстав побоюватися, що  біженці, наприклад, із Сирії можуть становити 
загрозу безпеці, оскільки «існує надзвичайно велика кількість скринінгу, і якби ви хотіли 
проникнути в країну в якості терориста, це був би ваш останній вибір. Це занадто обтяжливо і 
шанси на виявлення дуже високі» [3], - говорить він.  

Загалом реакція Канади та інших західних урядів на пришвидшення процесу прибуття 
та обробки потоків біженців демонструє чутливість до масштабів та терміновості поточної 
біженської кризи. Але забезпечення безпечної гавані для біженців - це лише перший крок, а 
поточна підтримка не лише сприяє соціальній інтеграції та економічним можливостям для 
новоприбулих, але й надає значну перевагу громадам, які їх приймають, в довгостроковій 
перспективі. Біженцям потрібні початкові кошти для поселення, їм потрібна мовна підготовка 
та допомога у влаштуванні житла та пошуку роботи, але ці інвестиції виплачують дивіденди. 
Канада, як і будь-яке західне суспільство, є старіючим суспільством, тому там потрібні 
мігранти в першу чергу для демографічного балансу. Дослідження соціальних наук давно 
показали, що приплив біженців є чистою економічною вигодою [3]. 

Канадські програми врегулювання та підхід до інтеграції були більш успішними, ніж у 
Європі. Але не можна сприймати ці успіхи як належне. В умовах антимусульманської 
риторики та піднесення крайньо-правих політичних партій на Заході важливо, щоб цінність 
інтеграції та розмаїття новоприбулих була частиною публічної бесіди, щоб науковці, 
громадські діячі, політики та інші люди, які підтримують мультикультуралізм та біженців, 
виступали в ЗМІ та робили відповідні заяви, а Канада, досить добре справляючись із кризами 
цього небезпечного світу, планувала продовжувати бути лідером в сфері інтеграції 
новоприбулих. 
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АКТУАЛЬНІ СВІТОВІ ТРЕНДИ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА РОЗВИТОК 
ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ОСВІТОЮ 

В УКРАЇНІ 
 

Е.Т. Соколова, методист 
КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» ДОР», 

м. Дніпро 
    

Нова парадигма розвитку освіти викликає необхідність насамперед змін в управлінні 
освітою, дослідження теоретичних передумов і виявлення особливостей управління освітою в 
ринкових умовах. Публічне управління є рушійною силою, спрямованою на активізацію 
діяльності людини через створення оптимальних умов для прояву та розвитку її творчого 
потенціалу.  

Публічне управління освітніми процесами є актуальним, як і управління 
конкурентоспроможністю окремо взятого закладу освіти. Це зумовлює необхідність усунення 
негативних тенденцій із використанням методологічного бізнесу, формування якого має 
базуватися на використанні показників різноманітних методів дослідження. Організаційна 
структура управління - склад і підпорядкованість пов’язаних організаційних одиниць або 
ланок системи, які забезпечують оптимальну й ефективну реалізацію управлінських функцій. 
Управління освітою віддзеркалює всі явища, що відбуваються як  у державі, так і поза її 
межами. 

Завдання  реформування публічного управління освітою постає у формуванні нового 
бачення освітніх проблем усіма учасниками освітнього процесу. Інтегруючись у європейський 
простір, Україна має врахувати напрацювання, характерні для управління освітньою сферою в 
інших країнах. Це, насамперед, необхідність їх урахування для розроблення національної 
системи управління освітою. Не менш  гострою є проблема державного регулювання ринку 
освітніх послуг, зокрема у формі державного замовлення на підготовку фахівців. Водночас 
дослідження управління якісною освітою (якістю освіти) передбачає виявлення сильних і 
слабких сторін, конкурентних позицій через застосування STEP-аналізу, SWOT-аналізу,  
VRIO-аналізу, що дасть можливість оцінити не лише кількісний та якісний склад персоналу, а 
й якість освітніх послуг, які надають викладачі. 

Удосконалення системи управління освітою пов’язано з пошуком оптимальних варіантів 
управління освітніми системами, які могли б бути забезпечені підтримкою громадян, зокрема 
територіальних громад. Нині у сфері освіти панівними є централізована та децентралізована 
системи управління. Перехід від централізованої до децентралізованої здійснюється в країнах 
західної Європи. Саме з цим процесом багато фахівців повязують якість освіти. У країнах 
Європейського Союзу децентралізацію вважають прогресивною формою управління. Модель 
децентралізації в освітній сфері насамперед передбачає ліквідацію систему управління і 
фінансування через районні та обласні органи управління освітою, які є державними органами 
в межах так званої «вертикалі влади». Тобто обласні департаменти освіти та науки, 
отримавши запити та завдання від Міністерства освіти, передають їх районним органам 
управління освіти.  

 В умовах європейської інтеграції особливу увагу у сфері освіти надають стратегічному 
управлінню. Це систематичний облік даних соціального й педагогічного прогнозування, що 
дає змогу з певною мірою вірогідності передбачити, на розвиток яких нових явищ і тенденцій 
варто очікувати у прийдешні роки та десятиліття. У перспективі у сфері освіти дедалі 
активніше впроваджуватимуть інноваційне управління, яким розуміють управлінський уплив 
держави на зміну факторів, що визначають виробництво товарів і послуг, зокрема й освітніх, 
для підвищення ефективності діяльності закладів освіти. Досягти цього можно за умови 
наявності, а отже, і підготовки управлінських кадрів, здатних орієнтуватися в різноманітності 
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сучасних управлінських ідей, успішного застосування досягнень науки. Це мають бути 
висококваліфіковані фахівці, спроможні розробляти та реалізовувати державну політику, 
ефективно виконувати управлінські функції, сприяти інноваційним процесам в освітній сфері, 
спрямованим на підвищення якості освіти. У перспективі посилюватиметься соціальна 
складова частина в публічному управлінні освітою. Перспективи розвитку системи 
публічного управління освітою пов’язано з процесом модернізації як освітньої галузі загалом, 
так і управлінського процесу.  

Таким чином, як складова гуманітарної політики, система державного управління 
освітою притаманна будь-якій країні. В результаті аналізу історичних форм розвитку системи 
управління освітою з’ясувалося, що в різних країнах протягом останніх десятиріч у 
відбуваються вельми схожі процеси. Для України оновлення системи освіти, забезпечення її 
відповідності до найбільш розвинених зразків і стандартів, започаткування структурних 
реформ є запорукою стабільного еволюціонування держави, визначальним фактором розвитку 
освіченої нації та становлення активного громадянського суспільства. 

 
 
Список використаних джерел: 

1.  Грабовський В.А. Державно-громадське управління загальною  середньою освітою 
на районному рівні : дис.канд. наук з держ. упр. : 25.00.02. – К., 2006. – 233 с. 

2.   Комарницький М.С. Державно-громадська система управління освітою // Аспекти 
самоврядування. – 2000. – № 3. – С. 34-35. 

Князєв В. Сучасні суперечності в науці про державотворення / В. Князєв // Державне 
управління перехідних суспільств в умовах глобалізації: матеріали засідання міжнародного 
круглого столу. – К. : Українські пропілеї, 2001. – С. 23. 

 
 

  



 
 
 
 
 

 
Одеса, 6 листопада 2019 р. 

 

 

 

 

117  
 

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ В РЕГІОНІ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ 
ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

 
Л.А. Торішня, аспірант  

Одеський національний політехнічний університет 
м. Одеса 

 
На сьогоднішній день залучення інвестицій в економіку регіонів є пріоритетним 

завданням як держави в цілому, так і в розрізі суб’єктів господарювання різних сфер 
діяльності. Без залучення інвестицій в економіку регіонів неможливим є оновлення та 
модернізація основного капіталу, підвищення ефективності господарювання, покращення 
конкурентоспроможності продукції на світовому ринку. 

В Україні інвестиції є визначальною передумовою розвитку національної економіки та 
важливим індикатором умов підприємницької діяльності, саме тому виникає необхідність 
зосередити увагу на питаннях інвестування. Особливої гостроти проблеми інвестування 
набувають саме зараз, коли українське суспільство, а не лише національна економіка, 
опинилось у стані загострення та поглиблення кризових явищ [1].   
Обсяг капітальних інвестицій найменшим був в 2015р. і склав лише 8408,7 млн.грн., тоді як в 
2018р. він склав 21039,7 млн.грн., що збільшився майже в 2,5 рази, як видно з рис. 1. 
 

 
 

Рис. 1 Динаміка обсягів капітальних інвестицій в Одеську область за 2015-2018 рр. та їх 
лінія тренду, млн.грн. 

Джерело: складено авторами за матеріалами [2;3] 
 
Серед регіонів України за обсягами капітальних інвестицій Одеська область в 2017р. 

зайняла 6 місце по рейтингу регіонів (4,8 % від загальних обсягів держави), а в 2018р. – 7 
місце. 

Побудована лінійна діаграма (рис. 1) показує, що ламана крива за своєю формою 
близька до прямої лінії, одержані статистичні параметри свідчать про високий рівень 
достовірності, який дорівнює R2 = 0,9197. Виходячи із цього, найдоцільніше цей ряд динаміки 
вирівнювати за рівнянням прямої лінії (лінійного тренду).  
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Коефіцієнт регресії a1 = 4292,8 млн.грн. показує, що в середньому за досліджуваний 
період сума капітальних інвестицій щороку підвищувався на 4292,8 млн.грн. Коефіцієнт a0 = 
5382,7 млн.грн. – значення вирівняної обсягу капітальних інвестицій. 

Внаслідок розв’язання рівняння прямої лінії дістали таку залежність зміни обсягу 
капітальних інвестицій у часі: 

Y=4292,8х + 5382,7    (1) 
 
де коефіцієнт регресії а1 = 4292,8 млн.грн. характеризує середній приріст суми 

капітальних інвестицій за досліджуваний період. Коефіцієнт a0 = 5382,7 млн.грн. – значення 
вирівняної обсягу капітальних інвестицій.  

Основними показниками змін у динаміці є революційні та кризові події: 2004 рік - 
Помаранчева революція, 2007-2009 роки - фінансова криза, 2013-2014 роки - Революція 
Майдану [4]. 

Для подальшого покращення інвестиційного клімату України та Одеської області 
актуальним на сьогодні є питання удосконалення правової та організаційної бази для 
підвищення дієздатності механізмів забезпечення сприятливого інвестиційного клімату й 
формування основи збереження та підвищення конкурентоспроможності вітчизняної 
економіки.  

Перспективами подальших досліджень є розробка інтегрованого механізму 
застосування вимірювання ефективності державно-приватного партнерства на принципах 
управління інвестиційними проектами, які дозволять розробити і здійснити заходи у напрямку 
розвитку виробництва [5]. 

Отже, для подальшого залучення інвестицій в Одеську область необхідно: 
- сприяти підготовці щодо реалізації пілотних інвестиційних проектів на основі 

державно-приватного партнерства; 
- впроваджувати досвід реалізації пілотних інвестиційних проектів у різних районах 

Одеської області; 
- розробити заходи та проводити різноманітні конкурси щодо відбору пілотних 

інвестиційних проектів; 
- підвищити платоспроможність населення регіону; 
- усунити бар’єри для залучення іноземних інвестицій; 
- надавати методологічну та наукову допомогу у підготовці до реалізації інвестиційних 

проектів на принципах державно-приватного партнерства; 
- створити регіональні мережі індустріальних парків і надавати державну підтримку 

суб’єктам їх діяльності; 
- налагодити й імплементувати механізм обміну досвідом у сфері залучення інвестицій 

з іншими областями України та країнами світу; 
- проводити майстер – класи, тренінги для учасників інвестиційних проектів, щоб 

активізувати їх діяльність; 
- активно використовувати Інтернет-ресурс та соціальні мережі, для відображення 

інформації, яка безпосередньо стосується залучення інвестицій;  
- залучати до розвитку інвестиційної діяльності представників засобів масової 

інформації, які будуть публічно відображати певні заходи в даній діяльності, що сприятиме 
залученню інвестицій в регіон. 

Тому, слід вважати, що залучення інвестицій в область є стратегічним напрямом 
соціально – економічного розвитку Одеського регіону та України в цілому. 
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СТАЛИЙ РОЗВИТОК ВИРОБНИЧОЇ СФЕРИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ 
ПРОДОВОЛЬЧИХ, ЕКОЛОГІЧНИХ ТА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ 
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Харківський національний університет міського господарства ім О.М. Бекетова, 
м.Харків 

 
Сучасний ринок переповнений пропозицією товарів та послуг, конкуренція 

загострюється, ціни знижуються, а витрати на залучення та обслуговування клієнтів 
зростають. Тому підприємництво все сильніше  потребує введення нових підходів, 
інноваційних методів управління відносин з клієнтами, які дозволять враховуючи цінність та 
важливість існуючих клієнтів зменшити  витрати на роботу з розширення їх бази. Саме 
довгострокові та якісні відносини з клієнтами дозволяють підприємцям зберігати 
рентабельність бізнесу, через збільшення споживання їх продукції чи послуг вже існуючою 
клієнтською базою. В їх створенні важливу роль відіграє формування і подальше 
використання клієнтського досвіду.  

СЕМ (Customer Еxperience Management) — це управління клієнтським досвідом на меті 
якого побудувати ідентичність бренду, скласти план  його перспективи довгострокової 
взаємодії з клієнтом.  

Управління клієнтським досвідом як термін склав та ввів в науковий оберт Бернд 
Шмітт, у 2003 році він дав характеристику поняттю “СЕМ — процес стратегічного управління 
всім досвідом взаємодії клієнта з продуктом або компанією”.  CEM являє собою науку про 
процес всебічного управління досвідом клієнта на всіх стадіях його взаємодії з 
підприємством, продуктом, брендом або послугою[1]. 

Бернд Шмітт в своїй роботі «Управління клієнтським досвідом: революційний підхід 
до взаємодії з клієнтами» (Customer Experience Management: A Revolutionary Approach to 
Connecting with Your Customers) говорить про методи когнітивної психології в економіці, 
орієнтованої на клієнта. Когнітивна психологія стверджує, що до людини потрібно ставитися, 
як до складної системи, що включає в себе такі компоненти, як сприйняття, увага, пам'ять і 
емоції.[1] Перетинаючись з областю взаємодії з покупцем, когнітивна психологія породжує 
категорію CEM (Customer Experience Management) - психологічну методику в економічній 
практиці. 

У рішенні одвічної задачі про пробудження в клієнті максимальної прихильності 
пропонується відійти від пошуку суто раціональних рішень. Саме емоції, сприйняття і 
враження відтепер стають невід'ємною і важливою складовою рішення. 

Ніконова О. Є. і Аліакберова Л. З. справедливо стверджують, що CEM - система являє 
собою новий підхід, пов'язаний з радикальними перетвореннями в маркетингу і управлінні, 
що пропонує аналітичний і творчий погляд на світ клієнта і забезпечує управління його 
емоційним досвідом[2].  

Емоційний досвід клієнта виходить на передній план у боротьбі за прихильність 
споживачів. Індивідуалізації послуг дозволить сформувати покращений клієнтський досвід 
шляхом надання продуктової пропозиції, найбільш актуальної для кожного клієнта.[3] За 
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допомогою об’єднання даних про минулий досвід клієнта та поточних операцій, а також 
соціального змісту  компанії можна запропонувати індивідуальний досвід. Емоціоналізація 
клієнтського досвіду дозволяє створити особливий зв’язок компанії, бренду чи продукту із 
споживачами, подолавши парадигму відносин “покупка-продаж” і стати частиною 
ідентичності самого клієнта.  

CEM - це «подорож», в яку відправляється клієнт, рухаючись від однієї точки дотику 
до іншої: він дізнається бренд, оцінює пропозицію, посилає запити, здійснює покупки, а потім 
користується продуктами або послугами. Клієнт вільний або залишитися в будь-якій з цих 
точок дотику, або піти.[4]  

Тільки відстежуючи та вимірюючи досвід клієнта з підприємством у різних точках 
дотику, на всіх етапах співробітництва і за різними комунікаціями взаємодії, – можна бути 
впевненими, що клієнт дійсно отримує кращий досвід. Позитивний досвід, отриманий 
клієнтом в процесі обслуговування формує його лояльне ставлення до підприємства та 
забезпечує тривалий взаємозв’язок з ним.  

Отже, застосовуючи методологію Customer Еxperience Management підприємство будує 
високу стіну конкурентоспроможності, тобто закладає цеглини переваг, а саме: складає 
клієнтський досвід, який відокремлює компанію та її продукт від інших та при співпраці з 
клієнтами виконує на кожному з етапів обіцяне; співробітники постійно мають можливість 
запропонувати цікавий та унікальний для клієнта досвід; максимально задовольняє потреби 
клієнтів зараз та  забезпечує себе споживачем у майбутньому, тобто клієнт купує та 
користується  тільки послугами цього підприємства, а також радить продукт та компанію  
знайомим; включає в себе комплексну систему відстеження бізнес-результатів та їх 
вимірювання; через покращенні лояльності споживачів та утримання співробітників відчутно 
зростає прибуток та компанія має високу рентабельність інвестицій.  

 
 
Список використаних джерел: 
1. Bernd H. Schmitt. Customer experience management. A revolutionary approach to 

connecting with your customers / Schmitt Bernd H. − New Jersey; John Wiley & Sons, 2003. − 
288р.  

2. Ніконова О.Є. Інноваційні підходи до обслуговування клієнтів банка [Електроний 
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АНАЛІЗ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 
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М.К. Шульга, магістр, 

 Запорізький національний університет, м. Запоріжжя 
 
Сучасна туристична індустрія є однією з найбільших високоприбуткових і найбільш 

динамічно галузей світового господарства. За даними Всесвітньої туристської організації та 
Міжнародного валютного фонду, туризм з кінця 90-х років минулого століття вийшов на 
перше місце і займає лідируюче положення в світовому експорті товарів і послуг, обігнавши 
автомобільну промисловість, виробництво хімічних продуктів, продуктів харчування та інші 
галузі. 

Міжнародні туристичні прибутки зросли на 6,8% у 2017 році, що є найбільшим 
зростанням після глобальної економічної кризи 2009 року і значно перевищило 
довгостроковий прогноз на 3,8% на рік за період з 2010 по 2020 рік [1]. В цілому по країнах 
світу було зафіксовано 1323 млн. міжнародних туристичних прибуттів, що на 84 млн. більше, 
ніж у 2016 році. Результати були зумовлені стійким попитом на подорожі до напрямків у всіх 
регіонах світу, включаючи відновлення тих, які страждають від проблем безпеки в останні 
роки. Зростання відбулося завдяки глобальному економічному підйому, що призвело до 
сильного вихідного попиту практично з усіх джерел. Відновлення вихідного попиту з Бразилії 
та Російської Федерації після декількох років спаду та триваючого зростання Індії, також 
сприяли зростанню в'їзду в багатьох напрямках. За регіонами Африка та Європа зросли вище 
середнього. За субрегіоном Північна Африка та Південна та Середземноморська Європа 
очолили результати у 2017 році, відображаючи високий попит на місця призначення вздовж 
Середземномор'я. 

Міжнародні надходження від туризму збільшилися в реальному вимірі на 4,9% (з 
урахуванням коливань обмінного курсу та інфляції) і становили 1,340 млрд. дол. Сильний 
вихідний попит як на традиційних, так і на ринках, що розвиваються, підштовхнув зростання 
глобальних надходжень, що слідує позитивній тенденції міжнародних туристичних прибуттів 
(+ 7%). За регіонами на Близькому Сході відбулося зростання обсягів надходжень, оскільки 
деякі напрямки сильно посилилися після слабких результатів у 2016 році. За субрегіоном 
зростання було значним у Південній Азії та Південно-Східній Азії, а також у Європі та 
Північній Африці у Південному Середземномор'ї [1].Також до 1,340 мільярдів доларів США в 
туристичних надходженнях, отриманих у місцях призначення (пункт подорожі Платіжного 
балансу), міжнародний туризм отримав ще 240 мільярдів доларів США від міжнародних 
пасажирських транспортних послуг, наданих нерезидентам. Загальний експорт з 
міжнародного туризму, таким чином, досягає 1,6 трлн. дол. США, або 4 млрд. дол. Як 
експортна категорія в усьому світі, туризм посідає третє місце після хімічних речовин і палива 
та випереджає автомобільну продукцію. У багатьох країнах, що розвиваються, туризм є 
найбільшою категорією експорту [2]. 

Причиною такого успішного розвитку галузі в світі є соціально-економічний ефект, 
отриманий в результаті розвитку внутрішнього і в'їзного туризму [1]: створює робочі місця в 
секторі туризму і в суміжних з ним галузях (8 - 10 робочих місць);стимулює розвиток 
внутрішніх підгалузей: готельно-туристичного та санаторно-курортного комплексу, 
транспортного та ресторанного бізнесу, екскурсійно-інформаційних служб, туристично-
розважальних, спортивно-оздоровчих комплексів та ділових центрів; 

Туризм має важливе значення не тільки для країн, де становить основу господарської 
діяльності, а й для досить розвинених постіндустріальних держав світу, до яких можна 
віднести Велику Британію, Францію, Іспанію, Китай та США. З початку ХХІ ст. туризм 
посідає третє місце серед провідних галузей світової економіки за обсягом доходу. У наш час 
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він є одним з найбільш пріоритетних секторів у багатьох країнах світу. Слід відмітити такі 
країни як Макао, Мальдіви, Багами, Сейшельські острови, де внесок туризму у валовий 
внутрішній продукт перевищує 20% (рис. 1).  В середньому туризм безпосередньо у 2016 році 
сприяв 4,2% ВВП, 6,9% зайнятості та 21,7% експорту послуг для країн ОЕСР, які є 
стабільними або трохи вищими за показники 2014 року. 

 

 
Рис. 1 – Внесок туристичної галузі у ВВП різних країн світу, %. 

Джерело: сформовано автором на основі [2]. 
 
Міжнародні тенденції туризму у 2017 полягають у наступному [1]: найбільше 

зростання міжнародних туристичних прибутків за сім років з 2010 року; відновлення країн, 
які зазнали викликів у сфері безпеки протягом останніх років; економічний підйом 
призводить до сильного вихідного попиту з боку основних ринків; сильне відновлення попиту 
з нових ринків збуту Бразилії та Російської Федерації після цього кілька років зниження. 

Міжнародний туристський бізнес буде й далі видозмінюватися, розширюватися й 
перетворюватися. Таким чином, вплив глобалізаційних процесів на міжнародний туризм у 
світі зросте, що пов’язано з розширенням внесків міжнародного туризму в платіжний баланс 
країни, забезпечення зайнятості населення, сприянням диверсифікації економіки, а також 
раціональному використанню рекреаційних ресурсів. 
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Запорізький національний університет, м. Запоріжжя 
 
Останнім часом намітилась тенденція переходу до альтернативних варіантів та більш 

перспективних форм партнерства між Україною та арабськими країнами (оренда літаків, 
надання сервісних послуг). Прогрес у цьому плані значною мірою залежить від реалізації 
політики залучення іноземних інвестицій, що сприятиме просуванню на ринки арабських 
країн новітніх українських технологій, продукції авіаційної галузі. Найбільш важливим має 
стати організація періодичних міжнародних авіаційних виставок-ярмарків за участю 
українських  авіавиробників, участь української сторони у проведенні міжнародних 
авіасалонів, що має забезпечити розвиток торгівельно-економічних зв’язків у жорстких 
ринкових умовах за сприяння торгівельно-промислових палат, проведення конференцій, 
бізнес-форумів тощо. 

У країнах арабського світу поступово збільшується інтерес до використання приватних 
літаків, що, передусім, пов’язано з прагненням забезпечити високий рівень безпеки 
авіаперельотів, скоротити тривалість авіаподорожей, гарантувати певний рівень 
конфіденційності перельотів, уникнути тривалого перебування в транзитних аеропортах. 

Економічна кон’юнктура авіаційного ринку країн Близького Сходу на короткострокову 
та довгострокову перспективу для знаходження механізмів просування української продукції 
на ринки арабських країн подана нижче. Зокрема, Королівство Саудівська Аравія займає 
стратегічно важливе положення на Близькому та Середньому Сході. Наявність значних 
запасів енергоресурсів та інвестиційних можливостей, високорозвиненої інфраструктури, 
високої купівельної спроможності визначає статус цієї країни як важливого партнера для 
України [1]. 

Саудівська Аравія  в останні роки має стійкий інтерес до поновлення транспортних 
літаків. Керівництво країни започаткувало проект модернізації міжнародного аеропорту ім. 
короля Абдель-Азіза у Джидді, до якого залучено 200 фірм-підрядчиків (місцевих та 
міжнародних). До реалізації проекту запрошуються місцеві та іноземні інвестори. Проект має 
бути виконано до 2035 р., а на його реалізацію має бути інвестовано 2,7 млрд дол. США. 
Керівництво Cаудівської Аравії схильне до залучення іноземних інвесторів, які бажають 
інвестувати в авіаційну галузь королівства. 

У Саудівської Аравії розроблений десятирічний план з модернізації авіаційного флоту 
через закупівлю літаків та оренду інших на довгостроковий термін. Королівство планує 
придбати до 60 літаків різного класу. У рамках заходів по модернізації флоту авіакомпанія 
„Саудівські авіалінії” (на цей час компанія володіє 137 літаками „Ейрбас”) прийняла рішення 
закупити 30 літаків „А-320” і планує орендувати додаткові 10 літаків цієї моделі. Перші літаки 
зазначеної моделі компанія „Ейрбас” має поставити у 2012 р. 

Сучасна політика Саудівської Аравії в авіаційній галузі відрізняється від попередньої. 
Якщо раніше робилась ставка на закупівлю значної кількості літаків з подальшою їх 
модернізацією, то зараз королівство налаштовано на закупівлю літаків поетапно, з 
урахуванням відкриття нових авіаліній та досягнень авіаційної промисловості. Найближчим 
часом у Саудівській Аравії буде створено шість компаній для технічного обслуговування 
літаків та забезпечення діяльності наземних служб. 

Саме з цією країною Україна має значні резерви двостороннього співробітництва у 
сфері літакобудування. Доказом цього стало підписання 21 лютого 2016 р. ДП «Антонов» з 
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саудівською корпорацією “Taqnia” Угоди про кооперацію по організації в Королівстві 
Саудівська Аравія літакобудівного комплексу та організації виробництва літаків Ан-132 в 
кооперації з ДП «Антонов». Церемонія відбулася на виставці ADEF 2016 р. у присутності 
принца і вищих чиновників Міноборони Королівства Саудівська Аравія [2]. 

Фактично це дорожня карта з фінансовими зобов’язаннями, великий контракт, в якому 
не передбачені російські комплектуючі, — винятково європейські, канадські та американські. 
Перший етап угоди — постачання готових літаків з України. Другий — виробництво їх у 
Саудівській Аравії на новому заводі, до будівництва якого будуть залучені українці. Документ 
містить плани з постачання, організації експлуатації після продажної підтримки літаків 
«Антонов» сімейств Ан-132, Ан-148 і Ан-178, а також подальших робіт щодо запуску 
коопераційного виробництва Ан-132 в Саудівській Аравії [3]. 

Оптимізації двостороннього українсько-саудівського економічного співробітництва 
сприяла б розробка стратегії розвитку зовнішньоекономічних відносин двох держав на основі 
глибокого аналізу сучасних тенденцій та перспектив розвитку для реалізації національних 
інтересів за основними напрямами співробітництва, а також активізація політичного діалогу.  

Розвиток цивільної авіації в ОАЕ вважається одним із пріоритетних. У 2008 році від 
міністерства оборони ОАЕ до українського підприємства „Авіант” надійшла пропозиція про 
відкриття ремонтної бази в Дубаї. Зі своєї сторони, ОАЕ обіцяли надати необхідну площу, 
місця для стоянки повітряних судів. Для „Авіанта” це цікава пропозиція, оскільки наявність 
бази надасть можливість надавати сервісні послуги з технічного обслуговування та ремонту 
літаків марки „Ан”, що експлуатуються майже по всім країнам Африки, Азії та Близького 
Сходу. Київський завод також отримав пропозицію з експлуатації в Дубаї літаків Ан-32 й Ан-
26.На початку 2008 р. у м. Шарджа було відкрито представництво українського ПАТ „Мотор-
Січ”, що дозволить налагодити сервісне обслуговування вітчизняних авіадвигунів, які 
використовуються арабськими авіакомпаніями [4]. 

У 2015 році Україна і Об’єднані Арабські Емірати (ОАЕ) мають намір приступити до 
реалізації спільних проектів в авіаційній промисловості. Українська делегація провела 
переговори з старшим членом уряду ОАЕ в Дубаї під час Dubai Air Show 2015, на якій було 
продемонстровано в цілому 160 літаків, в тому числі й український AN-78 [5].  

Таким чином, розвиток співробітництва в авіаційній сфері між Україною та 
арабськими країнами у справі забезпечення торгово-економічних інтересів нашої держави є 
стратегічно важливим. Разом з тим на цей час ще не вироблена окрема економічна політика 
України щодо розвитку співробітництва в авіаційній сфері з країнами Близького Сходу на тлі 
реалізації державної програми України щодо диверсифікації експорту авіаційної продукції. 
Враховуючи значущість проблеми диверсифікації національної авіапромислової продукції, 
доцільно розробити державну програму для просування вітчизняної авіаційної продукції на 
ринки близькосхідних та північно-африканських  країн. 
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ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА СТРАХОВОГО РИНКУ 
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Поступове залучення України до процесів глобалізації світової економіки вимагає 
детального розгляду такого питання як економічна безпека. Однією з ключових складових 
економічної безпеки є фінансова безпека країни. Згідно Наказу Міністерства економіки 
України № 60 від 2 березня 2007 року «Про затвердження Методики розрахунку рівня 
економічної безпеки України» фінансова безпека – це такий стан бюджетної, грошово-
кредитної, банківської, валютної системи та фінансових ринків, який характеризується 
збалансованістю, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх негативних загроз, здатністю 
забезпечити ефективне функціонування національної економічної системи та економічне 
зростання [1].  

Безпека фінансової сфери України визначається досконалістю правової, організаційної 
та інституціональної бази, а також політичною стабільністю, рівнем ризиків ринкової 
кон’юнктури, масштабами тіньової економіки та рівнем корупції в державі [2, с. 28].  

Фінансова безпека є надзвичайно складною багаторівневою системою, яка включає ряд 
підсистем: бюджетну безпеку, валютну безпеку, грошово-кредитну безпеку, боргову безпеку, 
безпеку страхового ринку та безпеку фондового ринку 

Важливою складовою фінансової безпеки держави є фінансова безпека її страхового 
ринку. Фінансова безпека страхового ринку є підґрунтям для створення дієвої системи 
захисту громадян, суб’єктів господарювання та держави у разі настання несприятливих подій. 
Крім того, страховий ринок є джерелом довгострокових інвестицій в економіку держави.  

Фінансова безпека страхового ринку у цілому і конкретного страховика, зокрема, це 
такий рівень забезпеченості страхових компаній фінансовими ресурсами, який дозволив би їм 
у разі потреби відшкодувати обумовлені у договорах страхування збитки їх клієнтів і 
забезпечити ефективне функціонування [2, с. 31].  

Фінансова безпека страхового ринку визначається низкою показників – індикаторів 
фінансової безпеки, а також залежить від багатьох об’єктивних і суб’єктивних, внутрішніх і 
зовнішніх чинників, та визначається фінансовою результативністю та ефективністю 
діяльності [3].  

Оцінка фінансової безпеки страхового ринку проводиться згідно методики розрахунку 
рівня економічної безпеки України.  

Загальними результатами дослідження рівня фінансової безпеки ринку страхування за 
показником проникнення страхування є визначення тенденцій зменшення або росту 
активності ринку. Показник щільності страхування ж характеризує активність 
страхувальників на ринку та волатильність активності страховиків. Показник рівня страхових 
виплат характеризує брутто-ефективність діяльності страхових компаній. Вказані показники є 
взаємопов’язаними та характеризують процеси, що відбуваються на страховому ринку.  

Протягом 2008-2011 років показник проникнення страхування був нижчим за 
нормативне значення в середньому у 3,5-4 рази. Найгірше значення даний індикатор показав у 
2014 році і становив 0,42%, що менше за мінімально допустиме значення майже у 6 разів.  

За показником щільності страхування рівень фінансової безпеки ринку страхування 
можна вважати небезпечним. При нормативному значенні вказаного показника у 40-45 долари 
США, його фактичне значення не перевищувало значення у 20 доларів США у 2008 році. 
Найбільше відхилення від нормативного значення зафіксовано у 2014 році – більш ніж у 5 
разів.  
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За показником рівня страхових виплат рівень фінансової безпеки на ринку страхування 
є задовільним. Даний індикатор перевищував порогове значення протягом 2008-2014 років.  

Завершальним етапом дослідження є складання обґрунтованих висновків щодо рівня 
фінансової безпеки досліджуваного сегменту страхового ринку. Наведені розрахунки можуть 
свідчити про критично низький рівень фінансової безпеки ринку страхування. На це вказує 
щорічне зниження активності ринку страхування, волатильність активності страхувальників 
та погіршення ефективності діяльності страхових компаній.  

При дослідженні стану страхового ринку були розглянуті показники, що 
характеризують різні аспекти діяльності страхових суб’єктів ринку. При цьому була відмічена 
значна волатильність процесів, що відбуваються на ринку, що ускладнює прогнозування 
майбутньої ринкової ситуації.  

Проведені розрахунки рівня фінансової безпеки страхового ринку згідно «Методики 
розрахунку рівня економічної безпеки України» дають можливість оцінити загальну ситуацію, 
що склалась на страховому ринку. З метою поглибленого аналізу та порівняння рівня 
фінансової безпеки страхового ринку доцільно застосувати інтегральний показник. 

Кількісні характеристики розвитку страхового ринку України в цілому свідчать про 
існування чітко виражених тенденцій динаміки страхових премій із певною циклічністю та 
стохастичного характеру страхових виплат. При існуванні тенденції до зростання обсягу 
премій, розподіл імовірності виплат не має лівосторонньої асиметрії, що може свідчити про 
відсутність залежності між зростанням відповідальності страхових компаній та зростанням 
обсягу відшкодувань. Оскільки ризикова складова тарифу у страхуванні є стандартною, 
можна стверджувати про відсутність причинно-наслідкового зв’язку між обсягом премій та 
обсягом виплат. Відсутність такого зв’язку також підтверджує відсутність лагу у кореляційній 
взаємозалежності між преміями та виплатами. Якщо така залежність відсутня, то вочевидь 
захисна функція страхування не реалізується у повному обсязі.  

Ринок а страхування в цілому є відкритою нерівноважною дисипативною системою, 
стале функціонування якого можливе за умови постійного притоку фінансових ресурсів. 
Однак надходження фінансових ресурсів у вигляді зібраних премій водночас збільшує рівень 
невизначеності процесів, їх ентропійність. Надходження премій та сплати відшкодувань 
характеризуються постійно високою волатильністю, коливність премій та відшкодувань є 
найвищою для обов’язкового страхування власників автотранспортних засобів, дещо меншою 
для страхування КАСКО, найвищою стабільністю відзначається весь ринок страхування в 
цілому. Періоди рівноважного стану ринку є епізодичними, не співпадають за різними 
сегментами ринку, носять стохастичний характер.  

Результати дослідження також свідчать про часткову адекватність інтегральних 
показників рівня фінансової безпеки, що підтверджується відмінностями у якісних 
результатах оцінки при однаковому комплексі індикаторів та різних способах інтегрування. 
Серед інших недоліків методичного забезпечення оцінки рівня фінансової безпеки − 
необхідність врахування тенденцій зменшення/ зростання ринку, активності страхувальників, 
ефективності діяльності страховиків, що й стало підставою розробки удосконаленого 
алгоритму оцінки рівня фінансової безпеки на ринку страхування. 
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Найважливішою умовою стійкого економічного розвитку підприємств є його 

відповідне інвестиційне забезпечення, яке має на увазі встановлення потреби в інвестиціях на 
ці цілі, джерел інвестування і методів їх залучення в промисловість. 

Інвестиції визначають як грошові кошти, цільові банківські вклади, акції та інші цінні 
папери, так і технології, машини, обладнання, ліцензії, будь-яке інше майно або майнові 
права, інтелектуальні цінності, що вкладаються для отримання прибутку або іншого ефекту. 
Характеризуючи даний підхід, заснований на положеннях офіційних законодавчих актів, 
можна відзначити, що таке досить широке розуміння інвестицій, дозволяючи певною мірою 
розкрити їх сутність, ускладнюють відстеження реального обсягу коштів, що спрямовуються 
на фінансування оновлення основного капіталу, зростання обігового, придбання нових 
технологій і т.п. Не відкидаючи велику роль вкладень в акції та інші цінні папери, особливо 
при первинному їх розміщенні, кредитів на торгові операції в економіці країни, з метою 
забезпечення розвитку підприємств промисловості важливо контролювати саме той обсяг 
вкладень, який спрямований на оновлення основного капіталу. 

Для того щоб визначити, яким чином діяльність компанії впливає на визначення 
напрямків її інвестиційної стратегії, необхідно в першу чергу визначити поняття інвестиційної 
стратегії. Інвестиційна стратегія компанії — це набір взаємопов'язаних цільових установок 
для досягнення цілей організації в довгостроковій перспективі, що охоплюють основні 
напрямки та обсяги інвестування ресурсів компанії, а також ефективне використання 
фінансових ресурсів з урахуванням потреб компанії й переваг власників. 

Існують різні підходи до формулювання поняття інвестиційної стратегії. Найбільш 
повним представляється наступне: «Інвестиційна стратегія — це система довгострокових 
цілей інвестиційної діяльності фірми, які визначаються її загальними завданнями і ідеологією 
інвестиційного процесу, а також вибір найбільш ефективних шляхів їх досягнення» [1]. 

Виходячи з вищенаведеного, інвестиційна стратегія містить наступні елементи: 
− система цілей, що будується на загальних корпоративних завданнях; 
− ідеологія інвестування — принципи, на яких базується інвестиційний процес; 
− вибір ефективних шляхів вирішення завдань, тобто регулювання адекватності 

форм і джерел фінансування, які використовуються для забезпечення реалізації інвестиційної 
діяльності. 

Стратегічні цілі інвестиційної діяльності компанії є конкретні зафіксовані бажані 
параметри її стратегічного положення, що дозволяють вести діяльність в довгостроковій 
перспективі і оцінювати результати успішності її реалізації [1]. 

Розроблена інвестиційна стратегія: 
− забезпечує реалізацію стратегічних цілей; 
− дозволяє прогнозувати сценарії розвитку зовнішнього середовища; 
− забезпечує можливість реалізації можливостей, які виникають в процесі змін 

факторів зовнішнього середовища. 
В рамках дослідження практик формування інвестиційних стратегій інтерес 

представляють емпіричні дослідження фірм, що працюють в різних галузях. Перші роботи 
Дж. Ентоні і К. Рамеша в галузі використання концепції життєвого циклу оргаеізації (ЖЦО) 
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для пояснення успішності компанії на ринку з позиції корпоративних фінансів [2] 
грунтовались на динаміці бухгалтерських статей (виторг, виплата дивідендів, капітальні 
витрати), а також на віці компанії. Значна кількість розроблених моделей визначення 
життєвого циклу організації мають загальні положення. Так, за даними дослідження Дж. Леві 
й Б. Ліхтенштейну, в базі публікацій з 1962 р по 2006 р містилося понад 100 різних моделей 
ЖЦО, при цьому в половині робіт мета позначалася як можливість аналізу діяльності будь-
якої фірми, а в другій – фірм конкретного типу [4]. 

У дослідженні А. Дамодарана [3] пропонується наступний підхід до прийняття 
стратегічних рішень для максимізації вартості бізнесу: 

Інвестиційні. Компанія здійснює інвестиції в об'єкти, грошові потоки від яких 
перевищують граничну допустиму ставку, по якій залучаються фінансові ресурси. При 
прийнятті інвестиційних рішень компанії враховують два чинники в частині граничної ставки 
(ризикованість і співвідношення власних і позикових джерел) і три фактори в частині 
планованих грошових потоків (волатильність, розподіл у часі і можливі зовнішні фактори). 

Фінансові. Компанія дотримується певного співвідношення власних й позикових 
джерел для максимізації вартості фірми і визначає типи позикових джерел виходячи з 
характеру активів бізнесу. Дивідендні. У разі якщо компанія не має можливості забезпечувати 
повернення фінансових ресурсів за ставкою вище ставки залучення, вона повертає гроші 
власникам за допомогою викупу акцій або виплати дивідендів. 

Для виявлення найбільш прийнятного шляху розвитку потрібно об'єктивна оцінка 
результативності та ефективності реінвестування фінансових ресурсів в зрілому бізнесі. 

Існують різні підходи до відбору проектів. Найбільш часто зустрічається підхід «від 
потреб»: компанія визначає пул проектів, формує інвестиційний план таким чином, щоб 
досягалися значення цільових показників, заявлених власниками (виручка, прибуток, частка 
ринку), потім співвідносить відібрані проекти з фінансовими можливостями компанії 
(наявністю власних джерел фінансування і можливості залучення додаткових ресурсів) і 
формує сценарії фінансування в залежності від ринкової кон'юнктури. Однак має місце і 
використання зворотного стратегії – «від можливостей», коли компанія спочатку визначає 
обсяг і графік планованих капітальних вкладень і їх планований економічний ефект і потім 
включає або не включає проект при відповідність його показників інвестиційної політики 
компанії. У кожного з підходів є переваги й недоліки. 

У першому підході цілі корпоративної стратегії є відправною точкою, проте є 
ймовірність підвищення складності управління проектами при відсутності системного підходу 
і «мозаїчного» формування портфеля для виконання стратегічних цілей, а саме – необхідність 
формування специфічної організаційної структури управління проектами. Крім цього, існує 
ймовірність недостатньо однозначного розподілу ефекту між суміжними проектами, 
спрямованими на реалізацію однієї мети. Також в умовах обмеженого часу на розробку 
інвестиційної програми існуючого пулу проектів може бути недостатньо, що призведе до 
необхідності верхнеуровневого планування. 

У другому підході спочатку передбачається цільова структура фінансування 
інвестиційних проектів, що підвищує ступінь прозорості використання фінансових ресурсів 
компанії. У такому випадку компанія має можливість оперативного старту реалізації 
економічно вигідних проектів. Серед недоліків компанії слід зазначити можливу нерелевантні 
проектів і переоцінку позитивного ефекту від реалізації проекту в разі заниження значущості 
нефінансових факторів. Крім цього, при реалізації інвестиційної політики «від можливостей» 
можуть не отримати розвитку проекти, що вимагають великого обсягу інвестицій, що знижує 
гнучкість компанії в частині використання варіантів пошуку партнерів для спільної діяльності 
і сильно обмежує коло розглянутих проектів. 

Коли мова йде про компанії на стадії зрілості, передбачається, що компанія не формує 
інвестиційний портфель з нуля. В цьому випадку у компанії зазвичай є як мінімум три типи 
проектів: реалізовані, плановані до реалізації та перспективні. Для методики відбору проектів 
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слід враховувати особливості кожного типу. Відносно реалізованих проектів компанії та 
прийнятті рішення, зберігати його, призупиняти або закривати, слід розглядати проекти з 
позиції доходів і здійснених витрат, а також з урахуванням уточнених прогнозів по його 
затребуваності в поточних умовах ринку. Так, інвестор має право встановити умови, при яких 
реалізація проекту припиняється незалежно від обсягу витрачених ресурсів. Такі умови 
можуть бути пов'язані як з затребуваністю проекту для конкретної компанії в поточних 
ринкових умовах, так і зі зниженням пріоритетності стратегічної мети, на яку спрямований 
проект. 

У разі запланованих до реалізації проектів основним питанням стає ранжування їх 
пріоритетності при наявності заданого обмеження за обсягом інвестицій, а також за термінами 
початку й закінчення їх реалізації. Розглянемо фактори, що впливають на терміни реалізації 
проектів є наявність взаємозв'язку між основним ефектом і пріоритетами інвестиційної 
стратегії компанії. У разі, якщо зростання є одним із стратегічних пріоритетів компанії, на 
перший план виходять проекти, пов'язані отриманням ефекту від збільшення доходів 
компанії. У число таких проектів можуть входити проекти, спрямовані як на поточні, так і на 
перспективні нові ринки. Крім цього, проекти можуть бути спрямовані на виведення на ці 
ринки як існуючої номенклатури продукції, так і нових продуктів й послуг. При цьому в 
залежності від резерву рентабельності існуючого бізнесу, а також від готовності власників на 
можливе тимчасове зниження загальної прибутковості компанії братимуть або не приймати 
до реалізації проекти зі створення нових виробництв або досвідченим розробкам нових 
продуктів 

Ранжування даних проектів може здійснюватися в залежності від економічних 
параметрів проектів, а також з урахуванням переваг за рівнем ризику і галузевої специфіки 
компанії. У таблиці 10 наведено матриця зростання з урахуванням галузевої специфіки 
компаній при прагненні до мінімізації рівня ризику. Якщо зростання не входить до переліку 
стратегічних пріоритетів компанії (в т.ч. при високим борговим навантаженням, низьку 
ефективність раніше здійснених інвестицій і несприятливій кон'юнктурі ринків присутності), 
проекти зростання підлягають зсуву на наступні календарні періоди з регулярним переглядом 
інвестиційного портфеля за підсумками моніторингу зовнішнього середовища й фінансового 
стану компанії. У разі якщо пріоритетом компанії є підвищення рівня розподіленою прибутку 
або зниження боргового навантаження, пріоритет інвестиційних проектів, які не є 
обов'язковими для підтримки стабільності виробництва й безпеки діяльності, буде знижений і 
проекти, реалізація яких ще не розпочато, переносяться на більш пізні терміни. 

При формулюванні рекомендації необхідно враховувати як необхідність, так і 
можливість їх практичного застосування з урахуванням наявності фінанових ресурсів й 
специфіки ринкових умов. 
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Тривалий час українське аграрне виробництво розвивалося в рамках командно-

адміністративної моделі економіки. Відтворюючи та накопичуючи відомі властиві їй 
негативні риси – низький рівень мотивації праці, низький рівень механізації та автоматизації 
виробництва, недостатні темпи зростання продуктивності праці, невиправдано висока 
ресурсоємність виробництва, невиправдано високі втрати при транспортуванні та зберіганні 
продукції (особливо сільськогосподарської), неефективний менеджмент, централізоване 
планування обсягів і структури виробництва, яке ігнорувало справжні суспільні потреби в 
товарах і послугах, та багато іншого. В кінці 80-их рр.. ХХ ст. сформувалася критична маса 
факторів, які яскраво засвідчили, що стара модель економіки не спроможна забезпечити 
задоволення більшості суспільних потреб – прихований масовий дефіцит кінцевих товарів і 
послуг став настільки явним, що його більше не було змоги ігнорувати. Господарський 
механізм економіки країни потребував докорінної зміни шляхом реформування та переходу 
на ринкові принципи діяльності. З цього приводу Жулканич Н. М., Газуда Л. М. та Лендел М. 
А. слушно зауважують чинники, що призвели до аграрної кризи: 

- відчуження селянина від засобів виробництва, позбавлення його права володіти 
землею і виробленою продукцією; 

- ігнорування селянської сім’ї, як особливого економічного феномену; 
- заміна економічних стимулів регламентованим адмініструванням, практика 

суб’єктивного втручання в об’єктивні економічні процеси, розповсюдження і домінування 
командних методів управління в сільському господарстві; 

- небажання рахуватися із світовим досвідом, догматична гігантоманія у виборі 
пріоритетів і напрямів розвитку сільського господарства; 

- індустріальний фетишизм, що став основою дискримінації селянства тощо [1] . 
Група вчених-аграрників Лупенко Ю. О., Саблук П. Т., Месель-Веселяк В. Я. та 

Федоров М. М. вважають, що структурні перетворення в аграрній сфері втілилися у 
формування трьох моделей господарських формувань:  

1) японська і китайська, де селянин господарює на невеликих за розмірами земельних 
ділянках (до 2 га). Подібними в Україні є господарства населення й особисті селянські 
господарства. Їх можна кваліфікувати представниками дрібного бізнесу; 

2) європейська, побудована на фермерських господарствах, розміри яких від 10 до 100-
150 га. Аналогом таких формувань в Україні є фермерські господарства, яких нараховується 
понад 33,1 тис. із середнім розміром землекористування в межах 100 га; 

3) американська, де розміри господарств у межах 1-2 тис. га і більше. Таких 
господарств в Україні налічується 8,3 тис. й обробляють вони понад половину 
сільськогосподарських угідь [2] . 

В агропромисловому комплексі України вже відбулися глибокі соціально-економічні 
зміни: формується багатоукладна економіка на основі різних форм власності з одночасною 
трансформацією виробничих відносин, здійснюється земельна реформа, функціонують 
кооперативи, селянські та фермерські господарства. Ядром економічної політики є виробничі 
відносини, а в них – відносини власності. Тому стратегічна мета полягає в такій побудові цих 
відносин, щоб виробник мав право власності і взаємодіяв з партнерами на основі 
добровільного вибору, взаємних інтересів і економічної відповідальності. Відносини 
власності, побудовані на пріоритеті особистої зацікавленості і права власної (приватної) 
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власності, визначають конкретні напрямки і механізми реалізації аграрної політики. Тому 
принциповою особливістю соціального змісту сучасної аграрної політики є її спрямованість 
на отримання свободи вибору видів і форм господарської діяльності, яка забезпечує реальне 
право власності на засоби виробництва і результати своєї праці [3]. 

Дослідження показали, що в процесі ринкової трансформації аграрного сектору були й 
недоліки. Це насамперед стосується: 

- непередбаченої й досі неврегульованої холдингізації та концентрації корпоративних і 
орендних прав; 

- підміни автоматичного режиму ручним управлінням у сфері державної підтримки 
аграрного сектору. Мова йде про повернення ПДВ, надання бюджетної компенсації відсотків 
за кредитами, надання бюджетних дотацій на інноваційні програми, бюджетне субсидування 
придбання техніки й агролізингу; 

- недостатньої державної підтримки розвитку сільських територій, соціальної 
підтримки села, зволікання щодо розв’язання проблем зайнятості селян, підтримки 
паритетності їхніх доходів . 

Досвід видатних аграрних реформ світу, здійснених за ініціативою та за регулятивного 
впливу держави, свідчить, що реальний успіх реформ забезпечувався тоді, коли держава 
суб’єктами аграрних відносин і аграрних реформ визначала власників землі, власників засобів 
виробництва і безпосередньо працівника на землі. Конкретний суб’єкт аграрних реформ, 
безперечно, може бути одночасно і власником землі, і працівником на ній, і власником засобів 
виробництва, але це не відміняє існування саме таких ролей і необхідності брати їх до уваги з 
боку держави при здійсненні і регулюванні аграрних реформ.  

Вістрям аграрної реформи, її ядром, була і залишається земельна реформа . Відносини 
власності на землю визначають соціально-економічний стан суб’єктів земельних відносин у 
суспільстві та мотивацію до праці, які зумовлюють виробництво і розподіл додаткового 
продукту. Важливою ознакою відносин власності на землю є характер її обігу, тобто порядок 
переходу прав власності на земельні ділянки – все це по-різному впливає на ефективність 
сільськогосподарського виробництва. 

Отже, підсумовуючи проведене дослідження, ми доходимо висновку, що аграрна 
реформа – це комплекс взаємопов’язаних заходів економічного, соціального та екологічного 
характеру, спрямованих на зміну та вдосконалення аграрних відносин з метою формування 
стійкого конкурентоспроможного аграрного виробництва, розвитку сільських територій та 
забезпечення продовольчої безпеки країни, шляхом збалансування інтересів виробників 
агропродовольчої продукції, які бажають максимізувати свої доходи, жителів сільських 
територій, які бажають повноцінної реалізації свого права власності на майнові та земельні 
паї, та суспільства, яке бажає мати достатній рівень фізичної й економічної доступності до 
безпечного та якісного продовольства. 
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Історія вирішення питань охорони навколишнього середовища та раціонального 

використання природних ресурсів, доля виживання людини в умовах стійкого «стискання» 
можливостей середовища її проживання, нерозривно пов'язана з історією і долею управління 
процесами перетворення економіки, спрямованого на зниження інтегрального 
екодеструктивного впливу процесу виробництва і споживання. Це визначається як управління 
екологізацією суспільного розвитку.  

Важко не погодитися з твердженням, що, з одного боку, далеко не повною мірою 
усвідомлюється значення управління екологізацією, обумовленого необхідністю поліпшення 
якості життєдіяльності людини, а з іншого, воно продовжує здійснюватися далеко не 
належним чином [1]. За низьку якість і рівень управління доводиться дорого платити 
безповоротною деградацією біосфери. В даний час в усе більш дедалі складніших умовах 
соціально-економічного розвитку і стійких тенденцій загострення екологічних проблем 
виникає необхідність всебічного осмислення логіки сучасного розвитку, особливістю якого є 
формування «кризового» суспільства, «суспільства ризику». Це безперечно має величезне 
теоретичне і прикладне значення для розуміння проблем забезпечення довгострокового і 
сталого розвитку.  

Проблема осмислювання питань вдосконалення управління екологізацією є дуальною - 
простою (лінійною) і складною (нелінійною). З одного боку, простою - в плані відносної 
зрозумілості негативних тенденцій трансформації якості навколишнього середовища, а з 
іншого, складною в плані управління економіко-екологічними відносинами в умовах великої 
невизначеності, пов'язаної зі складністю і нелінійністю реального розвитку.  

Ймовірно, не буде великим перебільшенням стверджувати, що до числа цілої низки 
традицій людяного ставлення і розуміння розвитку світу (як сукупності всіх форм матерії в 
земному і космічному просторі) слід віднести відносини лінійного порядку. Основна суть цієї 
традиції полягає в тому, що раціональне природно-наукове знання розглядають і 
продовжують розглядати світ у його причинно-наслідковому зв'язку [2]. Слід визнати, що 
сучасний світ спрощень призводить сучасну людину врешті до формування лінійного 
мислення, нелінійного сприйняття і відтворення навколишнього світу. Лінійний підхід до 
управління нерідко призводить до далеко не ефективних результатів. 

В даний час все більш актуальною стає проблема формування наукових основ 
управління нелінійними суспільними процесами, які знаходяться в початковій стадії свого 
становлення. Нелінійні канони управління, у порівнянні з лінійними, розроблені вкрай 
недостатньо. Дослідження питань управління нелінійними процесами, які в сучасній науковій 
літературі визначаються як «нелінійне управління», все більшою мірою стають винятково 
важливими об'єктами і предметами сучасних досліджень.  

В цьому плані вважаємо за необхідне підкреслити наступне:  
по-перше, ризик-події і ризик-трансформації в системі «людина - суспільство - 

природа» як в плані системної інтерпретації, а також управління з точки зору нелінійної 
методології, досліджені вкрай слабо;  

по-друге, в даний час все більшою мірою актуалізується необхідність обговорення 
проблеми формування нелінійної методології пізнання і розгляду можливості її використання 
в дослідженнях і управлінні економіко-екологічними відносинами управління процесами 
екологізації суспільного виробництва [3].  
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В контексті сформованої проблематики актуалізується необхідність вирішення таких 
завдань:  

1. формування методології пізнання нелінійних процесів;  
2. визначення предмета дослідження в рамках наукового напряму «нелінійне 

управління» стосовно економіко-екологічних проблем;  
3. формування системи філософсько-евристичних принципів нелінійної методології 

управління змінами в динамічних системах різної природи, в тому числі 
економічної і екологічної;  

4. розробка прикладних проблем нелінійного управління екологізацією економіки та 
суспільного розвитку в цілому.  

Предмет наукового напрямку нелінійне управління екологізацією більшою мірою 
обумовлює і його методи, багато з яких певною мірою відрізняються від методів традиційного 
лінійного управління. Поряд з традиційними підходами (історико-логічні, описові, емпіричні) 
і методами індукції, дедукції та ін., стосовно до нелінійного управління екологізацією 
економіки, набувають важливого значення [4] методи синергетики, які вивчають проблеми 
самоорганізації та самодеорганізації (процеси переходу від хаосу до порядку і назад); методи 
нелінійної динаміки, що вивчає явища нестійкості, біфуркації, дисипації, дифузії, 
детермінованого хаосу і т.д.; методи параметричної загальної теорії систем, що дозволяє 
оцінювати складні процеси і системи в поняттях «мови тернарного опису»; методи теорії 
нестійкості, які вивчають механізми втрати стійкості систем; методи теорії катастроф, що 
дозволяють досліджувати стрибкоподібні зміни, що виникають у вигляді раптової відповіді 
системи на зміну зовнішніх умов; методи теорії фракталів, пов'язані з вивченням об'єктів, що 
володіють властивостями самоподібності, або масштабної інваріантності, тобто такі, деякі 
фрагменти яких строго повторюються через певні просторові інтервали та ін.. 

На закінчення підкреслимо, що на сучасному етапі розвитку науки формується 
«століття нелінійності», про який дуже образно висловився математик Ю.А. Данилов так: 
«Серед безлічі почесних титулів, які приніс нашому століттю прогрес науки, «століття 
нелінійності» - один з найменш озвучених, але найбільш значущих і заслужених» [5, с.167]. 
Сьогодні представляється, що сучасна теорія нелінійної динаміки, серцевину якої становить 
синергетика Г.Хакена може стати одним з перспективних міждисциплінарних підходів 
проектування масштабної (світ-системної) екологізації розвитку суспільства. Конструювання 
сучасного економіко-екологічного (ноосферного по В.І. Вернадському) суспільства - це 
проблема переходу на спосіб мислення на два кроки вперед, а ні з точки зору «завтра», а з 
точки зору «післязавтра». 
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В сучасних умовах господарювання українських аграріїв гостро постає проблема 

інноваційного шляху розвитку сільськогосподарського виробництва. Вона виникла внаслідок 
затяжної кризи. Причинами її виникнення є: обмеження ринків збуту продукції, неможливість 
швидкої мобілізації зовнішніх і внутрішніх джерел фінансування інновацій  та їх обмеженість, 
відсутність інноваційних сучасних технологій виробництва, а  також недостатність 
державного стимулювання інноваційної діяльності. 

Поняття «технологія» перекладається з грецької мови як «уміння». Технологією 
називають  сукупність способів здобуття та обробки сировини, матеріалів або виробів, які 
здійснюються в різних галузях промисловості. Вдосконалення технології всіх галузей та видів 
виробництва є важливою умовою прискорення технічного процесу в господарстві.   

Під інновацією в широкому сенсі розуміють вдосконалені або новостворені технології, 
які значно поліпшують умови певного виробництва. В сільському господарстві інновацією  
називають зміни в техніці, економіці,  технології, організації, екології, а також у соціальній 
сфері. Їх метою є забезпечення екологічності та економічності сільськогосподарського 
виробництва, які спрямовані на задоволення певних суспільних потреб людей [0].  

Поняття «аграрна сфера» об’єднує між собою певні структури: «аграрний сектор», 
«сільське господарство» та «агропромисловий комплекс». Тому для розвитку аграрної сфери 
велике значення мають розвиток підприємства та його технічний процес, загальний 
економічний ріст та політичне сприяння. 

Інноваційна діяльність є однією з найважливіших складових прискорення розвитку 
сільського господарства . Порівнюючи агропродовольчу сферу з іншими, можна сказати, що 
саме в агропродовольчій сфері розвиток інновацій відбувається більш повільніше. Сезонність, 
зростання ризиків та наявність живих організмів є особливостями  інноваційних процесів у 
сільському господарстві  [3]. 

Слід уточнити, що у сільському господарстві розробка інновацій та їх впровадження  
пов’язано саме з ресурсозберігаючими технологіями, новими сортами рослин, а також  
виведенням нових порід тварин, які завдяки своєму застосуванню змінюють характерні 
властивості сільськогосподарської продукції, яка виробляється [3]. 

Можна сказати, що інноваційна діяльність в аграрній сфері є одним із найважливіших 
шляхів підвищення продуктивності агропромислового виробництва та добробуту населення 
України. 

Гостро постає питання про пошук шляхів залучення нової техніки, але більшість 
господарств не мають коштів для її придбання. Саме тому, щоб залучити нову техніку та 
здійснити технологічні зміни у сільському господарстві, необхідні інвестиції. Іншими 
причинами, що гальмують інноваційний розвиток є : спад платоспроможного попиту на 
вітчизняну продукцію з боку держави та підприємницького сектору, негативний вплив 
інфляційних процесів, економічний ризик, високі відсоткові ставки за банківські кредити, а 
також неплатоспроможність замовників. Від розв’язання даних проблем залежать можливості 
подальшого економічного розвитку аграрного виробництва.   

Ми вважаємо, що вагомим напрямком майбутніх досліджень у сфері інновацій та 
технологій в АПК мають стати дослідження, де розробляють і впроваджують ефективні 
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механізми венчурного фінансування, яке дозволяє залучати кошти , які належать приватному 
сектору для реалізації інноваційно-технологічних проектів в аграрній сфері. 

На нашу думку, розроблення інноваційної політики має бути одним із головних 
елементів діяльності аграрних підприємств. Її мета – запровадження інноваційних технологій 
у діяльність аграрних підприємств для того, щоб забезпечити  оптимальне завантаження 
виробництва. 

На сьогодні в аграрному секторі значними темпами поширюється інноваційно-
технологічна стратегія довгострокового розвитку, яка зумовила появу нового виду інновацій 
— еко-інновації. До них належить створення екологічно чистої продукції та застосування 
технологій, які є "дружні" до навколишнього середовища, модель "чисте виробництво"  та 
концепція управління "зелений офіс" [0].  

На наш розсуд, використовуючи еко-інновації в аграрному секторі, ми зможемо значно 
поліпшити екологічну ситуацію у всіх сільських регіонах, сприяти формуванню незмінних 
мережевих структур з допомоги та просування передових навичок в галузі еко-ефективності, 
підвищити якість життя населення,  а також збережемо і створимо нові робочі місця. 

Отже, ми бачимо, що важливими напрямами розвитку інноваційних технологічних 
зусиль в АПК є використання біотехнології як об'єкту інновацій, ресурсо та 
енергозберігаючих технологій. 

Таким чином, якщо далі продовжувати розвивати сільське господарство України, то ми 
будемо спостерігати за розвитком та нарощуванням інфраструктури, впровадженням нових 
технологій і виробництвом нової якісної продукції. Єдиною умовою для такого розвитку є 
тісна співпраця держави, сільськогосподарських промисловців і науково-дослідних 
організацій для реалізації комплексної інноваційної політики. Також важливу роль для  
активізації інноваційної діяльності в аграрному секторі економіки відіграє забезпечення 
високого рівня професійної підготовки спеціалістів та працівників АПК. Інноваційні 
технології є найважливішою складовою забезпечення ефективної, виробничої та фінансової 
діяльності аграрних підприємств у нових ринкових умовах. Тому їх впровадження 
визначається як перспективний напрям розвитку, що забезпечує всі сприятливі умови 
навколишнього середовища для ефективного використання ресурсних запасів . 
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Людину завжди удосконалювала засоби праці. І от коли вона вичерпала свої знання в 
фізиці, механіці та хімії, то звернулась до того, що розгледіти не можна ні людським оком, ні 
під мікроскопом, а саме — до нанотехнологій.  

Концепції, які передували нанотехнології, було вперше обговорено 1959 року, фізиком 
Річардом Файнманом у його промові There's Plenty of Room at the Bottom, у якій він змалював 
можливість синтезу, за допомогою прямого маніпулювання атомами. Термін «нанотехнології» 
вперше використав Норіо Танігучі 1974 року, хоча це не стало широко відомо. 

К.Е.Дрекслер 1986 року, використав термін «нанотехнологія» у власній книзі Engines 
of Creation: The Coming Era of Nanotechnology. Саме завдяки громадській та науковій 
діяльності цього вченого нанотехнології увірвались в науку як щось нове та незвідане [2].  

Отже, нанотехнології — це міждисциплінарні технології, які розроблені для об'єктів 
розмірами менш як один мікрон і дають змогу проводити дослідження, маніпуляції та обробку 
речовин у діапазоні розмірів від 0,1 до 100 нанометрів (1 нанометр — одна мільярдна метра) 
[3]. 

Нанотехнології це дуже перспективна сфера науки. За їх допомогою можна керувати 
фізичними, хімічними та біологічними процесами на атомному рівні. Саме ця їх особливість 
дозволяє створювати принципово нові винаходи та технології. З кожним роком держави все 
більшу й більшу частку інвестування надають цій сфері. 

Наразі нанотехнології дуже поширені, настільки, що іноді ми й не помічаємо, що їх 
використовуємо. Вони торкнулись абсолютно всіх сфер життя людини — електроніка 
(наночіпи в телефонах та комп’ютерах, нанодрони та ін.), створення нових авіакосмічних 
апаратів, засобів наземного і супутникового зв’язку та інформації, систем безпеки й оборони, 
медицини та інших сфер [4]. 

Звичайно, не оминули вони і сільське господарство. Сільське господарство — галузь 
економіки, що призначена для забезпечення населення продовольством і отримання сировини 
для промисловості [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Але, так як населення 
планети стрімко зростає, в майбутньому можуть постати певні проблеми, такі як нестача ріллі 
для вирощування зернових, овочевих та технічних культур, або кормових культур для 
тваринництва; також екологічні — виснажування ґрунтів та забруднення навколишнього 
середовища відходами із переробки продукції тваринництва та рослинництва (адже 
нанотехнології можна використовувати не лише у виробництві, але й в переробці). Тому 
основним напрямком його розвитку є всебічна інтенсифікація, а зокрема:  

 передпосівний обробіток технічних, зернових та овочевих культур, який допомагає ще 
на початковому рівні захистити насіння від хвороб та шкідників; 

 генна інженерія — створення нових сортів рослин, стійких до несприятливих умов 
середовищ та покращеною якістю продукції;  

 клонування тварин, а саме зародків — прискорює отримання будь - якої кількості 
тварин від бажаних материнських особин; 

 «вирощування ліків на фермі» — отримання з тваринної продукції рідкісних білків, які 
використовуються в медицині;  

 біоінженерія, яка надасть можливість забезпечити продовольством населення планети, 
а також питною водою та іншими природними ресурсами на основі підвищення 
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ефективності використання потенціалів біо-, гідро-і атмосфери та багато іншого 
[Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 
Проте, хоча впровадження нанотехнології сприяє економії залучених коштів, 

інтенсифікації виробництва, підвищення продуктивності праці та врожайності, вони несуть й 
загрозу. Вживання мутагенної згубно впливає на організм людини, виснажування ґрунту, до 
того ж втручання в ДНК живих організмів є, на думку деяких вчених, що вивчають філософію 
нанотехнологій, не етично [4]. 

Філософія нанотехнології – це галузь філософської рефлексії, що здійснюється над 
сучасним переходом цивілізації до експлуатації суми нанотехнологій. 

Американський філософ К.Дж. Престон зводить різноманіття етичних проблем 
нанотехнологій до чотирьох, які якнайбільше привертають увагу громадськості та екологів:  

 створення нових типів речовин;  
 неконтрольоване відтворення;  
 використання нанотехнологій з метою покращення людського організму;  
 можливість задоволення всіх матеріальних потреб людей [4]. 
Але найбільшою загрозою, на нашу думку, є те, що людина дуже часто у своїх 

дослідженнях переходить етичні межі. Іноді неочікувані результати можуть нашкодити 
здоров’ю людини, окремим екосистемам і планеті в цілому. В дослідженнях пріоритетом 
повинна бути екологія та добробут, а отримані результати використовувати лише в благих 
цілях, ні в якому разі не створювати чергові засоби масового знищення. 

Висновок: нанотехнології можна сміливо назвати спасінням для сільського 
господарств, вони здатні його оновити та розвинути в нових напрямках. Вони дозволять в 
майбутньому використовувати наявні ресурси на всі 100%, а отже і підвищити продуктивність 
виробництва, а також переробки та зберігання продукції, покращити її якість, зробити 
доступною її у всіх куточках країни. Використання нанотехнологій в сільському господарстві 
дає великі перспективи у розв’язанні  деяких глобальних проблем, зокрема — перенаселення 
Землі та нестача продовольства, яка слідує за ним. Але в такій самій мірі вони несуть і 
загрози, ліквідувавши які ми зможемо досягти значного рівня розвитку без шкоди 
навколишньому середовищу.  
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Формування стійкості економічного розвитку  як сучасного імперативу виробничо-

господарської діяльності  підприємств обумовлюється їхньою здатністю адаптуватися до змін 
у зовнішньому середовищі, зберігаючи незмінною свою структуру протягом певного періоду 
часу. У визначеному контексті йдеться про прагнення будь-якої виробничо-господарської 
системи до збереження визначеної стабільності, з одного боку, а з іншого -   
самовдосконалення і розвитку протягом тривалого періоду часу.  

Варто зазначити, що в сучасних умовах постіндустріальних трансформацій 
телекомунікації та інформаційні технології, завдяки тому, що індустрія передачі та обробки 
даних стала не менш важливою, ніж логістика або сільське господарство, створюють нові 
ринки та інтенсифікують вже існуючі. Водночас, далеко не всі подібні процеси, що настільки 
ж швидко розвиваються, ретельно досліджені, тож прогноз економічного розвитку ІТ галузі в 
Україні не втрачає своєї актуальності. 

З метою визначення перспектив розвитку ІТ галузі  на майбутні десятиліття, доцільно 
прослідкувати за змінами в даному сегменті впродвж останніх років. За даними IT Ukraine 
Association, що була заснована лідерами компаній у сфері інформаційних технологій, 
насьогодні в ІТ-індустрію залучено понад 120 тисяч висококваліфікованих спеціалістів, цього 
ж року цей показник має вирости на 25%, а у 2025-му українська ІТ-галузь налічуватиме вже 
200 тисяч робітників [3]. Для порівняння в Польщі кількість програмістів оцінюють в 300 
тисяч, в Німеччині —в 450 тисяч, а в Ізраїлі число спеціалістів в ІТ досягло відмітки у 12% від 
всього працюючого населення [2].  

Варто зазначити, що одним з найважливіших аспектів розвитку будь-якої галузі — це 
залучення іноземних інвестицій. У 2017 році в українські ІТ-компанії було проінвестовано 
більше 265 мільйонів доларів, що в 3,3 рази більше показника 2016 року. При цьому 
капітальні інвестиції в Україні за 2017 рік зросли на 21% проти 18% у 2016 році [5], що 
свідчить не тільки в зацікавленості закордонних партнерів українськими стартапами, а й 
високим ступенем довіри до рівня освіти наших розробників. 

Проводячи аналіз надхождення в українську економіку значних інвестицій, варто 
затронути тему експорту в ІТ-індустрії. У 2015-му еспорт в цю галузь економіки складав 3,9 
мільярдів доларів, 2016-го — 3,2 мільярда, 2017-го — 3,6 мільярдів доларів, на 2018-й 
прогнозується 4,5 мільярди, а до 2020-го цей показник повинен зрости до 6 мільярдів доларів 
[3]. У той же час за даними Європейської Бізнес Асоціації [3], завдяки підтримці галузі на 
державному рівні, відгалуження індустрії, орієнтоване на експорт, буде відраховувати до 
державного бюджету 27 мільярдів гривень податків. Ринок ІТ становитиме на той же 2020-й 
рік близько 5% ВВП країни, а сама галузь за рівнем експорту вийде на друге місце в Україні.   

Індустрія інформаційних технологій сьогодні переважно складається з трьох основних 
сегментів: hardware— так зване “залізо”, packaged software — готове програмне забезпечення 
(ПЗ) та services — послуги. Кожне з цих відгалужень стабільно показує гарні показники 
приросту доходу:ринок “заліза” у 2016-му виріс з 1,1 до 1,2 мільярдів доларів, ринок готового 
ПЗ  — з 0,11 до 0,12 мільярдів доларів, а ринок послуг — з 0,18 до 0,19 мільярдів доларів.  

Також не можна забувати про сферу, що показала значні результати по обсягах 
експорту, а саме про ІТ-аутсорсинг [4]. Державна служба статистики України навела дані по 
експорту ІТ-галузі у 2017 році в 2,5 мільярди доларів, які сформували 3% ВВП країни [1]. До 
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компаній, що займаються цим напрямком, а значить й інвестують в Україну, належать такі 
світові гіганти, як Ciklum, Epam та Luxoft. 

Підбиваючи підсумки після розглянутих показників в плані перспектив розвитку 
галузі, а саме: кількість робітників, інвестиції в галузь, стан експорту та поділ на сегменти — 
ІТ-індустрія України та її спеціалісти вже отримали визнання на міжнародній арені, та втім це 
зовсім не означає, що передбачається уповільнення темпів розвитку, скоріш навпаки, завдяки 
високому рівню підготовки та порівняно з США низьким зарплатам, ІТ спеціалісти ще довгий 
час матимуть попит серед іноземних інвесторів. Хоча, зважаючи на темпи автоматизації в ІТ-
сфері, варто порадити більш звертати увагу на такі напрямки інформаційних технологій, як 
штучний інтелект, bigdata та машинне навчання. 
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Однією з головних цілей реформ в Україні проголошено розбудову демократичної 
правової держави на користь населення, де в першу чергу держава реалізуватиме свої 
стратегії, методи і плани адміністрування, через соціально-організаційні інститути. Як відомо, 
головним виконавчим органом соціального захисту населення являється Міністерство 
соціальної політики, яке відповідає за задоволення потреб різних соціальних групп та 
вирішення соціальних проблем. При цьому актуальним залишається питання обслуговування 
населення суб’єктами соціального захисту, до яких відносяться відомчі органи соціального 
забезпечення, зокрема, Міністерство внутрішніх справ, Служба безпеки України, 
Міністерство оборони України. 

Оскільки під соціально-організаційний інститутом ми розуміємо систему юридичних, 
моральних, організаційних та інших норм і правил, що регулюють діяльність людей в тій чи 
іншій сфері суспільного життя. Інститути управління, які в тій чи іншій формі завжди 
існували в суспільстві, створювалися для свідомого впливу людей на процеси суспільного 
розвитку, в тому числі і для регулювання суспільних відносин. Сила і межі цього впливу 
визначалися соціально-економічною природою суспільства та ступенем його зрілості [1]. 

Зазначено, що Міністерство соціальної політики України було утворено 9 грудня 2010 
року шляхом реорганізації Міністерства праці і соціальної політики України. Слід зазначити, 
що Міністерство соціальної політики України є головним органом у системі центральних 
органів виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у таких 
сферах сферах, як [2]: 

зайнятості населення та трудової міграції, трудових відносин, соціального захисту, 
соціального обслуговування населення, з питань сім’ї та дітей, оздоровлення та відпочинку 
дітей, а також захисту прав депортованих за національною ознакою осіб, які повернулися в 
Україну; 

спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань 
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, попередження насильства в сім’ї 
та з питань протидії торгівлі людьми; 

центральним органом виконавчої влади, до повноважень якого належать питання 
усиновлення та захисту прав дітей; 

спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань 
гуманітарної допомоги. 

Обґрунтовано, що Міністерство соціальної політики України очолює Міністр, який 
призначається на посаду за поданням Прем’єр-міністра України і звільняється з посади 
Президентом України. Через нього Кабінет Міністрів України спрямовує і координує 
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діяльність таких центральних органів виконавчої влади: Державна служба зайнятості України; 
Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції; 
Державна інспекція України з питань праці; Пенсійний фонд України. Визначено наступне, 
що в особливостях управління Міністерства соціальної політики України визначальну роль 
відіграють такі складові [3]: завдання, повноваження, нормативно-правова база, суб’єкт, об’єкт 
та предмет соціально-організаційних взаємовідносин.  

Стан сфери соціального захисту населення протягом останніх років вважється 
стабільно неможливо. Це є наслідком нестабільного становища в Україні, де всі показники 
мобілізації коштів на соціальний захист населення постійно коливаються за 2015-2017 роки, а 
також наявності стереотипів щодо впровадження ринкових відносин та відсутності дієвих 
форм державного управління у цій сфері. Більшість дослідників, зазначають необхідність 
застосування змішаної моделі, оскільки вона є оптимальною в українських реаліях, яка 
забезпечує як внутрішні, а також зовнішні чинники державного управління. Змішана модель 
забезпечення соціального обслуговування населення країни дозволяє реалізувати різноманітні 
программи та проекти як реальний механізм державної політики. 

Із досвіду адміністративних реформ у провідних країнах заходу, слід зазначити що в їх 
країнах презентує намагання застосувати в суспільному управлінні підходи ділового 
менеджменту для вирішення, зокрема, однієї з ключових управлінських проблем – оцінки 
якості управління з точки зору досягнення кінцевого результату. Для цього використовується 
узагальнений підхід до оцінки успішності управління, який є визнаним у менеджменті. Цей 
підхід передбачає виділення трьох складових, а саме[4] (три «Е»): результативність 
(effectiveness); ефективність (efficiency); економічність (economy). 

Виділення сукупності ключових чинників та особливостей адміністрування в 
соціально-організаційних інститутах дозволяє забезпечувати системно-цілісну структуру 
управління державою в сфері соціального захисту населення та можливостей покращення 
функціонування системи соціального обслуговування населення, що надає гідний рівень 
життя певним соціальним групам та населенню в цілому. А відповідно, якщо всі економічні, 
соціальні і фінансові елементи збалансовані, тоді і держава як єдина цілісна структура у 
правильній організаційній системі слугує на користь суспільству.  

Отже, публічне управління діяльності у сфері соціального захисту має свої 
особливості. відповідно до законодавства України, соціальний захист є одним із пріоритетних 
напрямів державної діяльності. Держава формує політику соціального захисту в Україні та 
забезпечує її реалізацію. Так як Законодавство України про соціальний захист базується на 
Конституції України. тому політика «соціальна держави» базується на створенні умов щодо 
забезпечення гідного рівня життя людини ст. 46 Конституції України, згідно з якими 
обов’язком держави є забезпечення права громадян на соціальний захист, розвиток державних 
соціальних програм та зобов’язується перед суспільством використовувати всі засоби 
державного управління з результатами на добробут населення. 
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Враховуючи обставини, які виявлено під час оцінки рівня інвестиційної привабливості 

України, як фактору соціально-економічного розвитку її регіонів, та аналізу зміни механізмів 
державного впливу на формування інвестиційної політики регіонального розвитку в контексті 
фінансової реструктуризації економіки національного господарства з’ясовано, що активізація 
інвестиційної політики регіонального розвитку та формування механізму її реалізації 
неможлива без наступної складової, як рух інвестицій в державу або за її межі через фондовий 
ринок країни, оскільки саме через механізми фондового ринку формуються пропозиція та 
попит на інвестиційні ресурси, здійснюється їх акумуляція або перерозподіл з метою 
економічного зростання регіонів України, тобто відбувається рух капіталу шляхом обігу 
різноманітних цінних паперів та їх похідних [3]. 

Як свідчать дані Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, у 2018 році 
обсяг торгів на ринку цінних паперів за участю нерезидентів становив 345,12 млрд. грн. Так, 
зацікавленість іноземних інвесторів українськими активами у 2018 році зросла тільки на 0,27 
% порівняно із 2017 роком. Протягом останніх років обсяги продажу цінних паперів 
нерезидентами перевищують обсяги придбання. У 2018 році обсяг операцій з продажу цінних 
паперів нерезидентами збільшився на 5,83 % порівняно з 2017 роком [1]. 

Відтак, у 2018 році спостерігається відтік капіталу іноземних інвесторів із фондового 
ринку України: сальдо торговельних операцій за участю нерезидентів у річному підсумку 
становило – 22,78 млрд. грн. Іноземні інвестори виводили капітал з фондового ринку, продаючи 
акції, сальдо становило – 20,70 млрд. грн. У 2018 році позитивний приріст відбувся за рахунок 
незначного збільшення операцій з купівлі інвестиційних сертифікатів, сальдо становило 1,01 
млрд. грн. Щодо структури обсягу залучених інвестицій в активізацію інвестиційної політики 
регіонального розвитку за участю нерезидентів із розподілом за країнами, то найбільший обсяг 
належав такій країні як Кіпр, річне сальдо якої становило +14,18 млрд. грн. (табл. 1). 

 
Таблиця 1 – ТОП 10 сальдо за обсягом інвестицій від нерезидентів в економіку 

України через фінансові інструменти протягом 2018 року у розрізі країн світу, млн. грн.  
 

Країна 
 

Акції Облігації 
підприємства 

Державні 
облігації  

Інвестиційні 
сертифікати 

Деривативи Векселі Усього 
 

Індія -17 524,77 - - - - - -17 524,77 
Беліз -12 540,83 - - 223,99 - - -12 316,84 
Віргінські 
острови 
(Брит.) 

-4 520,56 -3,00 - -82,40 - - -4 605,96 

Нідерланди -3 031,92 132,42 - -0,10 - - -2 899,60 
Багамські 
острови 

-553,91 - - - - - -553,91 

Фінляндія 74,63 - - - - - 74,63 
Туреччина 125,48 -7,23 - -7,00 - - 111,25 
Велика 
Британія 

424,46 -383,94 - 104,21 - 176,57 321,30 

СЕНТ-КІТС І 
НЕВІС 

1 047,93 - - - - -  1 047,93 

Кіпр 15 583,58 -2 430,18 57,18 1 151,83 -1,48 -184,95   14 175,98 
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Водночас, протягом останніх років простежується тенденція збільшення номінальної 
вартості цінних паперів, які належать власникам-нерезидентам. За даними депозитарних 
установ, станом на кінець 2018 року, сумарний обсяг номінальної вартості цінних паперів, котрі 
належать власникам цінних паперів, становив 887,69 млрд. грн., у тому числі номінальна 
вартість цінних паперів, що належать власникам-нерезидентам, становила 242,92 млрд. грн. Так, 
темп росту номінальної вартості цінних паперів, які належать власникам-нерезидентам за 2014-
2018 роки, коливався в межах від 99,76 % до 138,64 %. 

Отже, найбільший обсяг номінальної вартості цінних паперів власників-нерезидентів, які 
володіли значними пакетами акцій емітентів (10 % та більше капіталу компанії), станом на 
кінець 2018 року, зафіксовано серед представників таких країн, як Кіпр (18,68 %), Росія (9,66 
%), Нідерланди (5,94 %). Як видно, такі масштаби капіталу іноземних інвесторів – лише 
незначна частина від реальних потреб в них національної економіки України та її суб’єктів 
господарювання, а ці потреби оцінюються деякими експертами в 100-150 млрд. дол. США, бо 
залучення капітальних вкладень, в першу чергу, потребують наступні галузі господарства, як 
вітчизняна металургія, машинобудування, транспорт, хімічна та нафтогазова промисловість. 

Також, О.В. Гаврилюк [1] і О.В. Макарюк [4] звертають увагу на низку активність 
західних інвесторів й їх зацікавленість у вкладенні коштів в регіони України. Навіть ті 
інвестори, які діють на українському ринку кажуть, що прибутками з інвестицій вони не 
задоволені. Іноземні інвестори висловлюють незадоволення заплутаною нормативно-правовою 
базою з якою доводиться мати конфлікти і періодом окупністю капіталу який існує, оскільки за 
українських умов віддачу можна чекати в середньому при позитивному результаті справи через 
5-8 років, в той час як в інших країнах світу цей термін складає 2-3 роки.  

Підсумовуючи вищезазначене, визначено, що головним джерелом сприяння іноземних 
інвестицій в регіони України, тобто забезпечення механізму реалізації інвестиційної політики 
регіонального розвитку в системі державного управління економікою національного 
господарства, залишаються власні ресурси суб’єктів господарювання, але успішному вливанню 
в українську економіку перешкоджають виявлені недоліки економіко-правового середовища, як 
втрата підприємствами обігових чи амортизаційних коштів та вилучення їх у суб’єктів 
господарювання у державний бюджет на цілі несумісні з інвестуванням, податкова система в 
країні збирає з юридичних і фізичних осіб величезні податки на утримання державного апарату 
та його служб, відсутність системи страхування інвестиційних процесів, поширена практика 
надання короткострокових кредитів під великі проценти, бо банківські установи майже не 
надають довгострокових кредитів, а також привабливість цінних паперів на фондовому ринку 
дуже низька через очікуване падіння курсу національної валюти, це стосується, насамперед, 
облігацій внутрішньої державної позики та конверсійних дисконтних облігацій. 
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СЕКЦІЯ 7 
 

СУЧАСНІ КОМУНІКАЦІЇ ТА ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ В УМОВАХ 
РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА 

 
 

ІНФОРМАТИЗАЦІЯ БІЗНЕСУ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК 
КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ 

 
Н. С. Венгерська, к. е. н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин  

А. І. Буднік, магістр 
Національний університет «Запорізька політехніка» 

м. Запоріжжя 
 

Глобальна економіка в останнє десятиріччя  все більш  набуває  рис креативної 
економіки:    активно реагує на потреби сучасності і постійні зміни в наслідок появи 
інновацій; демонструє пріоритетне ставлення до творчої людини;  має демократичну 
структуру менеджменту та високу  маркетингову культуру, де саме клієнт виступає 
як  головна діюча особа. Її фундаментом стає креативний соціальний клас, тобто  талановиті, 
мобільні  люди, які живуть і творче працюють та  реально створюють нову економіку  в 
розвинутих країнах світу.  

Починаючи з середини XX століття, коментатори спостерігали рух до економіки знань та 
інформаційного суспільства, де старі правила виробничого бізнесу більше не застосовуються 
або, принаймні, потребують перегляду. Творчому сектору, що є невід'ємною частиною нової 
економіки, приділяється відносно мало уваги але як відомо,  90% усіх інновацій виникли в 
останні  тридцять років і це   супроводжувалось  загостренням конкуренції    та 
необхідністю    заміни швидко застаріваючих  технологій, професій, галузей, ринків, 
інформаційного продукту [1]. 

Сьогодні найбільш розвинені країни світу перебувають на завершальній стадії 
індустріального етапу розвитку суспільства і переходу до наступного етапу, що названий 
інформаційним. В Україні цей процес переходу від індустріального суспільства до 
інформаційного одержав назву «інформатизація». Термін «інформатизація бізнесу» 
передбачає запуск і функціонування деякої інформаційної технології для використання, 
обробки, зберігання і передачі даних для підтримки певної бізнес-діяльності.  Головною 
метою інформатизації є створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб і 
реалізації діяльності підприємства на основі формування і використання інформаційних 
ресурсів і сучасних технологій [2]. 

Інформатизація та цифрові технології в умовах глобалізації є вагомими чинниками 
розвитку бізнесу. Не дивлячись на те, що досі не існує єдиної думки щодо впливу соціальних 
мереж на ведення бізнесу та довіри споживачів до реклами, яка розміщується в соціальних 
медіа, не можливо не погодитись, що соціальні мережі, мобільні пристрої та комп'ютери 
дають можливість компаніям як великого, так  і середнього та малого бізнесу скористатись їх 
потенціалом [3]. 

Творчість, за визначенням, руйнує те, що було раніше; мова йде про нові ідеї, нові 
технології, нові продукти, нові послуги і нові способи робити речі. Рухомі в значній мірі 
цифровою революцією, багато креативних галузей не просто креативні в тому, що вони 
роблять; вони також креативні в тому, як вони це роблять. Часто кажуть, що все, що потрібно 
для початку творчого бізнесу, - це хороша ідея і смартфон або планшет. 
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Креативне підприємництво - це практика створення бізнесу в одній з творчих галузей. 
Фокус творчого підприємця відрізняється від фокуса типового ділового підприємця або, по 
суті, соціального підприємця тим, що він займається в першу чергу створенням і 
експлуатацією творчого або інтелектуального капіталу. По суті, творчі підприємці - це 
інвестори в таланти - свої чи чужі [1]. 

Тільки мобільний зв’язок та  Інтернет за останні десять років  набули такого 
розповсюдження, що  породили принципово нові можливості і тренди в багатьох сферах 
життєдіяльності,  необхідність переважного зростання рівня інвестицій в знання, освіту, 
технології, інновації порівняно з основними фондами.  

Креативна економіка генерує безліч нових бізнес - і фінансових моделей, рухомих 
частково стрімким розвитком цифрового світу, але також і його соціальною і культурною 
значущістю і здатністю знаходити інноваційні рішення давніх проблем. Не дивно, що 
креативна економіка зараз тісно пов'язана з економікою стартапів. Стартап - компанія - 
нещодавно створена компанія, що будує свій бізнес на основі інновацій або інноваційних 
технологій, не вийшла на ринок або почала на нього виходити і володіє 
обмеженими ресурсами. Особливо часто термін «стартап» застосовується відносно інтернет-
компаній та інших фірм, що працюють в сфері IT, проте, це поняття розповсюджується і на 
інші сфери діяльності  [4]. 

Виникає нове покоління підприємців, вирощених в епоху Інтернету, які працюють на 
перетині фізичного та віртуального світів, що породжує віртуальні інкубатори. Інтернет-
інкубатор - венчурна інвестиційна модель, метою якої є прискорене підготування і швидкий 
вивід на ринок інтернет-компаній та їхніх проектів. Ці віртуальні інкубатори не обов'язково 
мають фізичний офіс, замість цього вони надають послуги своїм стартапам через Інтернет. [1]. 

Креативні частини творчої економіки також характеризуються випадковими 
партнерствами, заснованими на проектах, в рамках яких партнери можуть об'єднуватися на 
формальній або неформальній основі для завершення конкретного проекту. Одним з видів 
такої креативної співпраці є коворкінг. Коворкінг - це модель організації роботи людей, 
найчастіше фрилансерів (вільнонаймані, які самі шукають собі проекти, можуть одночасно 
працювати на декілька фірм) з різним типом зайнятості у єдиному робочому просторі; 
колективний офіс. Ідея коворкінгу включає в себе телеворкінг, фриланс, деякі 
принципи аутсорсингу.  

Краудсорсинг - передача певних виробничих функцій невизначеному колу осіб (на 
підставі публічної оферти, без укладання трудового договору). Постійна взаємодія, вільний 
обмін думками з різними точками зору, стає більш надійним джерелом ринкової інформації, 
ніж професійна експертиза. Краудсорсинг дозволяє клієнтам і потенційним клієнтам 
підвищити цінність продукту або послуги і спонукає компанії розглядати клієнтів як окремих 
людей, а не як недиференційовану масу. Це має хороший комерційний сенс в економіці, в якій 
персоналізовані продукти і послуги, а не масове виробництво стають нормою [5]. 

Також існує аутсорсинг, що часто використовується компаніями для скорочення своїх 
витрат. Аутсорсинг - передача компанією частини її завдань або процесів стороннім 
виконавцям на умовах субпідряду. Це угода, за якою робота виконується людьми з зовнішньої 
компанії, які зазвичай є також експертами у цьому виді робіт [6]. 

Усі нові види та форми діяльності, так чи інакше, пов’язані зі швидкою інформатизацією 
суспільства. Є важливим сьогодні для України розуміти який масштабний та рушійний вплив 
має процес діджиталізації та оновлення застарілих схем ведення бізнесу.  
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕСАХ 
НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ 

 
Н.В. Гусаріна, д.е.н., проф.  

Ширин Меджид, магістрант 
Одеський національний політехнічний університет,  

м. Одеса 
 
Одним із пріоритетних напрямів державної політики України є розвиток 

інформаційного суспільства, спрямованого на формування інноваційної моделі розвитку 
високотехнологічного урядування, коли кожен громадянин має можливість вільного доступу 
до інформації та вміє користуватись нею, щоб мати змогу реалізувати свій потенціал для 
забезпечення особистого і суспільного розвитку та підвищення якості життя, зокрема через 
отримання високоякісних адміністративних послуг. 

У 2013 році Одеська обласна державна адміністрація впроваджувала проект із утворення 
ефективних інструментів електронної взаємодії між громадянами та державними установами 
регіону при наданні адміністративних послуг. Спільний проект “Електронний уряд – 2013” 
впроваджувався завдяки фінансовій підтримці Координатору проектів ОБСЄ в Україні, завдяки 
чому був створений електронний портал “Електронний Центр надання адміністративних послуг 
в Одеській області” [1], за допомогою якого планувалось забезпечити можливість отримання 
низки послуг в електронному вигляді, та який на сьогоднішній день працює лише у тестовому 
режимі. Тестовий формат цього порталу передбачає надання послуг окремо для організацій (за 
напрямками: реєстрація бізнесу, комунікація та зв’язок, фінанси та інвестиції, будівництво та 
архітектура, освіта, культура і спорт, промисловість, сільське господарство, реклама, релігія, 
землеустрій) та громадян (за напрямками: сім’я, соціальне забезпечення). Передбачалось, що 
для отримання послуги в електронному вигляді користувач порталу (суб’єкт звернення) 
повинен підписати комплект документів, що подається до Центру надання адміністративних 
послуг, власним електронним цифровим підписом, який є обов'язковим реквізитом 
електронного документа та використовується для ідентифікації підпису та підтвердження 
цілісності даних в електронній формі.  

На сьогоднішній день в органах публічної влади України запроваджена велика 
кількість різноманітних інформаційних систем (у тому числі електронного документообігу), 
інформаційних ресурсів та баз даних, зокрема: функціонує 726 державних інформаційних 
ресурсів, з яких 143 електронних реєстрів [2]. 

Власні офіційні веб-ресурси Одеської області станом на 01.01.2016 мали лише 5 ОМС 
(або 22%). Тобто мешканці 18 міст та селищ практично взагалі не мають можливості доступу 
до публічної інформації своїх органів місцевого самоврядування (у тому числі з питань 
надання адміністративних послуг) без відвідування цих органів. При цьому Регіональна 
програма інформатизації Одеської області на 2014 - 2017 роки “Електронна Одещина” (“е – 
Одещина”, “e - Odesa Region”) [3] не передбачає заходів для міських, селищних та сільських 
рад. Це призводить до нерівності громадян України щодо реалізації їх прав на отримання 
публічної інформації та якісних адміністративних послуг. 

Згідно Закону суб’єкти надання адміністративних послуг зобов’язані забезпечити серед 
іншого створення та функціонування веб-сайтів, на яких розміщується інформація про 
порядок надання відповідних адміністративних послуг, режим доступу до приміщення, в 
якому здійснюється прийом суб’єктів звернень, наявність сполучення громадського 
транспорту, під’їзних шляхів та місць паркування. З урахуванням вищенаведеної інформації, 
дуже малий відсоток ОМС виконують зазначені вимоги Закону, оскільки взагалі не мають 
власних веб-ресурсів. А інформація з вказаних питань, що все ж таки оприлюднена на веб-
сайтах органів місцевого самоврядування, обласних, районних державних адміністрацій, у 
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більшості випадків має багато суперечностей та недоліків, містить подекуди застарілу, 
плутану та неповну інформацію. Причиною цьому можуть бути: 

- недоліки організаційного характеру, коли в адміністративному органі не 
призначено належним чином осіб, відповідальних за розміщення необхідної інформації та 
підтримання її в актуальному стані; 

- нестача кадрів, коли, наприклад, особи, відповідальні за наповнення сайтів, є 
перезавантаженими і цю роботу відкладають “на останок”; 

- відсутність у посадових осіб певної компетенції, тобто чіткого уявлення про те, 
яким чином можна розмістити інформацію, щоби вона була зручною для пошуку та 
використання споживачами; 

- відсутність контролю за станом та якістю розміщення належної інформації на 
сайті тощо [4]. 

Використання сучасних інформаційних технологій в процесах надання 
адміністративних муніципальних послуг характеризується не лише кількістю та якістю 
розміщеної на веб-сайтах інформації, а й забезпеченням роботи певних електронних сервісів, 
наприклад: 

- можливість отримати консультацію за допомогою електронної пошти або в on-
line режимі; 

- скачати бланки та зразки заяв та інших документів, необхідних для отримання 
послуги; 

- здійснити через сайт попередній запис на прийом; 
- можливість обслуговування через “персональний кабінет”, наприклад: надіслати 

скановані копії документів на отримання послуги для їх попередньої перевірки 
відповідальними працівниками ЦНАП або суб’єкта надання послуги на предмет їх 
відповідності вимогам законодавства; перевірити стан розгляду процедури з надання послуги 
на заяву клієнта; надіслати заявку з документами та отримати результат послуги (у деяких 
можливих випадках, з урахуванням норм діючого законодавства); 

- прийняти участь в on-line опитуванні щодо якості обслуговування; 
- можливість спостереження за ситуацією у ЦНАП через WEB-камери; 
- можливість отримати статистичну інформацію, наприклад, дізнатись про періоди 

найбільшої або найменшої завантаженості ЦНАП; продивитись історію просування черги; 
ознайомитись з найбільш затребуваними адмінпослугами тощо. 

На сьогоднішній день деякі ЦОВВ запроваджують надання адміністративних та інших 
послуг в електронному вигляді. Це значно полегшує і роботу органів місцевого 
самоврядування у цій сфері. Безумовно, лідером з цих питань є Міністерство юстиції України, 
яке створило два веб- сайти, через які забезпечується отримання послуг міністерства, його 
територіальних підрозділів та інших уповноважених осіб без контакту з представниками 
влади: Он-лайн будинок юстиції та Кабінет електронних сервісів. 

Забезпечення органами місцевого самоврядування можливості громадянам отримувати 
багато різної корисної інформації про послуги та використовувати вказані та інші електронні 
сервіси значно підвищить рівень обслуговування населення та зробить процедури надання 
адміністративних муніципальних послуг більш прозорими, зрозумілими та доступними. 
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права. Хмельницький: Вид- во ХУУП, 2014. № 3 (51). С. 194–203. 
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РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО 
ПАРТНЕРСТВА В УМОВАХ ЦИФРОВИХ ІННОВАЦІЙ ТА 

СТАЛОГО РОЗВИТКУ 
 

О.Л.Малін  
Одеський національний політехнічний університет,  

м. Одеса 

 
Тлумачення розвитку будь якого конкретного об’єкту повинне не тільки корелювати з 

правовим полем, що врегульовує відповідні процеси, а й враховувати набуття суспільством 
нових знань та  якісні зміни реалій життя та середовища. Тому адаптування поняття розвитку 
до ДПП зроблено з врахуванням ознак інноваційності та логіки розвитку. 

При характеристиці змісту державного регулювання науковці акцентують на 
нормативній, динамічній та системній основі регулювання розвитку, а спробу поєднати це 
зроблене Господарським кодексом України (стаття 5), надаючи визначенню прикладного 
характеру. Державне регулювання як економічних процесів та діяльності, так і процесів 
розвитку, формує механізми правового, адміністративного, економічного впливу. Таке 
визначення спрощує розуміння сутності державного регулювання взагалі та відносно 
державно-приватного партнерства. Його також частково використовують міжнародні 
агентства та світові офіційні установи: Генеральна Ассамблея ООН, Світовий банк, 
Європейський Парламент, Європейський Економічно-соціальний комітет, а також є тотожнім 
із працями багатьох вітчизняних та іноземних вчених: Базилевич В.Д., Дубок І.П., Колот А.М. 
[1], Кошарний В.О., Круглов В.В., Наумов Д.Ю., Поплавська О.М., Постніков В.С., Сімсон 
О.Е. [2], Узунов Ф.В. [3], Філіппов В.Ю. [4] та Філиппова С.В. [5].  Але ключовим аспектом є 
те, що часткове використанне не є повним, саме тому питання регулювання розвитку 
державно-приватного партнерства в умовах інформаційно-інноваційної економіки та сталого 
розвитку потрібно розкривати за допомогою саме методологічної компоненти. 

Вплив парадигми сталого розвитку на ціннісну та цільову складові регулювання ДПП є 
визначальним, оскільки він змінює пріоритети бачення державою механізмів та напрямків 
підтримки ДПП саме за спрямованістю та вагомістю останніх для досягнення Цілей сталого 
розвитку, обумовлює ранжування за вірогідністю досягнення Цілей сталого розвитку, яке 
висвітлює стартові умови для ранжування або типологізації ДПП в залежності від вагомості їх 
впливу на досягнення Цілей сталого розвитку шляхом вирішення відповідних національних 
завдань. Можна узагальнити, що парадигма сталого розвитку та її конкретизація на рівні цілей 
і завдань змінюють вектор економічного розвитку, функціонал, ціннісну та цільові складові 
регулювання ДПП. 

Інноваційний розвиток державно-приватного партнерства розглядається у трьох 
напрямках за його: а) суб’єктами, б) технологічною основою, в) результатами. Відносно 
суб’єктів ДПП – це їх незворотній економічний розвиток з ознаками інноваційності. 
Інноваційний розвиток для підприємства – бізнес-партнера ДПП – це незворотний перехід 
його підсистем в новий стан на основі змін, проведених шляхом інноваційних перетворень 
або застосування інновацій, які спричиняють нові властивості, посилюють здатність 
опиратися впливу негативних факторів. Інноваційний розвиток ДПП для держави – це  
результативне функціонування ДПП як інтегрованої соціо-еколого-економічної системи з 
встановленими інноваційними параметрами та вимогами, що убезпечує визначений час 
збалансовану динамічну рівновагу між її компонентами та спричиняє інноваційні зміни в 
економіці, виробництві, суспільстві. Відносно  технологічної основи ДПП – інноваційний 
розвиток  втілюється у розробку та/або застосування бізнес-партером ДПП 
високотехнологічних інноваційних технологій при здійсненні виробничої/іншої діяльності в 
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межах проєкту ДПП. Не йдеться про інноваційний розвиток організаційно-правових форм 
державно-приватного партнерства. Відносно результатів ДПП – це забезпечення інноваційної 
спіралі розвитку, що виступатиме основою розвитку економіки в цілому, її секторів, 
суспільства, вирішення національних завдань сталого розвитку. 

Регулювання розвитку ДПП в умовах інформаційно-інноваційної економіки потребує 
зміни своїх цілей, цінностей, методів, механізмів та інструментів для одночасного 
забезпечення: а) досягнення цілей сталого розвитку у площинні комплексного вирішення його 
національних завдань; б) розвитку ДПП на інноваційній технологічній основі та цифрових 
технологій останніх поколінь в напрямку саме комплексного вирішення соціально-
економічних проблем суспільства національного та планератного масштабу. 

 
Список використаних джерел: 
1. Колот А.М. Держава і бізнес: новітні тенденції взаємодії та забезпечення стійкого 

розвитку / А.М. Колот, О.М. Поплавська // Соціально-трудові відносини: теорія та практика. – 
2016. – № 2. – С. 8-15. 

2. Сімсон О.Е. Правова модель приватно-публічного партнерства в інноваційній сфері : 
Монографія / О.Е. Сімсон. – Х. : Право, 2013. – 448 с. 

Узунов Ф.В. Формування ефективних інструментів реалізації державно-приватного 
партнерства України / Ф. В. Узунов // Актуальні проблеми державного управління. – 2015. – 
№ 1. – С. 167-175. 

3. Філіппов В.Ю. Принципи політики переходу України до сталого розвитку / В.Ю. 
Філіппов // Вісник Хмельницького національного університету. Серія Економічні науки. – 
2018. – № 3, Т.3. – С. 236-242. 

4. Філиппова С.В. Державно-приватне партнерство: проблемні питання та стратегічні 
завдання в умовах смартизації інноваційного розвитку [Електронний ресурс] / С.В. 
Філиппова, О.Л. Малін // Економіка: реалії часу. – 2017. – № 5 (33). – С. 5-15. – Режим 
доступу: https://economics.opu.ua/files/ archive/2017/Nо5/5.pdf. - Доступно на 10.10.2018. – 
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ІНДИКАТИВНЕ ОЦІНЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО 

ПОТЕНЦІАЛУ І НАВИЧОК ПОТЕНЦІЙНИХ ТА ІСНУЮЧИХ 
ПІДПРИЄМЦІВ В ЦІЛЬОВИХ МІСТАХ ОДЕСЬКОГО РЕГІОНУ 

 
В.В. Бутковська, Ю.В. Самиліна  

Одеський національний політехнічний університет,  
м. Одеса 

 
Внаслідок супроводження 26-ти грантових програм Одеського регіону проведене 

опитування випускників грантових програм та досліджено результати його попереднього 
моніторингу [1-2]. Джерелом інформації виступали результати опитування випускників двох 
видів грантових програм – інкубації та акселерації бізнесу, а  також осіб, що відвідували 
безкоштовні індивідуальні консультації. Це грантові програми в межах проєктів: «Зміцнення 
самозабезпечення ВПО та громад, що постраждали від конфлікту в Україні»,  «Підтримка 
самозабезпечення та засобів існування для біженців та шукачів притулку в Україні», 
«Відновлення засобів до існування в містах для населення, що постраждало внаслідок 
конфлікту на Сході України, м. Одеса», «Тривалий економічний підйом для миру». 

Логічна схема подання результатів опитування «результат – індикатор – структурно-
динамічна характеристика» продемонстрована на прикладі Результату 1 Місцеве і внутрішньо 
переміщене населення має доступ до інформації про тенденції в сфері зайнятості, можливості 
та послуги державного, приватного та неурядового сектору.  

Використовується кілька індикаторів: 
Індикатор 1: Завершеність (дієвість заходів програми). 
Індикатор 1.1: Опублікований звіт про регіональне картографування тенденцій і 

можливостей зайнятості. Зроблено в попередньому звітному періоді. 
Індикатор 1.2: Створено зручний інтернет-портал: 

http://caritas.odessa.ua/get_help/pracevlashtuvannya_ta_dopomoga_biznesu   
 

Індикатор 1.3: 500 щомісячних користувачів отримали інформацію/ дізналися про 
тенденції зайнятості та необхідних професійних профілів. 

 базис 31.05.17 30.11.17 31.05.18 30.11.18 30.05.19 
30.11.19 
(план) 

31.05.20 
(план) 

Ціль 
(планується) 

 
0 1500 3000 3000 3000 3000 3000 3000 

Досягнення 0 1786 5718 4497 3804 5049 10743 10743 

Порівняння 0 119% 167% 160% 157% 168% 358% 358% 
 
Індикатор 1.4: Не менше 50 нових оголошень про роботу публікується на порталі в 

місяць 

 базис 31.05.17 30.11.17 31.05.18 30.11.18 30.05.19 
30.11.19 
(план) 

31.05.20 
(план) 

Ціль  
(планується) 
 

0 300 600 600 600 600 550 550 

Досягнення 0 95 587 481 248 432 316 334 
Порівняння 0 32% 75% 77% 67% 72% 57% 66% 
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Індикатор 1.5: Принаймні 35% роботодавців відреагували на заяви про прийом на 

роботу 

 
Метою проведення індикативного оцінювання є отримання достовірних даних, на 

основі яких стане можливим формування бази для вироблення проактивних управлінських 
ініціатив у сфері розвитку підприємницького потенціалу і навичок  потенційних та існуючих 
підприємців [3-4].  

Дістало висновку, що індикативне оцінювання підприємницького потенціалу і навичок  
потенційних та існуючих підприємців є потужним, але водночас, простим і зручним 
інструментом управління. Саме його доречно використовувати для дослідження розвитку 
грантових програм для підтримки проєктів розвитку об’єднаних територіальних громад. 

 
 

Список використаних джерел: 
1. Грантові програми ЄС як джерело фінансування розвитку МСБ в Україні. 

Національна платформа малого та середнього бізнесу : веб-сайт. URL: http://platforma-
msb.org/grantovi-programy-yes-yak-dzherelo-finansuvannya-rozvytku-msb-v-ukrayini. (дата 
звернення: 12.09.2019). 

2. Благодійний фонд «Карітас Одеса УГКЦ» : веб-сайт. URL: http://caritas.odessa.ua 
3. Філіппов В.Ю. Особливості розвитку підприємництва у країні, що обрала шлях 

сталого розвитку (на прикладі Одеського регіону). Вісник Сумського національного аграрного 
університету. Серія «Економіка та менеджмент». 2018. № 6 (76). С. 138-141. 

4. Некрасова Л.А.  Моделювання розвитку виробничого підприємства у взаємодії з 
об’єднаною територіальною громадою. Ринкова економіка: сучасна теорія і практика 
управління. 2019. Том 18. Вип. 3 (43). С. 162-181.   
  

 базис 31.05.17 30.11.17 31.05.18 30.11.18 30.05.19 
30.11.19 
(план) 

31.05.20 
(план) 

Ціль 
(планується) 

 
0  

35% 
85 (з 
243) 

35% 
43 (з 123) 

35% 
(57 з 163) 

35% 
(37 з 106) 

35% 
(33 з 93) 

35% 
(57 з 
163) 

Досягнення 0  20 - 8% 

14 (11%) 
 

Загальна 
кількість: 
34 з 366 

11 (7%) 
 

Загальна 
кількість: 
45 з 529 

10 (9%) 
 

Загальна 
кількість: 
55 з 635 

11 (12%) 
 

Загальна 
кількість: 
66 з 728 

11 (7%) 
 

Всього: 
77 з 891 

Порівняння 0  8% 9% 9% 9% 9% 9% 
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КОМУНІКАЦІЇ ТА ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ В УМОВАХ 
РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА 

 
Ю.С. Тєрєхова 

Донецький національний технічний університет  
 

Комунікація є головним джерелом суспільства. У я кому вона створює нові 
інформаційні зв’язки, механізми, а також структури, які вливають на розвиток сучасного 
суспільства. Саме це провокує зміни в державній політиці, тобто зміни у формуванні та 
реалізації. Комунікація охоплює всі сфери суспільного життя, та впливає на державно-
управлінську науку. А це призводить до низки проблем у цій області[1]. 

На даний момент електронне-урядування займає вагоме значення в житті всієї держави. 
Ця комунікаційна технологія створена, щоб покращити життєвий рівень людей нашої країни. 
Тобто діяльність публічної влади є прозорою та відкритою, а це допомагає заслужити довіру 
народу до влади,  а адміністрування стає ефективнішим і менш витратним[2]. 

Електронне урядування це концепція, яка має на меті задовольнити потреби фізичних 
та юридичних осіб за допомогою визначення напрямів, механізмів і строків формування 
ефективної системи. Також вихід конкурентоспроможності на новий рівень, поліпшення 
управління, стимулювання розвитку економічної й соціальної сфер країни та забезпечення 
руху документів (укази, постанови, закони, розпорядження, повідомлення, звіти, аналітичні 
довідки, тощо)[4]. 

Концепція базується на двох взаємозалежних і самостійних структур: 
 внутрішньої урядової інформаційної інфраструктури (аналог корпоративної мережі); 
 зовнішньої інформаційної інфраструктури (взаємодіє з громадянами та 
організаціями)[3]. 
Реалізація електронного урядування здійснюється за такими основними принципами: 
 цифровий за замовчуванням —  означає, що будь-яка діяльність органів влади 
реалізується в електронній формі, та являється пріоритетною (у тому числі надання публічних 
послуг, забезпечення міжвідомчої взаємодії, взаємодії з фізичними та юридичними особами, 
інформаційно-аналітичної діяльності), а планування та реалізація будь-якої реформи, проекту 
чи завдання — із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій; 
 одноразове введення інформації — реалізація підходу представляє що до органів влади 
подається інформація лише одноразово фізичними та юридичними особами. Надалі органами 
влади повторно використовується та обробляється ця інформація для надання публічних 
послуг та виконання інших владних повноважень з дотриманням вимог захисту інформації та 
персональних даних; 
 сумісність за замовчуванням — в органах влади здійснюється проектування та 
функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем відповідно до єдиних відкритих 
вимог та стандартів для забезпечення їх подальшої сумісності та електронної взаємодії та 
повторного використання; 
 доступність та залучення громадян; 
 відкритість та прозорість; 
 довіра та безпека[4]. 

Етапи розвитку електронного урядування: 
1. Перший етап передбачає, що різноманітні міністерства та відомства проектують веб-
сайти, де знаходиться їхня інформація про діяльність (місія та напрямки діяльності). Сайти, 
які створюються державними органами, як правило, не підтримуються централізовано і не 
об'єднуються в єдиний портал. 
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2. Другий етап характеризується першими елементами інтерактивності, тобто 
електронною поштою надсилаються питання та одержуються відповіді громадян. А також, 
актуальні новини регулярно публікуються державними органами влади. 
3. У третьому етапі прослідковується повноцінна інтерактивність, а це означає, що 
операції (сервіси) проводяться в режимі онлайн. (наприклад, сплатити штраф, замовити 
паспорт, продовжити дію деяких ліцензій і патентів, оплата комунальних послуг тощо). Для 
підтримки таких сервісів як централізованих, міських і районних органів влади створили 
сайти для їх підтримки, бо конкретизація роботи електронного управління полягає вже не 
стільки в інформуванні, скільки в обслуговуванні,  
4. Четвертий етап — звертатися до державного органу вже не обов’язково, бо 
запроваджуються портали, які об’єднують різні відомства та служби, через які можна 
здійснювати будь-які види трансакцій. Через регіональні портали стає можливою реєстрація 
підприємств, оформлення фінансових документів, легалізація іноземних документів тощо. 
Формуються регіональні портали, які містять всі види державних послуг, а також і послуг 
недержавного сектору — підключаються системи електронної комерції, інтернет-банкінгу. 
5. П'ятий етап представляє, що для громадян та бізнесу створили  єдину точку доступу до 
всіх послуг, яка базується на основі єдиних стандартів державного управління. Електронна 
система волевиявлення (електронне голосування) має прихильність багатьох спеціалістів у цій 
сфері, які признають, що вона є найвищим ступенем розвитку електронної демократії .  

Ці етапи розвитку електронного урядування є характерними для всіх країн, де воно 
розвивається[5]. 

Ухвалено розпорядження щодо стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні, 
Кабінетом Міністрів України від 15.05.2013 №386-р. Воно включає мету, базові принципи, 
стратегічні цілі розвитку інформаційного суспільства в Україні, завдання, спрямовані на їх 
досягнення, а також основні напрями, етапи і механізм реалізації цієї Стратегії з урахуванням 
сучасних тенденцій та особливостей розвитку України в перспективі до 2020 року[6]. 

Ця стратегія реалізуються за допомогою основних напрямів, які розвивають сфери 
життя суспільства такі як: інформаційна інфраструктура, доступність до інформації та знань, 
електронного урядування, економіка, демократія, освіта, наука та інновації, культура, 
медицина, охорона навколишнього природного середовища, інформаційна безпека, 
міжнародного співробітництва. 

Інформаційне суспільство України розвивається завдяки тому, що національна 
інформаційна сфера перебуває у стані активного становлення та гармонійного включення у 
глобальний світовий інформаційний простір [6]. 
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На сучасному етапі розвитку світового господарства спостерігається діалектичне 
поєднання глобалізації і одночасного посилення впливу регіонального чинника. Проте, як не 
парадоксально, глобалізація і регіоналізація – це два протилежні процеси. 

Поняття «глобалізація» увійшло в науковий оборот в 80-ті роки XX ст. як 
відображення фундаментальних перетворень сучасної світової економіки і представляє собою 
багатомірний, складний і суперечливий процес, що грає системоутворюючу роль у 
формуванні загальнопланетарного господарства. У свою чергу регіоналізація виступає 
своєрідним проявом і формою реалізації глобалізації. З одного боку, зняття перешкод під час 
руху товарів, послуг, капіталів, робочої сили в межах інтеграційних об’єднань виступає 
каталізатором зростання міжнародного співробітництва у глобальному масштабі, а з другого – 
позитивний ефект від впровадження подібної лібералізації обмежується спільними кордонами 
та супроводжується введенням обмежувальних заходів у відносинах з країнами, які не є 
членами даного регіонального інтеграційного угруповання. Регіональна інтеграція 
розвивається на сучасному етапі значно динамічніше, ніж процеси глобальної інтеграції. 

Відмінності регіоналізації від глобалізації в загальному вигляді можна представити 
наступним чином [1]: 1) регіоналізація звичайно ґрунтується на правових основах з 
урахуванням рівноправності сторін, а глобалізація - це не юридичне поняття, і, як правило, 
диктується силовими центрами; 2) регіональне об'єднання відбувається між близькими 
територіально, соціально й економічно подібними за своїм характером країнами, а 
глобалізація включає у свою орбіту й прямо протилежні по всіх параметрах країни й соціуми; 
3) у регіональному об’єднанні всі країни мають свою частку вигід від об'єднання, а 
глобалізація призводить до різкої різниці між багатими та бідними країнами; 4) регіоналізація 
по суті екстравертно й інтровертнопротекціонічна. Усередині - регіональні пільги й свободи 
призначені тільки для країнучасниць. Країни-аутсайдери фактично в більшій меншій мері 
дискримінуються. Глобалізація принципово необмежено екстравертнолібералізірована. 
Вигоди вільної конкуренції формально поширюються на всіх, фактично - на найсильніших. 

Також вчені  [2] виділяють термін «глобальна регіоналізація» як об’єктивний процес, 
що характеризує процеси розвитку світового господарства, які ґрунтуються на поширенні та 
поглибленні діалектично взаємопов’язаних інтеграційних процесів на глобальному і 
регіональному рівнях, основними системними елементами якого стають глобальні регіони, 
розвиток котрих відбувається на функціональній (інституційній) основі. Розвиток глобальної 
регіоналізації знаходить своє втілення в якісно новій структурі світового простору. 

Максимально використовуючи переваги глобального ринку через утвердження нових 
організаційних форм регіональної інтеграції, новий регіоналізм сприяє більш глибокій 
інтеграції і допомагає трансформувати глобальну систему, в якій не тільки відбувається 
адаптація національних політик, а й зменшується вплив урядового втручання [3]. У деяких 
інтеграційних ініціативах здійснюється поєднання елементів як старого, так і нового 
регіоналізму. Так званий гібридний регіоналізм використовується для посилення співпраці, 
розробки більш гнучкого механізму розвитку та не обов'язково має бути 
інституціоналізованим [4]. Крім того, відбувається зростання кількості регіональних 
торговельних угод, що укладаються між віддаленими країнами, розвиток співробітництва 
яких ґрунтується на принципах стратегічного партнерства, що не обов’язково пов'язане з 
фактором географічної близькості й спільності кордонів. Кількість укладання регіональних 
інтеграційних угод у світі постійно зростає. І якщо перша хвиля розвитку регіональних 
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інтеграційних ініціатив (1950–1960 рр.) передусім була пов’язана з розвитком 
континентальної інтеграції, що охопила європейські країни, то друга хвиля (1980–1999 рр.) 
охопила всі інші регіони світу, які активно стали укладати інтеграційні угоди, з котрих майже 
60% мали міжрегіональний характер [5, с. 51–54]. Рекордну кількість регіональних 
торговельних угод, які діють сьогодні, було укладено з початку ХХІ ст. – 208 угод, що 
становить 72% від загальної кількості діючих на сьогодні угод. За станом на 2018 р. загальна 
кількість нотифікованих регіональних торговельних угод, яких нотифіковано СОТ, становила 
673, у тому числі діючих – 459 [6]. 

Серед причин такого стрімкого зростання регіональних інтеграційних ініціатив вчені 
виділяють наступні [2]: 1) на тлі поступового уповільнення розвитку багатостороннього 
механізму регулювання торговельно-економічних відносин країни стали активніше 
застосовувати механізм лібералізації в рамках відповідних регіональних угод, який став 
важливою складовою національних торговельних політик; 2) через неможливість врегулювати 
деякі питання відповідними нормами СОТ (оскільки вони знаходяться поза межами правил 
СОТ) країни стали застосовувати регіональні угоди, які не тільки містили питання взаємної 
торгівлі, а й за змістом стали більш складними і комплексними та охоплювали питання руху 
капіталу, малого бізнесу, інтелектуальної власності, конкурентної політики, регулювання 
екологічних норм і трудових відносин.  

Тенденція до регіоналізму відбиває всезростаючу складність міжнародних відносин, 
пов’язану з посиленням взаємозалежності суверенних держав [7]. У подібній ситуації останні 
прагнуть одержати абсолютний виграш від участі у світовій економіці й відносні переваги у 
рамках регіональних угод. Отже, в даний час динамічно розвиваються обидва типи інтеграції - 
і глобальна, і регіональна.  Швидка динаміка розвитку інтеграційних ініціатив фактично є 
підтвердженням практичної реалізації глобалізаційних спрямувань національних урядів у 
реалізації відповідних політик, які забезпечують не тільки отримання вільного доступу на 
ринок, а й посилення конкурентоспроможності країн. 
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Все гостріше постає питання екології у всіх сферах діяльності людини, та набуває 
популярності виробництва екологічно чистої продукції рослинництва та тваринництва. 

Екологічно чиста продукція (від англ. organicfood) — продукція сільського 
господарства та харчової промисловості, виготовлена відповідно до затверджених правил 
(стандартів), які передбачають мінімізацію використання пестицидів, синтетичних 
мінеральних добрив, регуляторів зростання, штучних харчових добавок, а також забороняють 
використання ГМО [1].  

Загальновживаними є терміни «екологічно чиста», «екологічно безпечна», «екологічно 
сприятлива», «зелена», «органічна» продукція. Чистота продукції повинна відповідати 
стандартам прийнятим на законодавчому рівні. В Україні це окреслюється в Законі «Про 
основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної 
продукції», що на пряму підтверджує важливість цього питання як на державному, так і 
світовому рівні [2].  

Ми погоджуємося з Козловцевою В.А., що екологічно якісний продукт харчування – це 
будь-яка речовина або продукт (сирий, включаючи сільськогосподарську продукцію, 
необроблений, напівоброблений або оброблений), призначений для споживання людиною, що 
в організмі людини, після споживання (за умови дотримання вимог зберігання, приготування 
чи споживання продукту харчування) не порушує біологічного гомеостазу організму та є, 
щонайменше, аморфним стосовно до навколишнього середовища. Слід зазначити, що 
екологічна якість продуктів харчування – це аксіологічна система відповідності екологічним 
та фізіологічним маркерам продуктів харчування [3]. 

Виробництво екологічно чистої продукції, насамперед, стимулює та дає розвиток 
сталого сільськогосподарського виробництва. Утворюючи так званий «трамплін» у 
економічному розвитку держави, вихід на світовий ринок зі своєю чистою, органічною 
продукцією. Прикладом є стратегічні пріоритети виробництва екологічної продукції 
рослинництва та тваринництва.  

Перший, законодавчий - удосконалення вітчизняного законодавства, система 
сертифікацій, контролю та впровадження відповідальності за не дотримання виробничих 
вимог. Як наслідок, гарантія якості та безпеки продукції для споживачів.  

Другий, соціальний – впровадження державної підтримки виробників екологічної 
продукції; розвиток ринків органічної проекції, забезпечення цінової підтримки та створення 
сприятливих умов для виробників. Результатом, є зростання зайнятості, забезпечення умов 
праці та коректного використання ресурсів.  

Третій, виробничий – впровадження органічної системи виробництва, переробки, 
транспортування та реалізації ситої продукції; створення нових підприємств, сертифікованих 
організації та наукових центрів. Наслідок: збільшення підприємств спрямованих на 
виробництво екологічно чистої продукції. Та четвертий, інформаційний – поширення 
інформації про переваги органічної продукції, створення структур інформаційно-
консультативних для захисту прав споживачів. Очікуваний результат: споживання чистої, 
якісної продукції, вільний доступ до потрібної інформації щодо органічної продукції. 
Твердження сформоване спираючись на джерело [4].  

Проаналізувавши всі теоретичні аспекти розвитку органічного виробництва, виникає 
питання переваг та недоліків. Отже розглянемо переваги виробництва органічно чистої 
продукції:  

1. Зниження витрат. Адже при виробництві органічної продукції не використовують 
хімічні речовини, що значно скорочує витрати на відміну від промислового виробництва; 
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2. Безпечність продукції, при виробництві не використовують речовини, що шкодять 
споживачу та навколишньому середовищу; 

3. Контроль якості, відповідні стандарти та норми виробництва, які проходять 
жорсткий контроль, на державному рівні; 

4. Смакові якості продуктів. Справжній, натуральний смак продуктів, зберігання 
органічних вітамінів та поживних речовин у продукції; 

5. Захист навколишнього середовища.  
Поряд із перевагами визначимо і недоліки виробництва екологічно чистої продукції не 

виключення.  
1. Витрачається набагато більше зусиль та часу на один виробничий цикл; 
2. Зависока ціна готової продукції на ринку, споживачі дуже переплачують за чисту 

продукцію порівняно з не органічною продукцією [5]. 
Підведемо підсумки, виробництво екологічно чистої сільськогосподарської продукції 

на нашу думку, є більш доцільним в аграрних підприємствах. Адже, з економічного боку він є 
менш затратним, і ціни готової продукції є більшими, у порівнянні  з продуктами не 
органічного походження, збільшення робочих місць. Дбайливе ставлення до навколишнього 
середовища, це важливий аспект на даний час. Мінімізація шкідливого впливу на організм 
споживачів, що також важливим питання, людство постійно піддається шкідливому впливу, 
та гарна можливість державного розвитку як в середині країни такі на міжнародній арені, як 
прогресивної країни. 
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Розвиток сучасного бізнес-середовища, що пов'язаний із загостренням конкурентної 

боротьби на зовнішньому і внутрішньому ринках, а також із зростанням значення інновацій 
під час виробничо-господарської діяльності підприємств, зумовлює необхідність 
трансформації процесу виробництва з використанням новітніх методів та інструментів. 
Одним із сучасних інструментів, який дасть змогу виконати поставлені завдання, є 
аутсорсинг. 

Аутсорсинг – це передача внутрішнього підрозділу підприємства та усіх пов’язаних із 
ним активів організації постачальнику послуг, який пропонує надавати відповідну послугу 
впродовж конкретного проміжку у часі за конкретну плату [1]. Також розглядають аутсорсинг 
як форму економічної кооперації, яка полягає у передачі основних чи обслуговуючих функцій 
компанією-замовником іншому суб’єкту (аутсорсеру), як правило на договірній основі, та 
використовується компанією-замовником з метою оптимізації витрат, а також підвищення 
якості кінцевого результату [2]. Переваги та недоліки використання аутсорсингу подано в 
табл. 1. 

Таблиця 1 – Переваги та недоліки використання аутсорсингу 
Переваги Недоліки 

Зниження вартості функцій, які переда-
ються 

Можлива втрата контролю над ресурсами 

Покращення якості та надійності Зменшення продуктивності працівників 
Надання можливості концентрації на 
основному процесі 

Виникнення витрат на процес передачі функцій 

Можливість дізнатися про нові 
технології та ресурси 

Можливість випуску неякісних товарів 

Ліквідація операційних витрат Загроза рейдерської атаки з боку аутсорсера 
Більш швидкий вихід товарів на ринок Ризик потрапляння комерційної інформації до 

конкурента 
Можливість створити більш ефективну 
систему управління 

Відсутність чітких правил співпраці підприєм-
ства та аутсорсера 

Зниження витрат на персонал за рахунок 
його зменшення 

Необхідність співпраці лише з одним аутсорсе-
ром 

Можливість виходу на нові ринку для 
підприємства 

Необхідність чіткого планування витрат 

Джерело: [2] 
Міжнародні корпорації впродовж багатьох років використовують офшоринг 

виробничих операцій для отримання переваг від інтерналізації своєї діяльності, особливо у 
сферах надання бізнес-послуг та IT-послуг. Розширення офшорингу та аутсорсингу на 
міжнародному рівні сприяло появі нового типу ТНК, які надають послуги іншим компаніям за 
типом виробників-підрядників, створюючи власні міжнародні мережі закордонних філій. 

Виділяють декілька видів аутсорсингу: «офшоринг», «аутсорсинг» та «офшорний 
аутсорсинг» [3] Офшоринг на світовому ринку послуг представляє собою обмін на 
глобальному рівні факторів виробництва. Офшорингові операції по наданню послуг можуть 
здійснюватися двома способами: в межах компанії за рахунок створення іноземних філій 
(іноді цей спосіб називають «внутрішньокорпоративним або прямим офшорингом»), який 



 
 
 
 
 

 
Одеса, 6 листопада 2019 р. 

 

 

 

 

163  
 

переважно здійснюється через прямі іноземні інвестиції (ПІІ), або шляхом передачі тієї чи 
іншої послуги у підряд будь-якій третій стороні, що виступає постачальником послуг (такий 
спосіб ще називають «офшорним підрядом» чи «офшорним аутсорсингом»).  

Журнал Fortune затверджує, що як мінімум 90% сучасних підприємств 
використовують аутсорсинг хоча б одного бізнес-процесу. Toyota, Honda, Chrysler делегують 
стороннім підрядникам приблизно 70% бізнес-процесів. Значних успіхів у використанні 
аутсорсингу досягли японські компанії, які розробили і широко застосовують логістичну 
систему постачання «Just-in- Time», при якій зовнішній постачальник доставляє до замовника 
комплектуючі за чітким графіком, а одержувачу навіть немає необхідності створювати у себе 
їх резервний склад [4]. Компанія Toyota, використовуючи виробничий аутсорсинг, що 
передбачає передачу частини ланцюжка виробничих процесів, сьогодні займається фактично 
тільки проектуванням, складанням і реалізацією продукції, а більша частина деталей 
виробляється іншими, найчастіше великими підприємствами. Такий спосіб ведення бізнесу 
характерний для майже всіх японських виробників автомобілів. 

За різними підрахунками, у США послугами професійних підрядників користуються 
близько 60% підприємств, у Європі - близько 45%. За результатами дослідження 
YankelovichPartners, проведеного в 14 країнах світу, 63% опитаних підтвердили, що вони 
передали в управління підрядникам одну або кілька непрофільних функцій. З тих, хто 
здійснив аутсорсинг, 84% були налаштовані позитивно і стверджували, що задоволені 
роботою аутсорсингових компаній [5]. Лідер аутсорсингу – Індія. На її частку припадає 50-
80% доходів від аутсорсингу в усьому світі. Успіх індійських компаній багато в чому 
пояснюється грамотною політикою держави. Саме індійська влада наприкінці 1980-х рр., 
коли країна ще була закрита для закордонних компаній, визначала напрямки розвитку галузі 
інформаційних технологій [5]. Це відбувалося за рахунок того, що держава була єдиним 
замовником високотехнологічної продукції, зробленої в Індії. У сучасних умовах глобалізації 
фактично не відчувається межа між аутсорсингом та офшорингом. Це підтверджується 
присутністю великої кількості індійських компаній –аутсорсерів у США та Англії. Офшоринг 
вдало себе зарекомендував в охороні здоров’я, в медіа, а також все частіше застосовується у 
юридичній сфері. Тобто компанії намагаються частіше взаємодіяти між собою на 
взаємовигідних умовах, все менше приділяючи уваги місцю розташування тієї чи іншої 
компанії.  

Підсумовуючи з приводу міжнародного аутсорсингу, його результати в 
найзагальнішому вигляді можна представити як отримання переваг від менших витрат у 
поєднанні з очікуваннями втрати робочих місць у країнах, що передають частину роботи 
до аутсорсингових фірм (переважно розвинуті країни), і перспективи зростання та 
створення робочих місць у країнахаутсорсерах (головним чином так звані нові ринки), з 
можливостями сконцентруватися підприємствам на основних напрямах бізнесу, а 
учасникам ринку - працювати в обох групах країн. 
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В умовах відкритої економіки виникає загроза припинення діяльності 

неконкурентоспроможних виробників сільськогосподарської продукції та підвищується 
вірогідність зниження рівня продовольчої безпеки країни. Суттєве підвищення рівня 
економічної безпеки аграрного виробництва є головною умовою ефективного і стабільного 
функціонування та розбудови постіндустріальної моделі аграрного сектору. У зв’язку з 
вищевикладеним дослідження проблем регулювання економічної безпеки  аграрного 
виробництва в Україні є актуальним і практично значущим. Тенденції розвитку національного 
господарства характеризуються посиленням ролі аграрного виробництва у забезпеченні 
темпів зростання економіки країни, нарощенням агропромислової інтеграції, поглибленням 
міжгалузевих зв’язків, що супроводжується ускладненням підходів до управління 
виробництвом. У зв'язку з цим відбувається поява нових загроз та посилення деструктивного 
впливу існуючих, що актуалізує питання щодо подальшої модернізації підходів до 
регулювання та забезпечення економічної безпеки аграрного виробництва. У цьому контексті 
особливого значення набуває обґрунтування нових методів та інструментів регулювання рівня 
економічної безпеки аграрного виробництва. 

Особлива роль у забезпечення економічної безпеки аграрного виробництва відводиться 
державному регулюванню і державній підтримці. Незважаючи на те, що відбулася аграрна 
реформа, не було досягнуто суттєвого підвищення ефективності аграрного виробництва, 
раціонального використання його ресурсного потенціалу і, як наслідок, забезпечення 
необхідного рівня економічної та продовольчої безпеки країни. Удосконалення методичних 
засад регулювання економічної безпеки аграрного виробництва на основі формування 
відповідної стратегії, механізмів та інституційно-інформаційного  забезпечення дозволить 
створити необхідний базис для її забезпечення. 

Суть поняття економічна безпека аграрного виробництва, розкривається через категорії, 
що характеризує стан його функціонування, який забезпечується комплексом організаційно-
інституційних, нормативно-правових, техніко-технологічних та інноваційно-інвестиційних 
заходів, що орієнтовані на: збереження стійкості аграрного виробництва до внутрішніх і 
зовнішніх загроз, підвищення конкурентоспроможності на національному та світовому 
аграрному ринку,  достатність та доступність продовольства у необхідній кількості й якості, 
поширення інноваційних процесів аграрного виробництва до інноваційного розвитку з метою 
сталого та збалансованого зростання національної економіки. 

Регулювання економічної безпеки аграрного виробництва є складовим  механізму  його 
інноваційного розвитку, який передбачає виконання відповідних заходів (організаційно-
технологічних, профілактичних, пропагандистських, контролюючих, захисних).   

У цьому контексті необхідність поділу факторів впливу на регулювання економічної 
безпеки  за наступними класифікаційними ознаками:  

1)  орієнтовані на виробничо-господарську діяльність (наявність стійкої до загроз 
виробничої та фінансової системи, достатній рівень фінансової незалежності аграрного 
виробництва; висока ефективність управлінських рішень, адекватність організаційної 
структури управління, кваліфікація менеджерів та їх фаховий рівень; регулювання 
екологічності діяльності аграрного виробництва та зменшення негативних впливів на 
навколишнє середовище; регулювання захисту інформаційного простору, дотримання 
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комерційної таємниці та ефективне інформаційне регулювання роботи всіх внутрішніх 
підрозділів і зовнішніх контрагентів суб’єктів аграрного виробництва);  

2)інноваційно орієнтовані (можливість доступу до використання новітніх технологій, 
впровадження прогресивних технологічних методів у виробничий процес; ефективне 
використання усіх видів ресурсів, готовність до впровадження, використання та продукування 
інновацій; високий рівень кваліфікації персоналу та його інтелектуального потенціалу, 
ефективність корпоративних нововведень; юридична підтримка та захист інтересів аграрного 
виробництва як учасника соціально-економічних відносин в країні, регулювання безпеки всіх 
стейкхолдерів в умовах інноваційного розвитку аграрного виробництва).  

Такий підхід дозволив обґрунтувати напрями регулювання економічної безпеки 
аграрного виробництва та запропонувати підходи до вбору оптимальної сукупності засобів 
протидії загрозам розвитку останнього. 

Враховуючи взаємовплив інструментів державного регулювання та вимог і 
рекомендацій міжнародних правових інститутів на діяльність аграрного виробництва, умов 
його функціонування у внутрішньому й зовнішньому конкурентному середовищі, механізм 
реалізації регуляторної політики економічної безпеки повинен найефективнішим чином 
впливати на всі сторони виробничо-господарської діяльності суб’єктів аграрного виробництва 
через систему науково обґрунтованих державних соціально-економічних критеріїв, 
нормативів та через систему ринкових важелів. В умовах, що склалися, варто запозичити 
позитивний досвід високорозвинутих країн, щодо об’єднання груп сільгоспвиробників, 
переробних підприємств і торгових організацій в міжгалузеві об’єднання. Ці об’єднання 
стануть ефективною формою співпраці в сфері аграрного виробництва, переробки і реалізації 
продукції з метою збільшення загального обороту в закупівлі і реалізації, уникнення 
індивідуальними виробниками ризиків від коливання цін на ринку, гарантування членам 
групи стабільних середніх цін на їх продукцію, виходу на нові ринки збуту, зменшення 
непродуктивних витрат, проведення загального маркетингу, гарантування оплати за 
продукцію в певні терміни, сприяння розвитку виробництва продукції і матеріально-технічної 
бази суб’єктів аграрного виробництва. 
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В сучасних умовах господарювання управління будь яким підприємством вимагає 

забезпечення керівництво достовірною, своєчасною, неупередженою  інформацією. Обліково-
аналітичне інформаційне забезпечення менеджменту стає вирішальним фактором формування 
високої конкурентної позиції підприємницьких формувань. Ключову роль в забезпеченні 
такою інформацією відіграють обізнані, висококваліфіковані, професійні фахівці. Від так 
процес підготовки управлінських кадрів, відіграє важливу роль.  

Нині функції бухгалтера вийшли далеко за межі простої реєстрації господарських 
операцій та надання для управління достовірної інформації про минулі факти, він 
зобов’язаний забезпечувати економічну безпеку підприємства, здійснювати моніторинг 
поточних подій, створювати підґрунтя для прийняття антикризових рішень, приймати участь 
у формуванні стратегії розвитку на майбутнє. Сьогодні успішний фахівець з обліку, це творча 
особистість.  Сучасний бухгалтер повинен володіти здатністю економічного мислення, 
глибоко осмислювати рішення, аргументовано відстоювати свою точку зору з врахуванням 
етичних вимог, володіти навичками наукової, організаторської та виховної роботи, бути 
ерудованим в галузі світової та вітчизняної економіки і культури. Ринкове середовище 
потребує прийняття відповідних управлінських рішень, тобто ринок праці висуває вимоги не 
тільки до рівня теоретичних знань потенційного працівника, але і до того ступеня 
відповідальності, професійної компетентності і комунікабельності, що він може 
продемонструвати.  

Тому процес набуття професійної освіти, де майбутні облікові фахівці мають оволодіти 
необхідними теоретичними знаннями і професійними практичними навичками з 
бухгалтерського обліку, повинен постійно якісно вдосконалюватися. 

Наразі професійна діяльність майбутнього фахівця спрямована на узагальнення, 
систематизацію та інтерпретацію інформаційних потоків для прийняття стратегічних 
управлінських рішень, що призводить до необхідності створення обліково-аналітичної 
системи стратегічного типу. 

Безперервне вдосконалення освітнього процесу може бути забезпечене завдяки 
використанню перевіреної в різних системах управління якістю та адаптованої до умов освіти 
форми – гуртків якості, ініціативних творчих груп, тощо 

Сьогодні важливою функцією викладача є вміння спрямовувати студентів у процес 
ефективного освоєння інформації шляхом застосування інноваційних технологій. Одним зі 
способів підвищення ефективності навчання є гейміфікація, використання у навчанні 
комп'ютерних ігор –DigitalGameBasedLearning (DGBL). Відповідно до визначення української 
Вікіпедії, гейміфікація (англ. gamificationігрофікація, геймізація,) – це процес використання 
ігрових практик та механізмів у неігровому контексті для залучення кінцевих користувачів до 
вирішення проблем. За визначенням професора Пенсільванського університету Кевіна 
Вербаха «гейміфікація – використання елементів гри та ігрових технік у неігровому 
контексті». Під гейміфікацією освіти можна вважати використання ігор, ігрових технік та 
ігрових практик з освітньою метою. 

Гейміфікація — це техніки для залучення, а ігрове навчання — це техніка, яка 
безпосередньо використовує гру як інструмент. Гейміфікація не навчає, на відміну від 
конкретної гри, а тільки підвищує інтерес, заохочує учнів. При цьому обидві методики 
відмінно допоможуть в освітньому процесі, якщо, звичайно ж, будуть продумані та доречні.  
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Головною перевагою гейміфікації є те, що вона зосереджує увагу на тому, що ще 
незрозуміле або невідоме для студента у конкретній дисципліні, поступово надає нову 
інформацію, закріплює знання, а вже після цього переходить до нової теми. Це значно 
збільшує результативність навчального процесу, формує стратегічне бачення, креативність, 
творчій підхід до справи, здатність до обґрунтованого ризику, самостійність і рішучість у 
прийнятті рішень;  активує у студента комунікаційні якості та навички до командної роботи, 
посилює самодисципліну та самоорганізацію, сприяє формуванню навичок цільового пошуку 
та опрацювання інформації; підвищує рівень мотивації студента до вивчення дисципліни 
завдяки наявності у нього відчуття зацікавленості та азарту, чіткого розуміння доцільності 
витрати часу на вивчення дисципліни, набуття вміння використовувати отримані знання на 
практиці. Завдяки ігровій діяльності краще розвиваються індивідуальні здібності студентів, 
оскільки вони не відчувають психологічного тиску відповідальності, засвоєння знань 
відбувається у ненав’язливій формі. 

Також можна зазначити і негативні риси гейміфікації. Він потребує певного оснащення і 
залежить від технічних збоїв. Гейміфікація має бути протягом досить короткого часу, або  
якщо вона триває довго, то завдання і залучення мають відбуватися у зростаючому порядку, 
так як інтерес буде згасати, а процес підготовки завдань, ігор, квестів є досить трудомістким і 
потребує наявності як відповідних технічних засобів, так і рівня комп’ютерної грамотності 
викладачів і студентів. Якщо гейміфікація дуже довга - то при переході до зворотного системі 
навчання спостерігатимемо синдром відміни, що виражається в тому, що падає ефективність 
освіти, падає настільки, що навіть те, що у було до гейміфікації, навіть той ефект, який був на 
звичайних заняттях, він може пропасти. 

Спрямована на цифрове покоління, гейміфікації допомагає викладачам адаптувати 
уроки під сучасні стилі навчання і краще відстежувати результати. За допомогою мобільних 
пристроїв, будь-яка дисципліна може стати більш інтерактивною і цікавою. Щоб змінити 
студентські очікування, вирішення проблемних питань сучасної професійної освіти має бути 
головним питанням. А гейиміфікація є одним з напрямів, що може підвищити якість 
підготовки студентів, мотивацію студентів до отримання професійних знань, вмінь, навичок, 
розкрити їх творче мислення. 
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На сьогоднішній день туризм став явищем, що увійшло у повсякденне життя майже 
третини населення планети. В багатьох країнах і регіонах туризм є основним джерелом 
прибутків.  

Туристичну галузь просто неможливо уявити без інноваційних технологій. Адже це 
саме ті заходи, що мають якісну новизну, та приводять до позитивних зрушень, забезпечують 
стійке функціонування й розвиток галузі в регіонах. 

Інновації у сфері туризму відповідають не лише за розвиток галузі до якої 
застосовуються, в наш час навіть не можливо уявити функціонування туристичного 
підприємства без використання передових технологій. Вони спрямовані на створення нового 
або зміни існуючого продукту, на вдосконалювання транспортних, готельних і інших послуг, 
освоєння нових ринків, впровадження передових інформаційних і телекомунікаційних 
технологій і сучасних форм організаційно-управлінської діяльності. Адже інноваційні 
технології в туризмі не «стоять на місці». Ця галузь характеризується динамічними темпами 
розвитку, введенням нових технологій та стандартів, на які завжди слід звертати увагу.[1] 

Інновації в туризмі слід розглядати як системні заходи, що мають якісну новизну, що й 
приводять до позитивних зрушень, що забезпечують стійке функціонування й розвиток галузі 
в регіоні. Під інноваціями розуміється прибуткове використання нововведень у вигляді нових 
технологій, видів продукції й послуг, організаційно-технічних і соціально-економічних 
розв’язків виробничого, фінансового, комерційного, адміністративного або іншого характеру. 
Інформаційно-технічна революція змінила характер і методи ведення бізнесу. Використання 
можливостей технічного обміну сьогодні дозволяє легше і швидше створювати і продавати 
пакети послуг споживачам, вирішувати задачі фінансово-операційного управління, 
маркетингового планування, підвищувати конкурентоздатність і кількість продажів.[2, 446с.] 

Ресторанне господарство, як галузь діяльності, сприяє задоволенню однієї з насущних 
потреб людини – в харчуванні. Ці потреби людини не безмежні, рамки їх задоволення чітко 
означені фізіологічними нормами. Від правильного харчування багато в чому залежить 
нормальний розвиток організму людини, фізичний стан, працездатність, опірність 
інфекційним захворюванням та ін. Тому, завдання ресторанного господарства полягає в тому, 
щоб ставити харчування на науковій основі, вдосконалювати його структуру та забезпечувати 
його раціональність. 

Сьогодні багато рестораторів активно шукають нові напрями розвитку бізнесу шляхом 
його диверсифікації. Зростаюча конкуренція і високий рівень орендних ставок на приміщення, 
особливо у великих містах, змінюють звичну для компаній стратегію розвитку. Витратна 
частина бізнесу збільшується, тому кроки компаній стають більш раціональними: вони вже не 
прагнуть захопити будь-яке місце в центрі, як робили це раніше з метою реклами, а 
прораховують економічну ефективність кожного кроку.[3] 

Досвід процвітаючих фірм в країнах з розвиненою ринковою економікою і вітчизняних 
підприємств галузі громадського харчування говорить про те, що основою економічної 
стійкості та успішної діяльності підприємств є вивчення чинників, що визначають попит і 
формування найбільш оптимального пропозиції послуг і асортименту продукції. Мова в 
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даному випадку йде про проблеми пошуку найбільш ефективних методів управління як 
окремим підприємством харчування або їх мережею, так і в регіональному масштабі. 

У той же час, стало очевидним, що в країні відбулася переорієнтація з промислового 
виробництва на сферу послуг, і громадське харчування приносить до бюджету чималі гроші, 
стаючи важливою частиною економіки. У зв’язку з цим сфера громадського харчування є 
одним з найбільш привабливих об’єктів, а вивчення ринку ресторанного бізнесу в якості 
основи прийняття рішень підприємствами харчування, з розробки заходів підвищення 
ефективності своєї діяльності.[4, 400 с.] 

Швидкий розвиток інформаційних технологій і комп’ютерів поширилося майже на 
кожну сферу діяльності, в тому числі на галузі сфери обслуговування, бухгалтерський облік, 
банківську справу та роздрібну торгівлю, а також готельний бізнес. Сучасна технологія стає 
все більш доступною і дешевшає у використанні звичайних засобів автоматизації людської 
праці, і при зростанні вартості праці службовців в готелях можливості для економії можуть 
бути значними. Нові технології прискорюють процеси, пов’язані з діяльністю у готелях – при 
відповіді гостям, агентам бюро подорожей і туроператорам, які роблять запити про наявність 
номерів, при здійсненні бронювання, при зв’язуванні резервування з реєстрацією гостей, 
нарахуваннях на гостей і остаточному розрахунку за рахунками. 

Показано можливості використання Інтернет ресурсів в туристичному підприємстві. 
Інтернет дозволяє туристським організаціям, без більших витрат одержати доступ до більших 
груп споживачів з метою передачі конкретної інформації про пропоновані продукти й про 
організацію їх продажів, надійно поширювати повну й докладну інформацію про свою 
діяльність, швидко й ефективно ухвалювати заявки клієнтів і робити бронювання необхідних 
послуг, скоротити витрати на виробництво й поширення друкованої продукції, прискорити й 
спростити взаємодія з партнерами на ринку. 

Застосування комп’ютерів дозволяє фірмам створювати системи внутрішньої звітності, 
спроможні надавати інформаційне забезпечення для ухвалення рішення. У комп’ютері 
зберігаються дані про клієнтів, суми, отримані з кожного клієнта, суми витрат, уся необхідна 
інформація з туру.[5] 

Підсумовуючи можна з впевненістю сказати – кожен день приносить нові та ще більш 
оптимістичні прогнози щодо ролі інноваційних технологій в туризмі. Ефективне 
автоматизоване інформаційне і технологічне управління – це ключова ланка в підвищенні 
економічної ефективності і поліпшенні якості послуг. Тому для швидкого і безпомилкового 
контролю, повноцінного аналізу існуючої ситуації, швидкості і повноти обслуговування 
клієнта, неминучим і незамінним стає використання інноваційних технологій. 

Автоматизація різних процесів досягається шляхом інтеграції різних інформаційних 
технологій, метою яких є підвищення ефективності і продуктивності роботи працівників 
турфірми, і дає величезні потенційні можливості для підвищення ефективності управління 
турфірмою. Істотним елементом, від якого, буде залежати надійне функціонування всієї 
операційної системи турфірми, є інформаційний центр, що забезпечить об’єднання процесів 
постачання, споживання і виробництва, перетворюючи їх у єдину високоефективну систему. 
Це дозволить в умовах швидкої зміни потреб і бажань клієнтів на ринку туристичних послуг 
оперативно і гнучко адаптувати операційну систему (рух трудових, інформаційних, 
матеріальних і фінансових потоків) під індивідуальні потреби різних сегментів клієнтів. 
Також це надасть можливість мінімізувати витрати на виробництво послуг і дозволить істотно 
скоротити час обслуговування і доставки товарів, прискорити процес одержання інформації 
різними службами і підвищити рівень сервісу. 
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