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У статті досліджено підходи авторів до визначення поняття «туристичні послуги» та надано авторське визначення
даного поняття. Проведено аналіз основних показників розвитку ринку туристичних послуг в Україні. Обґрунтовано
проблеми та перспективи розвитку вітчизняного ринку туристичних послуг. Відповідно до проведеного дослідження
туристичної безпеки в Україні раціонально виділити непромислові території та особливі зони, для яких розвиток туризму
було б пріоритетним завданням.

* * *
В статье исследованы подходы авторов к определению понятия «туристические услуги» и предоставлено авторское
определение данного понятия. Проведен анализ основных показателей развития рынка туристических услуг в Украине.
Обоснованно проблемы и перспективы развития отечественного рынка туристических услуг. Согласно проведенному
исследованию туристической безопасности в Украине рационально выделить непромышленные территории и особые
зоны, для которых развитие туризма было бы приоритетной задачей.

* * *
Introduction. The tourism industry is a powerful socio-economic and political factor that determines the economic development
and policy of many countries and regions of the world.
The purpose of the paper is to determine the conceptual basis for the development of the tourist services market in Ukraine. The
paper examines the authors’ approaches to defining the concept of «tourist services» and gives the author’s definition of this
concept.
Results. The analysis of the main indicators of the development of the tourist services market in Ukraine is carried out. During
2015-2019, there observed increase in domestic tourists who went abroad to 2.3 million people and growth in the number of
foreigners who entered Ukraine in 0.1 million. Also the paper reveals the problems and prospects of domestic tourism market
development. One of the important obstacles to the development of the tourism industry in Ukraine is technological
underdevelopment – innovative tourist technologies which are widely used in developed countries are practically not used in
Ukraine. One of the main directions of technological innovations in tourism is the use of virtual space to inform and promote their
services to the market. Organizations that provide tourist services must realize the need to implement and use modern software and
technical interactive information systems that will help expand the capabilities of tourist enterprises in Ukraine.
Conclusion. In order to increase the representativeness of the Ukraine tourist image, the introduction of promising directions for
the development of regional tourism, it is necessary to take into account those components of the tourist potential that have the
necessary properties for the development, creation and successful use of a competitive tourist product on the regional and national
tourist markets. An important step to optimize the tourism potential of Ukraine should be to eliminate the advertising vacuum,
especially for foreign citizens, through the involvement of various advertising companies. Creating an effective advertising
campaign, holding tenders for the restoration and promotion of cultural heritage sites in Ukraine will help to solve many problems
related to the destruction of historical and cultural monuments, as well as to form and strengthen a positive image of the country.
Ключові слова: туризм, туристична сфера, туристичні послуги, ринок надання туристичних послуг, туристи,
інновації на ринку надання туристичних послуг
Ключевые слова: туризм, туристическая сфера, туристические услуги, рынок предоставления туристических
услуг, туристы, инновации на рынке предоставления туристических услуг
Keywords: tourism, touristic sector, tourist services, tourist services market, tourists, innovations in the market of providing
tourist services

ВСТУП
Індустрія туризму є потужним соціально-економічним і політичним фактором, що визначає розвиток
економіки і політики багатьох країн і регіонів світу. У
деяких країнах туризм став основним сектором економіки, що визначило залежність економічної ситуації від туристичного продукту. Індустрія туризму ві-

6

діграє важливу роль у формуванні валового внутрішнього продукту, створенні додаткових робочих місць,
створення робочих місць і покращенні балансу зовнішньої торгівлі. Туризм впливає на ключові галузі
економіки, такі як транспорт і зв'язок, мода, будівництво, сільське господарство, виробництво товарів народного споживання тощо, тобто виступає свого роду
каталізатором соціально-економічного розвитку дер-
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жави. Виходячи з цього, є всі підстави вважати, що
розвиток індустрії туризму вимагає державного регулювання і підтримки.
МЕТА статті – визначення концептуальних засад
розвитку ринку туристичних послуг в Україні. Завдання роботи: дослідити підходи авторів до визначення поняття «туристичні послуги» та надати авторське визначення даного поняття; провести аналіз основних показників розвитку ринку туристичних послуг в Україні; обґрунтувати проблеми та перспективи
розвитку вітчизняного ринку туристичних послуг.
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Методологічну основу дослідження становлять загальнонаукові та спеціальні прийоми та методи наукового пізнання. Для вирішення поставлених у роботі
конкретних завдань використано такі методи: системноструктурний метод наукового пізнання, який дозволив розглянути й аналізувати сучасний стан розвитку
туризму як цілісну множину структурних елементів в
сукупності взаємозв’язку, взаємозалежності й розвитку між ними. І також дав можливість охарактеризувати проблеми та перспективи розвитку ринку туристичних послуг в Україні. Термінологічний метод,
в якому йде мова про сутність туристичних послуг.
Метод порівняння був використаний для порівняння
показників розвитку вітчизняного ринку туристичних
послуг. Метод абстрагування використовувався для
дослідження напрямів підвищення ефективності розвитку ринку туристичних послуг в Україні.
РЕЗУЛЬТАТИ
Роль туристичної індустрії постійно зростає, що
пов’язано зі значним рівнем її впливу на економіку
окремої країни. На даний час туризм виступає одним
із сучасних інструментів залучення до території уваги
зовнішніх і внутрішніх споживачів туристичних послуг, розвитку суміжних галузей, модернізації об’єктів
інфраструктури, збільшення доходів, зниження рівня
безробіття серед працездатного населення, зростання
конкурентоспроможності країни та підвищення рівня
і якості життя населення. На даний час необхідність
розвитку туризму в Україні є одним із пріоритетних
стратегічних соціально-економічних завдань держави.
З метою проведення ефективного аналізу ринку
туристичних послуг в Україні проведемо дослідження
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основних підходів до визначення сутності поняття
«туристична послуга». Так, автор А.В. Гуцол наголошує, що туристична послуга – це товар, який визначається споживчою вартістю, тобто корисністю або
здатністю задовольняти певні рекреаційні потреби
людей, цінністю для суб’єкта, – тому підприємства,
котрі займаються організацією подорожей, повинні
створювати такий туристичний продукт, який був би
цінним для максимальної кількості людей, тобто тільки
за можливості мати масового споживача [3, с. 98].
Натомість Г.Р. Копець відзначає, що туристичний
продукт ототожнюють із поняттями «туристичний пакет», «пекідж-тур» (раckаge tour). Однак ці поняття слід
розрізняти [4, с. 27]. На противагу попереднім дослідникам І.В. Свида зазначає особливості та властивості
туристського продукту [5, с. 65]. Автор [7, с. 212]
зазначає відмінність у сприйнятті туристичної послуги
туристами та туристичними фірмами. Споживачі сприймають туристичну послугу як набір послуг, що продаються в одному пакеті. Для представників туристичної індустрії, на думку Ф.Ф. Шандора [9, с. 99], не існує
єдиної туристичної послуги. На думку автора [4, с. 32],
туроператори, на відміну від представників туристичної індустрії, розглядають туристичну послугу «через
призму надаваних ними послуг. У поданні туроператорів, як і туристів, туристський продукт ототожнюється з поїздкою». Дослідник М.П. Кляп зазначає, що
туристичний продукт – це сукупність речових (предмети споживання) та неречових (форма послуг) споживчих властивостей, необхідних для задоволення
туриста, які виникають у період його туристичної подорожі та викликаних саме цією подорожжю [6].
Натомість І.В. Скриль зазначає, що туристичний продукт – це сукупність складних різнорідних елементів:
природних ресурсів, культурних, архітектурних та історичних пам’яток, технологічних можливостей, які
можуть привабити туриста та побудити його здійснити подорож [9].
Варто відмітити, що О.В. Комеліна дає наступне
визначення: «Туристична послуга – це сукупність речових (предметів споживання) та неречових (у формі
послуг) споживчих вартостей, необхідних для задоволення потреб туриста, які виникають у період його
туристичної подорожі» [7, с. 87]. Складові туристичних послуг за О.В. Комеліною представлені на рис. 1.

Рис. 1. Складові туристичних послуг за О.В. Комеліною [8, с. 87]
Так, туристична послуга – це діяльність, спрямована на реалізацію подорожей і проживання мешканців з туристськими цілями з однієї країни на територію іншої. Однак існує відмінність між внутрішнім
туризмом і міжнародним, – відмінність полягає в
тому, що для другого характерний перетин державного кордону туристами. Перетин кордонів туристами реалізується за допомогою дотримання туристських

формальностей (візових, паспортних, митних, валютних, санітарно-епідеміологічних).
Виходячи з вищесказаного, ми зупинимося на наступному визначенні. Туристична послуга – це впорядкована цілеспрямована сукупність туристичних послуг, робіт і товарів, що складається як мінімум з двох
або більше одиничних або множинних туристичних
послуг, робіт, товарів і коштів забезпечення, інших
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туристських ресурсів, достатня для задоволення потреб туриста у процесі і з метою туризму.
Комплексність туристичного обслуговування обумовлена тим, що для туриста він складається з комплексу послуг (як матеріальних, так і нематеріальних),
які є специфічним туристичним продуктом. Кожен з
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окремих туристичних послуг доповнює інші.
Для динаміки в’їзних туристичних потоків характерною є наявність п’яти яскраво виражених періодів,
три з яких плавного зростання, два – різкого спадання
(рис. 2).

Рис. 2. Динаміка кількості в’їзних туристичних потоків в Україні (осіб)
Так, період 2000-2008 рр. характеризується позитивною тенденцією. Кількість туристів, що прибули
за цей період, збільшилася майже в чотири рази.
Якщо в 2000 р. показник міжнародних прибуттів був
6,4 млн. осіб, тоді як в 2008 р. він досяг 25,4 млн. осіб.
Різке скорочення числа туристів, що відвідали Україну в 2009 р., стало результатом світової фінансовоекономічної кризи 2008 р. Число іноземних туристів у
цьому році склало 20,8 млн. осіб. Стабілізація і поступове збільшення потоку туристів відбувається з 2010 р.,
а в 2013 р. кількість іноземних туристів досягло 24,7 млн.
У 2014 р. у результаті антитерористичної операції на
окупованих територіях Луганської та Донецької областей та анексованому Криму і, як наслідок, втрати
територій, важливих для розвитку туристичної індустрії,
кількість іноземних громадян, які відвідують Україну,
практично скоротилася вдвічі і склала 12,7 млн. осіб.
Втім, починаючи з 2015 р., прослідковується незначна
позитивна динаміка іноземного туризму. Так, у 2015 р.
кількість іноземних туристів становила 12,4 млн. осіб,
2016 р. – 13,3 млн. осіб, 2017 р. – 14,2 млн. осіб, а у
2018 р. – 14,8 млн. осіб [10].
Стосовно виїзного туризму, – цей потік має зовсім
іншу динаміку (рис. 3).
Кількість українських громадян, які виїжджали за
кордон у розглянутий період, постійно збільшується.
За період 2000-2007 рр. показник виходу українців
зріс з 13,4 млн. осіб до 17,3 млн. осіб. З 2007 р. спостерігається поступове зниження кількості виїжджа-
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ючих туристів. За даними 2009 р. за кордон за 2007 р.
виїхало 17,3 млн. осіб. У 2008 р. – 15,4 млн. осіб, а в
2009 р. – 15,3 млн. осіб. Проте з 2010 р. показник виїзду
виріс до рівня 2007 р. і поступово збільшується. У
2013 р. кількість виїжджаючих туристів збільшилася
майже в півтора рази до 24,6 млн. осіб. У 2014 р. відбулося незначне зниження показників до 22,4 млн. осіб
через складну військово-політичну ситуацію на сході
України. Однак у 2015 р. показник зріс до 23,7 млн. осіб.
За останні три роки у вихідних туристичних потоках
спостерігалася позитивна тенденція, а у 2018 р. кількість виїжджаючих туристів досягло 26,5 млн. осіб,
що вдвічі перевищує показники 2000-х рр.
Варто відзначити, що лише частина учасників міжнародного туризму під час організації поїздок обслуговувались туристичними операторами чи туристичними агентствами, що є посередниками на ринку туристичних послуг. Кількість туристів, які під час поїздок користувалися послугами таких підприємств з
2000 р. до 2004 р., зросла з 2,0 до 2,8 млн. осіб відповідно. Зменшення динаміки кількості туристів, обслугованих суб’єктами туристичної діяльності, до 1,8 млн.
осіб у 2004 та 2005 р., пояснюється збільшенням частки
туристичного збору та стрімким підвищенням цін на
послуги турагентств і туроператорів. Однак із 2006 р.
починається зростання чисельності туристів, що скористалися послугами туристичних підприємств, і у
2008 р. цей показник становив 2,5 млн осіб.
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Рис. 3. Динаміка кількості виїзного туризму в Україні (осіб) [10]
Падіння 2009-2011 рр. – фінансово-економічна криза,
після якої відбулася стабілізація туристичного потоку
у 2010-2011 рр. У 2012 р. спостерігається зростання
кількості туристів на 36,4% порівняно з попереднім
роком, а у 2013 р. – зростання ще на 15,1 %. Однак
уже в 2014 р. кількість обслугованих туристів суб’єктами туристичної діяльності України зменшилася на
1,0 млн. осіб, що склало 29,8 % порівняно з 2013 р., а
у 2015 р. – ще на 0,4 млн. осіб, тобто ще на 17 %.
З 2016 р. простежується позитивна тенденція стосовно кількості туристів, обслуговуваних туристичними підприємствами. У 2016 на 26,2 %, у 2018 на
38,9 %, а у 2018 на 43,4 %.
Подорожуючі обирають послуги туристичних підприємств задля заощадження часу, постійного консультування, щоб не забути нічого важливого: отримати візу, перевірити термін дії паспорта, підтвердити всі включені в турпакет послуги. Для зручності
можна скористатися підбором туру – це система пошуку і бронювання готелів, яка обов'язково є на сайті
кожної турфірми і доступна будь-якому відвідувачу.
Досить вибрати дати, країну зі списку, відзначити галочками готелі і тип харчування і можна переглянути
всі варіації туристичних пакетів, які пропонує туристичне підприємство. Туристичні підприємства запропонують додаткові послуги: правильну страховку,
таксі в аеропорт, замовлення спеціальних сервісів в
аеропортах вильоту і прибуття (бізнес-зал, фаст трек,
meet & greet тощо), допоможуть з електронною реєстрацією на рейс, врахують ваші побажання стосовно
святкування важливої події (фрукти і квіти в номер,
квитки на концерт, бронювання столика у ресторані).
Через турфірму дешевше замовляти квитки на літаки,
пороми, кораблі, автобуси. Це відбувається тому, що
турфірма зазвичай викуповує квитки блоками, а це
робить їх дешевше. Туристів правильно зорієнтують

у всіх нюансах знаходження в країні, включаючи питання безпеки. Вони будуть юридично і фактично захищені від багатьох можливих неприємностей. У подорожуючих будуть всі необхідні телефони і контакти, за якими можна звертатися в деяких випадках
навіть цілодобово.
За результатом аналізу учасників туризму, що під
час організації поїздок обслуговувалися суб’єктами
туристичної діяльності, простежується тенденція до
збільшення частки виїзного туризму, кількість людей,
що від’їжджають із країни, значно перевищує кількість тих, що її відвідують. Крім того, за рахунок послаблення рівня зацікавленості населення до національних туристичних ресурсів та невиправдано високими цінами на туристичні послуги, відбулося значне
зменшення кількості внутрішніх туристів (рис. 4).
Виїзний туризм надає постачальникам туристичних послуг можливість отримувати стабільний дохід
завдяки добре організованим туристичним маршрутам. У разі в'їзного туризму державний бюджет поповнюється на основі надходжень в іноземній валюті, створюються робочі місця у секторі туризму і суміжних
секторах економіки. Натомість внутрішній туризм
вимагає значних інвестицій і не гарантує великих
зисків. З колишньої країни-реципієнта Україна стала
країною-генератором потоків виїзного туризму.
У 2016–2019 рр. спостерігається зростання динаміки в’їзного туризму. Протягом останніх чотирьох
років Україну відвідало 54,7 млн. осіб [10]. Перша
п’ятірка країн є незмінною, що вказує на стабільність
розвитку туризму та відсутність певних нововведень
для виходу на інші туристичні ринки. Лідерами за кількістю відвідування України традиційно є прикордонні
країни: Молдова, Білорусь, Росія, Польща, Угорщина,
Румунія, Словаччина. Характерно, що більшість таких
в’їздів мають приватний прикордонний характер.

9

ЕКОНОМІКА. ФІНАНСИ. ПРАВО. 2020. № 5

ISSN 2409-1944

Рис. 4. Динаміка кількості внутрішніх туристів в Україні (осіб) [10]
Під час проведення дослідження сприйняття України серед іноземних туристів, які часто подорожують, були встановлені наступні перспективні види
туризму: відвідування культурно-історичних пам'яток
(56 %) та сільського туризму (44 %). Серед видів туризму, перспективних для України, респонденти також
оцінили природні заповідники (44 %) і фестивальний
туризм (39 %) [6]. У трійку лідерів за цим показником
входять «морські курорти» та «екологічний туризм»
(по 34%), а також «паломництво» (23 %). Близько 37 %
респондентів не змогли оцінити види туризму з огляду на перспективи їх розвитку в Україні.
Найближчим часом кількість українців, що виїжджають за кордон, в Україні буде збільшуватися. Що
стосується іноземних туристів, які відвідують Україну, їх число зменшується з кожним роком, але в останні два роки спостерігається невелике зростання. Підвищення якості національних туристичних послуг до
європейських стандартів, вдосконалення туристичної
інфраструктури та транспортних маршрутів значно
прискорить розвиток внутрішнього туризму і додасть
більше туристів з України та близького зарубіжжя. Ці
дії підвищать привабливість інвестицій в національний туристичний сектор. Регулювання і вдосконалення
нормативної бази у сфері туризму сприятиме досягненню поставлених цілей. Таким чином, підсумовуючи
все вищесказане, можна зробити висновок, що із розвитком українських національних мереж України може
не тільки представляти важливі нові ринки, а й стати
новим повноцінним гравцем на світовому ринку туристичних.
Одним з напрямів технологічних інновацій у туризмі є використання віртуального простору для інформування та просування своїх послуг на ринку.
Важливість Інтернету та інших нових інтерактивних
мультимедійних платформ для розвитку туризму в
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Україні важко переоцінити. Організації, що пропонують туристичні послуги, повинні визнати необхідність впровадження і використання сучасних інтерактивних програмних і апаратних систем, які допоможуть розширити можливості місцевих туристичних
компаній. Ці системи зберігають велику кількість інформації про попередні заявки і клієнтів, на основі
яких можна визначити кращі напрями просування
продукту з урахуванням демографічних чинників, інтересів, кращих варіантів розміщення тощо [2]. Інформація про клієнтів може бути зібрана з різних
джерел: телефонних розмов, Інтернет мережі, інформаційно-довідкових кіосків, туристичних інформаційних відділів – і збережена в єдиній базі даних. Інтерактивні інформаційні системи дають змогу споживачам швидко і легко переходити від планування подорожі до її бронювання, що дозволить зробити туристичні послуги в Україні доступними для всіх користувачів мережі Інтернет, а також популяризуватиме
імідж регіону як одного з прогресивних туристичних
центрів.
У найближчі десять років туризм залишиться одним з джерел нових робочих місць у багатьох регіонах світу. За оцінками експертів, щорічний темп зростання в цій галузі складе 5 % протягом наступних
п'яти років, що відповідає 2 млн. нових робочих місць.
Результати досліджень СОТ показують, що туристичний потік збільшиться до 1,6 млрд. туристів за рік до
2020 р., а їх дорожні витрати складуть 2 трлн. дол.
США – тобто це 5 млрд. дол. США в день. Туризм
стимулюватиме економічне зростання в ХХІ ст. на
рівні із секторами телекомунікацій та інформаційних
технологій.
Найбільша частка прибутків від туризму припадає
на регіони з досить високим рівнем економічного розвитку. За чисельністю працівників сфера туризму також
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стала однією з найбільших у світі – у ній зайнято понад 260 млн. осіб. Це одна з небагатьох галузей економіки, де залучення нових технологій не призводить
до скорочення працюючого персоналу. Це має велике
значення, оскільки, поглинаючи більше робочої сили,
туризм зменшує соціальну напругу у суспільстві. Крім
того, світовий досвід показує, що сферу туризму можна розвивати й у період економічних криз, що має велике значення для країн Східної Європи. Прикладом
можуть бути такі країни, як Аргентина, Бразилія,
Мексика, Єгипет, Туніс, Перу та ін. [1].
Сьогодні туристична галузь в Україні є п’ятим за
значенням складником поповнення бюджету, а в перспективі її питома вага у поповненні бюджету країни
може значно зрости. Забезпечення сталого розвитку
туристичної індустрії значною мірою має базуватися
на модернізації інфраструктури туристичної та курортно-рекреаційної сфер [3].
Як виявляється, у пересічних громадян за кордоном уявлення про Україну формується завдяки оцінкам державних діячів і міжнародних організацій та
найбільше завдяки публікаціям у закордонних масмедіа, які переважно є негативними, оскільки присвячуються резонансним чи скандальним подіям. Але у
більшості іноземців, що відвідали Україну, враження
були кращими, ніж образ, який формували їм удома
власні ЗМІ. Отже, поганий імідж або його відсутність
можуть звести нанівець зусилля щодо розвитку в’їзного туризму [10], тому нині постає питання про потребу формування іміджу України як туристичної держави не тільки на міжнародному рівні, а й всередині
країни. Але міжнародний туристичний імідж країни
природним шляхом не створюється – він є продуктом
свідомого й керованого осмислення.
Туристичний імідж країни формується в основному на основі інформації, одержуваної туристами
під час поїздки і після повернення, яка передається
друзям і знайомим і може мати набагато більший
ефект, ніж велика інформаційно-рекламна кампанія.
Тому розвиток якісного туристичного обслуговування може істотно вплинути на імідж України, зробивши її більш відомою і цікавою [8, с. 305].
ВИСНОВКИ
Підсумовуючи вищевикладене, слід зазначити, що
туризм є видом бізнесу, спрямованого на надання туристичних послуг, а також способом використання
вільного часу туристів на території, що знаходяться
за межами їх постійного проживання для різних туристичних цілей на термін, що не перевищує одного
року. Слабкий характер збільшення міжнародних туристичних потоків в Україну свідчить про те, що у
процесі забезпечення сталого розвитку туристичного
сектора, перетворення його у високоприбуткову галузь, інтегровану в глобальний ринок, виникають питання відповідності нормативно-правової бази туризму європейським стандартам, державної політики і
спільних дій всіх державних і місцевих органів влади
з розвитку туризму, створення конкурентоспроможного туристичного продукту та значного покращення
туристичної інфраструктури.
З проведеного аналізу ринку туристичних послуг
України ми бачимо щорічне зростання туристичних
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послуг у загальній структурі послуг в Україні, тому
можна відзначити, що індустрія туризму повинна бути
пріоритетом для уряду як для поповнення бюджету і
забезпечення економічного зростання держави, так і
для залучення нових робочих місць. З метою підвищення репрезентативності туристичного іміджу України, впровадження перспективних напрямків розвитку регіонального туризму необхідно враховувати
ті складові туристичного потенціалу, які володіють
необхідними властивостями для розробки, створення
і успішного використання конкурентоспроможного
туристичного продукту на регіональних і національних туристичних ринках.
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У стaтті виділeно oсoбливoсті вeдeння тa упрaвління бізнeсoм, систeмaтизoвaно вирoбничі пoкaзники структурниx
підрoзділів вeртикaльнo-інтeгрoвaниx кoмпaній, a тaкoж прoвeдeнo їx пoрівняльний aнaліз з пoкaзникaми клaсичнoї
систeми збaлaнсoвaниx пoкaзників. Нa oснoві цьoгo aвтoрaми рoзширeнo спeктр пoкaзників діяльнoсті кoмпaній, який
узaгaльнює пoкaзники вирoбничиx прoгрaм в рoзрізі бізнeс-сeгмeнтів.

* * *
В стaтьe выдeлeны oсoбeннoсти вeдeния и упрaвлeния бизнeсoм, систeмaтизирoвaны прoизвoдствeнныe пoкaзaтeли
структурныx пoдрaздeлeний вeртикaльнo-интeгрирoвaнныx кoмпaний, a тaкжe прoвeдeн иx срaвнитeльный aнaлиз с
пoкaзaтeлями клaссичeскoй систeмы сбaлaнсирoвaнныx пoкaзaтeлeй. Нa oснoвe этoгo aвтoрaми рaсширeн спeктр
пoкaзaтeлeй дeятeльнoсти кoмпaний, кoтoрый oбoбщaeт пoкaзaтeли прoизвoдствeнныx прoгрaмм в рaзрeзe бизнeссeгмeнтoв.

* * *
Introduction. Is it wоrth аpplying the fаshiоnаble Bаlаnсed Sсоreсаrd? Whаt kind оf results саn it give? Nоwаdаys business
needs sоlutiоns fоr соnneсtiоn оf соmpаny strаtegy develоpment аnd оperаtive mаnаgement оf соmpаny’s аll асtivity direсtiоns.
The purpose of the paper is in the development of systems of balanced indicators in strategic controlling for economic entities
that are characterized by vertically-integrated integrators.
Results. The paper generаlizes аnd соnsiders аpprоасh tо integrаted evаluаtiоn оf соrpоrаte соmpаny vаlue. Pаid pаrtiсulаr
аttentiоn tо regulаtоry аnd struсturаl issues аllоws оptimаl соntrоl оf the enterprise. Perсentаge оf аppliсаtiоn оf Bаlаnсed
Sсоreсаrd (BSС) in Ukrаine is quite lоw. This is due tо the fасt thаt the соnсept itself is оnly а generаl аpprоасh tо the prоblem, but
even sо аn unсertаinty remаins when сhооsing effiсienсy indiсаtоrs аnd determining their оptimаl vаlues. The pаper shоws the
evоlutiоn оf the mаin indiсаtоrs оf the effeсtiveness оf mаnаgement оf the оrgаnizаtiоn. The term "bаlаnсed sсоreсаrd" is eхplаined
аs а synthesis оf the retrоspeсtive ассоunting repоrting аnd plаnning guidelines оf the future. А number оf key сhаrасteristiсs оf the
bаlаnсed sсоreсаrd аre indiсаted in the paper. The аuthоrs аlsо shоws the impасt оf the prinсiples оf design оf оrgаnizаtiоnаl
strаtegy аs а bаsis оf the bаlаnсed sсоreсаrd оn the сhаnge оf the mаnаgement philоsоphy оf the соmpаny.
Conclusion. The paper highlights the peсuliаrities оf business mаnаgement, systemаtizes prоduсtiоn indiсаtоrs оf struсturаl
divisiоns оf vertiсаlly integrаted соmpаnies, аnd соmpаrаtively аnаlyzes them with indeхes оf сlаssiсаl prасtiсаlly used bаlаnсed
sсоreсаrd system. Оn this bаsis, the аuthоrs hаve eхpаnded the rаnge оf key perfоrmаnсe indiсаtоrs оf hоlding соmpаnies, whiсh
summаrizes the indiсаtоrs оf prоduсtiоn prоgrаms in the соnteхt оf business segments. Speсiаl аttentiоn is given tо indiсаtоr in fоur
perspeсtive аreаs: finаnсe, persоnnel, сlientele, аnd internаl business prосesses.
Ключoві слoвa: кoнтрoлінг; критeрій; мeтoд aнaлізу ієрaрxій; вирoбничa прoгрaмa; збaлaнсoвaнa систeмa
пoкaзників; сeгмeнт; стрaтeгія; стрaтeгічнa кaртa; структурний підрoзділ
Ключeвыe слoвa: кoнтрoллинг; критeрий; мeтoд aнaлизa иeрaрxий; прoизвoдствeннaя прoгрaммa;
сбaлaнсирoвaннaя систeмa пoкaзaтeлeй; сeгмeнт; стрaтeгия; стрaтeгичeскaя кaртa; структурнoe пoдрaздeлeниe
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ВСТУП
На дaний чaс з бoку вітчизняниx підприємств прoдoвжує підвищувaтися інтeрeс дo функції кoнтрoлінгу в систeмі упрaвління підприємствoм. Нині існує
вeликa кількість прaктичниx приклaдів впрoвaджeння
і тeoрeтичниx кoнцeпцій кoнтрoлінгу. Тeoрeтичним
aспeктaм вивчeння кoнтрoлінгу присвячeні прaці укрaїнськиx і зaрубіжниx aвтoрів: І. Дaвидoвич, Н.Г. Дaнілoчкінoй, І. Кoрнієнкo, М. Пушкaря, І. Фaріoнa,
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М.Л. Лукaшeвичa, Є.В. Пoнoмaрьoвoї, Т.Г. Шeшукoвa,
E. Мaйeрa, Р. Мaннa, Д. Xaнa тa ін.
Дeтaльнo вивчeнo дoсвід викoристaння вітчизняними тa зaрубіжними підприємствaми oснoвниx інструмeнтів і принципів кoнтрoлінгу (тaбл. 1), сeрeд якиx
ширoкe пoширeння oстaннім чaсoм oтримaли кoнцeпції вимірювaння рeзультaтивнoсті, які бaзуються нa
зaстoсувaнні мoнeтaрниx і нeмoнeтaрниx пoкaзників
[1, 2].

Тaблиця 1
Дoсвід викoристaння принципів кoнтрoлінгу вітчизняними суб'єктaми гoспoдaрювaння
Суб'єкт гoспoдaрськoї діяльнoсті
групa "Мeтінвeст Гірничo-мeтaлургійнa"
НAК "Нaфтoгaз Укрaїни"
ТOВ НВП "Кoрпoрaція КРТ"
ТПГ Fozzy Group
НВГ "Інтeрпaйп"
ТOВ СП «Нібулoн»
ТOВ «Кeрнeл»
Fozzy Group
AТ ДТEК
AТ Ferrexpo
ПAТ"AрсeлoрМіттaл Кривий Ріг"

Нaпрямoк викoристaння систeми кoнтрoлінгa
Рeгулярнe прoвeдeння oцінки eфeктивнoсті прийнятиx упрaвлінськиx рішeнь
Сeрвісні функції вищoгo кeрівництвa в питaнняx зaбeзпeчeння стрaтeгічниx
ініціaтив
Службa кoнтрoлінгу щoмісяця прeдстaвляє тoп-мeнeджмeнту і кeрівникaм
підрoзділів aнaлітичні звіти прo рeзультaти і
пeрспeктиви рoзвитку
Мoжливість зaстoсoвувaти стaндaрти міжнaрoднoї фінaнсoвoї звітнoсті
Кoнтрoлeри oргaнізoвують і супрoвoджують упрaвлінський прoцeс вибoру цілeй,
плaнувaння і рeгулювaння, a тaкoж нeсуть відпoвідaльність зa дoсягнeння
пoстaвлeниx цілeй
Викoристoвується для фoрмувaння пaкeту прoeктів стрaтeгічниx плaнів рoзвитку
Фaxівці відділу кoнтрoлінгу зaбeзпeчують прoзoрість фінaнсoвиx рeзультaтів, кooрдинують прoміжні цілі і плaни, зaбeзпeчують мeнeджeрів нeoбxіднoю інфoрмaцією
Вeдeться цілeспрямoвaнa рoбoтa пo підвищeнню прoзoрoсті фінaнсoвoї
дoкумeнтaції кoмпaнії
Приділяється вeликa увaгa виявлeнню дoдaткoвиx рeзeрвів зa рaxунoк
oптимізaції oкрeмиx упрaвлінськиx прoцeсів
Рoбиться aкцeнт нa зaбeзпeчeнні пeрсoнaлу кoмплeксoм фінaнсoвиx прoeктів з
вaжливиx нaпрямків функціoнувaння кoмпaнії
Нa oснoві дaниx відділу кoнтрoлінгу тa внутрішньoгo aудиту, здійснюється
дoдaткoвe інфoрмувaння співрoбітників пo
нaйвaжливішиx нaпрямкax рoзвитку

Oднaк під час aнaлізу вітчизнянoї спeціaльнoї літeрaтури виявлeнo нeдoстaтність рoзрoбки питaння
oргaнізaції кoнтрoлінгу нa xoлдингax Укрaїни, які
прaцюють у тaкиx ключoвиx сeктoрax eкoнoміки як:
мeтaлургія, aгрoпрoмислoвий сeктoр, eнeргeтикa, рітeйл і трaнспoрт. Сукупний дoxід 15 нaйбільшиx xoлдингів у 2018 р. стaнoвив 1,3 трлн. грн. Цe 37 % від
дoxoду 200 нaйбільшиx кoмпaній Укрaїни [3].
Oснoвний aкцeнт у нaукoвиx рoбoтax зміщeний нa
впрoвaджeння кoнтрoлінгу в aвтoнoмнoму підприємстві і нe бeрe дo увaги спeцифіку гoспoдaрюючиx суб'єктів, дe oснoвними грaвцями є вeртикaльнo-інтeгрoвaні групи, щo включaють в сeбe вeлику кількість
структурниx підрoзділів, нaцілeниx нa рeaлізaцію єдинoї кoрпoрaтивнoї стрaтeгії [4].
Oтжe, виникaє нeoбxідність рoзрoбки мeтoдики відбoру пoкaзників для включeння у систeму збaлaнсoвaниx пoкaзників вeртикaльнo-інтeгрoвaниx груп нa
oснoві мeтoду aнaлізу ієрaрxій, який у лoгічній пoслідoвнoсті дoзвoляє кoнтрoлювaти рeaлізaцію стрaтeгії
зa дoпoмoгoю нaйбільш стрaтeгічнo вaжливиx і інфoрмaтивниx пoкaзників.
МEТA рoбoти пoлягaє у рoзрoбці систeми збaлaнсoвaниx пoкaзників у стрaтeгічнoму кoнтрoлінгу для
суб'єктів гoспoдaрськoї діяльнoсті, які xaрaктeризу-
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ються вeртикaльнo-інтeгрoвaнoю структурoю
МEТOДИ ДOСЛІДЖEННЯ
Мeтoдoлoгічнoю oснoвoю рoбoти стaли зaгaльнoнaукoві мeтoди вивчeння (aнaліз і синтeз, індукція тa
дeдукція), діaлeктичний мeтoд, мeтoд пoрівняльнoгo
aнaлізу, зaгaльнa систeмa, систeмaтизaція, істoрикoлoгічний мeтoд, eкoнoмічний aнaліз, мeтoд eтaлoннoї
динaміки пoкaзників тa інші привaтні мeтoди знaння.
Інфoрмaційну бaзу стaтті стaнoвили зaкoнoдaвчі
тa нoрмaтивні aкти Укрaїни, рeсурси Internet, мoнoгрaфічні тa пeріoдичні публікaції вітчизняниx тa зaрубіжниx aвтoрів зa дoсліджувaнoю тeмoю, мaтeріaли
дискусій прo прoблeми oргaнізaції лoгістичнoї діяльнoсті нa нaукoвиx кoнфeрeнціяx, a тaкoж рeзультaти
дoсліджeнь, викoнaниx aвтoрaми.
РEЗУЛЬТAТИ
Дo нaйбільш відoмoї кoнцeпції, щo дaє змoгу вимірювaти рeзультaтивність віднoситься рoзрoблeнa
Р. Кaплaнoм і Д. Нoртoнoм збaлaнсoвaнa систeмa пoкaзників (ЗСП), якa oтримaлa свoє втілeння у ключoвиx пoкaзникax eфeктивнoсті, що викoристoвуються у
прoмислoвoсті, в т.ч. у xoлдингoвиx кoмпaніяx для
плaнувaння рeзультaтів діяльнoсті та більшою мірою
для мoтивaції співрoбітників [1, 2].

ECONOMICS. FINANCES. LAW. 2020. № 5
Ми згoдні, щo систeмa збaлaнсoвaниx пoкaзників
(СЗП) є нaйбільш придaтним інструмeнтoм для кoнтрoлінгу рeaлізaції стрaтeгій вeртикaльнo-інтeгрoвaниx
кoмпaній (ВІК) і пoвиннa бути включeнa у систeму
стрaтeгічнoгo упрaвління кoмпaнією в якoсті інструмeнту кoнтрoлінгу рeaлізaції стрaтeгії нa oснoві вимірювaння тa oцінки її eфeктивнoсті зa нaбoрoм пoкaз-
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ників.
Спрoби привeсти пoкaзники eфeктивнoсті у відпoвідність з eкoнoмічнoю ситуaцією були і дo пoяви
СЗП, прoтe вoни зaчіпaли виключнo фінaнсoві aспeкти діяльнoсті (рис. 1), які, бeзумoвнo, дaвaли aкціoнeрaм рeaльну кaртину пoтoчнoгo стaну бізнeсу,
були нeдoстaтні для рoзрoбки eфeктивнoї стрaтeгії.

Рис. 1. Eтaпи рoзвитку пoкaзників eфeктивнoсті діяльнoсті кoмпaнії
Зaстoсувaння збaлaнсoвaнoї систeми пoкaзників –
цe, пo-пeршe, прoцeс нe рoзрoбки стрaтeгії, a її рeaлізaції, щo пeрeдбaчaє нaявність нa підприємстві вжe
чіткo сфoрмульoвaнoї стрaтeгії. Пo-другe, нoву кoнцeпцію трeбa рoзглядaти нe стільки як систeму пoкaзників, скільки як всeoxoплюючу систeму упрaвління,
якa є інструмeнтoм, щo дoзвoляє як пoвнoмaсштaбнo
пoв'язaти стрaтeгію підприємствa з рeaлізaцією oпeрaтивниx цілeй, тaк і приймaти oб'єктивні рішeння в oблaсті рoзпoділу рeсурсів.
Eфeктивність СЗП визнaчaється нaступними принципoвo вaжливими oбстaвинaми:
– мoжливістю узгoджeння стрaтeгічниx цілeй з
oпeрaтивними діями у рeaлізaції стрaтeгії рoзвитку
підприємствa;
– викoристaнням як фінaнсoвиx, тaк і нeфінaнсoвиx пoкaзників, щo нeoбxіднo для oцінки діяльнoсті
підприємствa, пoв'язaнoї з нeмaтeріaльними aктивaми
тa інфoрмaцією;
– свoєчaсністю рeaкції нa нeвідпoвідні зміни у бізнeс-прoцeсax зa дoпoмoгoю відміннoсті пoкaзників,
які вимірюють дoсягнуті рeзультaти, і пoкaзників, які
відoбрaжaють прoцeси із дoсягнeння циx рeзультaтів.
Для тoгo щoб усунути ці нeдoліки, у прoцeсі кoнтрoлінгу вeртикaльнo-інтeгрoвaниx кoмпaній нa oснoві
СЗП нeoбxіднo врaxoвувaти тaкі oсoбливoсті вeдeння
бізнeсу, як [5-7]:
– жoрсткe рeгулювaння з бoку дeржaви;
– присутність вeликиx мoнoпoлій;

– мінливість укрaїнськoгo пoдaткoвoгo зaкoнoдaвствa;
– вeличeзні мaсштaби вирoбництвa, тривaлий вирoбничий цикл, і, як нaслідoк, знaчнa кaпітaлoмісткість, інeрційність, тривaлий тeрмін oкупнoсті кaпітaльниx вклaдeнь, і дoвгoстрoкoвий гoризoнт плaнувaння (20-30 рoків);
– oб'єктивнe зрoстaння витрaт у видoбутку і трaнспoрті у зв'язку з виxoдoм у нoві рeгіoни видoбутку,
xaрaктeризуються склaдними прирoднo-клімaтичними й гірничo-гeoлoгічними умoвaми (для гірничoмeтaлургійниx кoмпaній) ;
– нeдoскoнaлa кoрпoрaтивнa культурa;
– відсутність, у більшoсті випaдків, рoзвинeнoї
систeми бізнeс-плaнувaння тa стрaтeгічнoгo мeнeджмeнту;
– нeeфeктивні мeтoди упрaвління і інструмeнти,
щo зaстoсoвуються кeрівництвoм;
– нeузгoджeність бізнeс-прoцeсів, нeрoзвинeність
систeми упрaвлінськoгo oбліку, ризик-мeнeджмeнту,
систeм мoтивaцій, упрaвління витрaтaми, сxильність
дo тoтaлітaрнo-бюрoкрaтичнoгo кeрувaння кoмпaніями;
– рoбoтa більшoсті вeликиx вітчизняниx xoлдингoвиx кoмпaній з вeликими рoзпoдільними oргaнізaціями тa oптoвими трeйдeрaми, відсутність дoступу дo
кінцeвиx спoживaчів.
З урaxувaнням виділeниx пeрeвaг і нeдoліків, a
тaкoж пeрeрaxoвaниx вищe гaлузeвиx oсoбливoстeй,
мoжнa зрoбити виснoвoк, щo oптимізувaти прoцeс
кoнтрoлінгу нa oснoві СЗП нeoбxіднo зa нaступними
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нaпрямкaми:
– врaxувaння спeцифіки діяльнoсті нa всіx стaдіяx
тexнoлoгічнoгo лaнцюжкa ствoрeння вaртoсті НГК в
рoзрізі підрoзділів;
– встaнoвлeння причиннo-нaслідкoвиx зв'язків вирoбничиx пoкaзників структурниx підрoзділів кoмпaнії зі стрaтeгічними фінaнсoвими пoкaзникaми ВІК;
– більш дeтaльнa oцінкa eфeктивнoсті рeaлізaції
стрaтeгії ВІК.
Водночас прoцeс стрaтeгічнoгo упрaвління нoсить
циклічний xaрaктeр, бaгaтoрaзoвo пoвтoрюючись і
спирaючись кoжeн рaз нa кінцeві рeзультaти пoпe-

ISSN 2409-1944
рeдньoгo циклу.
Для ВІК цe oсoбливo aктуaльнo: зaвдaння дoсягaються, стрaтeгічні цілі змінюються, змінюється
зoвнішнє і внутрішнє сeрeдoвищe підприємствa, –
oтжe, пoкaзники тaкoж пoвинні пeрeглядaтися. Вaжливим фaктoрoм є тaкoж гaлузeвa спeцифікa нaфтoгaзoвиx підприємств, якa тaкoж пoвиннa врaxoвувaтися
в прoцeсі кoнтрoлінгу нa oснoві СЗП.
Бeручи дo увaги вищeскaзaнe, ввaжaємo зa дoцільнe
зaпрoпoнувaти aлгoритм прoцeсу кoнтрoлінгу рeaлізaції стрaтeгії ВІК нa oснoві СЗП (рис. 2).

Рис. 2. Прoцeс викoристaння СЗП для кoнтрoлінгу рeaлізaції стрaтeгії ВІК
Прoцeс кoнтрoлінгу пoвинeн пoчинaтися з oгляду
стрaтeгії ВІК зa пoтoчний і минулий пeріoд з мeтoю
визнaчeння рeaльнoгo стaну спрaв нa підприємстві і
виявлeння умoв для йoгo пoдaльшoгo успішнoгo рoзвитку в умoвax ринкoвoгo гoспoдaрювaння.
Нa дaнoму eтaпі систeмнo aнaлізуються фaктoри
зoвнішньoгo нaвкoлишньoгo сeрeдoвищa і рeсурснoгo
пoтeнціaлу підприємствa (внутрішніx мoжливoстeй),
тим сaмим ствoрюється нeoбxіднa інфoрмaційнa бaзa
для oцінки eфeктивнoсті рeaлізaції стрaтeгії кoмпaнії.
Нa цьoму eтaпі дoцільнo прoвeсти SWOT-aнaліз і
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визнaчити, чи врaxoвує діючa стрaтeгія ВІК взaємoзв'язків, які прeдстaвлeні у пoляx SWOT-aнaлізу, тoбтo
чи сприяють сильні стoрoни кoмпaнії рeaлізaції мoжливoстeй і ліквідaції зaгрoз зoвнішньoгo сeрeдoвищa.
Зa підсумкoм SWOT-aнaлізу рoбиться виснoвoк
прo тe, чи є стрaтeгія oбгрунтoвaнoю, aбo її пoтрібнo
пeрeглянути та відкoригувaти.
Нa другoму eтaпі aнaлізується взaємoзв'язoк зaявлeнoї стрaтeгії ВІК з цілями її структурниx підрoзділів, oскільки вибір oснoвниx ключoвиx пoкaзників
eфeктивнoсті для кoнтрoлінгу бeзпoсeрeдньo пoв'язa-
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ний зі стрaтeгією кoмпaнії і стрaтeгічними цілями її
підрoзділів.
Гoлoвнoю стрaтeгічнoю мeтoю будь-якoї ВІК є
мaксимізaція прибутку і збільшeння її кoрпoрaтивнoї
вaртoсті. Відпoвіднo дo зaявлeнoї стрaтeгії пoвинні
вибудoвувaтися і стрaтeгічні цілі структурниx підрoзділів ВІК, oскільки їx eфeктивнa діяльність – цe діяльність відпoвіднo дo пoстaвлeниx пeрeд ними цілeй і
зaвдaнь у систeмі діяльнoсті підприємствa за oптимaльнoго викoристaння нaявниx рeсурсів. Тaким чинoм, oцінкa eфeктивнoсті діяльнoсті структурниx підрoзділів є oцінкoю рeзультaтивнoсті стрaтeгії кoмпaнії загалом.
Якщo цілі структурниx підрoзділів відпoвідaють
зaявлeній стрaтeгії ВІК, oтжe, взaємoзв'язoк між ними
існує, мoжнa пeрexoдити дo нaступнoгo eтaпу. Якщo
взaємoзв'язoк відсутній, тo нeoбxіднo скoригувaти цілі
структурниx підрoзділів відпoвіднo дo стрaтeгії ВІК.
З урaxувaнням oснoвнoї стрaтeгії і зaявлeниx цілeй
підрoзділів ВІК, фoрмується пeрeлік ключoвиx пoкaзників eфeктивнoсті (КПE) з пoділoм їx нa двa блoки:
1. Зaгaльні пoкaзники для всієї кoмпaнії, які є рeзультуючими і, як прaвилo, кoнтрoлюються нa вeрxньoму рівні упрaвління;
2. Пoкaзники зa сeгмeнтaми ВІК, прeдстaвлeні у
вирoбничиx прoгрaмax кoмпaній і рoзрoблeні з урaxувaнням oсoбливoстeй гaлузі, щo впливaють нa діяльність кoжнoгo сeгмeнтa.
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Як прaвилo, всі ці пoкaзники свідчaть прo eфeктивність тoгo чи іншoгo прoцeсу, aлe нe пoкaзують
зaгaльнoї кaртини і нe відoбрaжaють взaємoзв'язoк зі
стрaтeгією кoмпaнії. Для тoгo щoб цeй взaємoзв'язoк
виявити, нeoбxіднo ствoрити цілісну систeму з oрієнтaцією нa нaйбільш знaчущі й інфoрмaтивні пoкaзники кoжнoгo вирoбничoгo підрoзділи ВІК.
Тoму нa нaступнoму eтaпі відпoвіднo дo зaпрoпoнoвaнoгo aлгoритму зa дoпoмoгoю мeтoду aнaлізу
ієрaрxій (МAІ) прoвoдиться відбір нaйбільш вaжливиx пoкaзників підрoзділів ВІК, які відпoвідaють нaйбільшій кількoсті критeріїв.
Пoслідoвність зaстoсувaння дaнoгo aнaлізу нaступнa:
1) Склaдaється систeмa критeріїв, зa дoпoмoгoю
якиx будe прoвoдитися відбір пoкaзників із зaпрoпoнoвaнoгo пeрeліку КПE (тaбл. 2).
2) Мeтoдoм пoпaрнoгo пoрівняння визнaчaється
питoмa вaгa кoжнoгo критeрію з тoчки зoру йoгo
пoрівняльнoї вaжливoсті (тaбл. 3).
Aнaлoгічним способом зa кoжним критeрієм пoрівнюються прoпoнoвaні пoкaзники і визнaчaються їx
нoрмoвaні суми.
Aнaліз зaгaльнoї систeми упрaвління xoлдингів
дoзвoлив виявити нaступний ряд критичниx сфeр, пoбудoвaний зa принципoм рaнгoвoї знaчущoсті прoблeм. Рaнжирoвaний ряд зa п'ятибaльнoю шкaлoю oцінoк прeдстaвлeний у тaбл. 4.
Тaблиця 2

Критeрії відбoру пoкaзників
Критeрій
1. Відпoвідність гoлoвній
мeті
2. Прoстoтa і дoстoвірність
рoзрaxунку
3. Співстaвність
4. Кількіснa вимірність
5. Кeрoвaність
6. Дoступність
7. Визнaчeність у чaсі
8. Oднoзнaчнe тлумaчeння

Oпис
Вaжливість і aктуaльність для дoвгoстрoкoвoгo рoзвитку кoмпaнії і якoмoгa тoчнішe
відoбрaжeння рeзультaту викoнaння стрaтeгічниx цілeй
Зрoзумілa мeтoдикa рoзрaxунку нa oснoві дoстoвірниx і дoступниx джeрeл інфoрмaції
Викoристaння oднієї oдиниці виміру, aбo відпoвіднoї шкaли, щo зaбeзпeчувaлo б мoжливість
пoрівняння пoкaзників між різними oб'єктaми і чaсoвими інтeрвaлaми aнaлізу
Шкaлa кількісниx oцінoк
Мoжливість впливу нa зміну пoкaзникa зa дoпoмoгoю упрaвлінськиx впливів з бoку
мeнeджeрів кoмпaнії, мoжливість встaнoвити відпoвідaльність зa дoсягнeння цільoвoгo
знaчeння пoкaзникa
Спoсіб вимірювaння нe пoвинeн вимaгaти витрaт нa дoрoгі тexнічні зaсoби, викoристaння
знaчнoї чaстини рoбітничoгo чaсу пeрсoнaлу, прoвeдeння вeликoмaсштaбниx дoсліджeнь
Рeгулярність рoзрaxунку в пeвні інтeрвaли aбo мoмeнти чaсу, свoєчaсність прoвeдeння
вимірювaнь
Oднaкoвa інтeрпрeтaція пoкaзників як мeнeджeрaми, тaк і рядoвими співрoбітникaми

Тaблиця 3
Пoпaрнe пoрівняння критeріїв
Критeрії

Критeрії
1. Відпoвідність гoлoвній мeті
2. Прoстoтa і дoстoвірність
рoзрaxунку
3. Співстaвність
4. Кількіснa вимірність
5. Кeрoвaність
6. Дoступність
7. Визнaчeність у чaсі
8. Oднoзнaчнe
тлумaчeння
Сумa

Σ

Питoмa
вaгa

1
1,0
0,5

2
2,0
1,0

3
3,0
0,5

4
3,0
0,5

5
0,5
0,3

6
2,0
2,0

7
0,5
0,5

8
2,0
3,0

9
2,0
3,0

10
3,0
2,0

19,0
11,8

0,198
0,123

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

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

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

2,0
2,0
2,0
2,0
0,5
2,0

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

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

0,5
0,5
1,0
0,5
0,5
0,5

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

2,0
2,0
2,0
2,0
1,0
2,0

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

11,3
11,3
17,5
13,0
5,0
8,3

0,118
0,118
0,183
0,136
0,052
0,087

5,7

8,8

8,8

13,0

6,5

9,0

4,5

10,5

16

13

95,8

1,000

17
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Тaблиця 4

Oснoвні прoблeми функціoнувaння підприємств
Критичні сфeри
1. Свoєчaсність прийняття рішeнь
2. Інфoрмaційнa систeмa
3. Бaгaтoрівнeвість систeми упрaвління
4. Гнучкість кeрівництвa пo віднoшeнню дo підлeглиx
5. Уміння мeнeджeрів дoбрe oргaнізувaти свoю рoбoту
6. Oбмeжeні мoжливoсті кaр'єрнoгo зрoстaння
7. Віднoсини з підлeглими
8. Нeдбaлe віднoшeння дo рoбoти
9. Уміння кeрівництвa прaвильнo рoзпoділяти свій рoбoчий чaс
10. Віднoшeння кeрівництвa дo кoнструктивнoї критики

Кoнкрeтні виснoвки з прoвeдeнoгo дoсліджeння
мoжнa сфoрмулювaти нaступним способом:
1. Aвтoритeт кeрівництвa підприємств дoсить висoкий, a стaвлeння дo вищoгo кeрівництвa пoзитивнe.
У кoлeктивax є пoзитивні відчуття знaчущoсті дoсягнутиx рeзультaтів.
2. Рoзпoділ рoбіт пo підрoзділax склaвся істoричнo. Фoрмaльні прoцeдури фoрмувaння пoлoжeнь
прo підрoзділи, oтримaні в xoді рoзпoчaтиx рoбіт з
aнaлізу бізнeс-прoцeсів нe oтримaли нaлeжнoгo рoзвитку і вимaгaють пoдaльшoгo oпрaцювaння.
3. Існує чіткo усвідoмлeнa нeoбxідність у рoзвитку
систeми бaгaтoaспeктнoгo внутрішньoфірмoвoгo нaвчaння.
4. Нaявнe нeрoзуміння між більшістю кeрівників
віднoснo усьoгo спeктру дoступниx їм рoбoчиx інструмeнтів і упрaвлінськиx мeтoдів, у тoму числі мexaнізмів стимулювaння.
5. Бaзoвa стрaтeгія мoтивaції, щo склaлaся нa підприємствax, бaзується нa прaктиці грoшoвиx винaгoрoд і штрaфів і звaжaючи нa свoю нeдoскoнaлість
чaстo рoбить звoрoтний eфeкт, щo вирaжaється нeрідкo
в тoму, щo прaцівники зaмість oзвучувaння прoблeм і
шляxів їx рішeння приxoвують сaмі прoблeми.
6. Oргaнізaційнa структурa підприємств мaлoдинaмічнa.
7. Нa підприємствax нeмaє підрoзділу, в якoму нaкoпичувaлaся б і aнaлізувaлaся інфoрмaція прo дійсниx і пoтeнційниx клієнтів, їx пoтрeби, спeцифічні зaпити.
8. Систeмa дeлeгувaння пoвнoвaжeнь нa усіx рівняx oргaнізaційнoї структури підприємств пoтрeбує
вдoскoнaлeння і рoзвитку.
9. Нaвички пo плaнувaнню більшoю мірoю бaзуються нa укрупнeниx рoбoчиx плaнax і нeдoстaтньo
рoзвинeні.
10. Прoцeс упрaвління пeрсoнaлoм і внутрішній
кoнтрoль нe пoвинeн oцінювaтися з погляду йoгo

Рaнг
3,3
3,3
3,2
3,2
2,9
2,8
2,8
2,8
2,7
2,7

впливу нa стрaтeгію рoзвитку підприємствa.
11. Бaгaтьoм кeрівникaм брaкує прoфeсійнoї кoмпeтeнтнoсті і прoфeсійниx нaвичoк у питaнняx фoрмувaння і рeaлізaції стрaтeгії.
12. Вищe кeрівництвo нeдoстaтньo усвідoмлює нeoбxідність підвищeння квaліфікaції пeрсoнaлу як
ключoвoгo чинникa кaр'єрнoгo зрoстaння і eфeктивнoсті рішeння стрaтeгічниx прoблeм.
13. Інфoрмaційнa структурa упрaвління вимaгaє
кoріннoї якіснoї пeрeбудoви, щo зaбeзпeчує eфeктивніші кoмунікaційні прoцeси в чaстині уxвaлeння стрaтeгічниx рішeнь.
Причинaми викoристaння КПE і ЗСП для стрaтeгічнoгo упрaвління в oснoвнoму є прaгнeння дo oтримaння кoнкурeнтниx пeрeвaг зa рaxунoк викoристaння пeрeдoвиx тexнoлoгій у вирoбництві і упрaвлінні, a тaкoж для підвищeння eфeктивнoсті рoбoти підприємствa, щo виднo з тaбл. 5.
Oснoвні труднoщі впрoвaджeння систeми прeдстaвлeно нa рис. 3.
Прoцeс ствoрeння і впрoвaджeння систeми упрaвління за ключoвими пoкaзникaми вимaгaє чіткoї oргaнізaції. Дoсліджeння пoкaзaли, щo нaприклaд, нa ТOВ
СП «Нібулoн» і ТOВ «Кeрнeл» нaйбільш склaдними
eтaпaми впрoвaджeння систeми КПE і ЗСП є питaння
прив'язки КПE дo стрaтeгічниx цілeй підприємствa і
визнaчeння джeрeл інфoрмaції тa нaвчaння кoристувaчів. Пoдібнa ситуaція пoв'язaнa з нeчітким фoрмулювaнням стрaтeгічниx цілeй підприємствa, a нaвчaння,
як прaвилo, стoсується питaнь дoтримaння рeглaмeнту і кoнтрoлю зa свoєчaсним нaдaнням інфoрмaції, щo нe дoзвoляє підняти eфeктивність функціoнувaння інфoрмaційнoї структури упрaвління.
Oснoвні нaпрями діяльнoсті підприємствa, кeрoвaні за КПE тa ЗСП, прeдстaвлeні у тaбл. 6.
Тaблиця 5

Причини викoристaння КПE і ЗСП
«Чoму Ви прийняли рішeння прo викoристaння КПE і ЗСП для стрaтeгічнoгo
упрaвління/плaнувaния»

18

Відпoвіді у
%

Нeoбxідність впрoвaджeння сучaсниx тexнoлoгій, які підтвeрдили свoю спрoмoжність і eфeктивність

65%

Пoтрeбa в якісній і oпeрaтивній інфoрмaції для уxвaлeння кeрівниx рішeнь з "випeрeджeнням" виникнeння
нeгaтивниx нaслідків

63%

Нeoбxідність oтримaння кoмплeксниx oцінoк рeзультaтів діяльнoсті - рoзширeння інфoрмaційнoї бaзи для
aнaлізу дoсягнeння стрaтeгічниx цілeй і кoригувaння стрaтeгії

52%

Нeoбxідність вдoскoнaлeння систeми зaoxoчeнь і кoмпeнсaцій

35%

Знижeння кількoсті викoристoвувaниx звітів і пaпeрoвoгo дoкумeнтooбігу

24%
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Рис. 3. Oснoвні труднoщі впрoвaджeння КПE і ЗСП
Тaблиця 6
Сфeри діяльнoсті підприємствa, в якиx викoристoвуються КПE
Фінaнси

90%

Внутрішні прoцeси (вирoбництвo, лoгістикa тa ін.

85%

Ринoк і взaємoвіднoсини з клієнтaми

75%

Пeрсoнaл

55%

Інoвaції і рoзвитoк

35%

Якщo рoзглядaти в цілoму вeртикaльнo-інтeгрoвaні групи, тo викoристaння збaлaнсoвaнoї систeми
пoкaзників відмічeнe лишe у 30 % тaкиx суб`єктів.
Водночас oснoвний aкцeнт зрoблeний нa викoристaнні КПE для oцінки фінaнсoвoї eфeктивнoсті та визнaчeння eкoнoмічнoгo стaну підприємствa. Істoтнa
увaгa приділяється тaкoж кoнтрoлю зa внутрішніми
прoцeсaми підприємствa, зaгaльній ринкoвій ситуaції
і взaємoвіднoсинaм з клієнтaми і пaртнeрaми.
ВИСНOВКИ
Тaким чинoм, нa oснoві збaлaнсoвaнoї систeми
пoкaзників прoвoдиться aнaліз рoлі ЗСП, дaється її
пoрівняльнa oцінкa з іншими систeмaми упрaвління,
рoзглядaється дoсвід її викoристaння. Прoвeдeнo aнaліз систeми упрaвління у вeртикaльнo-інтeгрoвaниx
групax; дoсліджeнo функціoнувaння ЗСП нa циx підприємствax і виявлeнo oснoвні прoблeми цьoгo функціoнувaння.
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У статті досліджено теоретичні та методологічні засади концепції управління державним боргом. Виявлено взаємозв’язок проблеми державної заборгованості та економічного розвитку країни. Проаналізовано динаміку державного боргу
України за період 2010-2019 рр. Досліджено дефолт як засіб державної боргової політики та наведено основні його
економічні наслідки. Проаналізовано міжнародний досвід управління державним боргом на прикладі Аргентини. Визначено
економічну сутність технічного дефолту та запропоновано концепцію технічного дефолту як пріоритетний напрям державної боргової політики України в сучасних умовах.

* * *
В статье исследованы теоретические и методологические основы концепции управления государственным долгом.
Выявлена взаимосвязь проблемы государственной задолженности и экономического развития страны. Проанализирована
динамика государственного долга Украины за период 2010-2019 гг. Исследован дефолт как средство государственной
долговой политики и приведены основные его экономические последствия. Проанализирован международный опыт
управления государственным долгом на примере Аргентины. Определена экономическая сущность технического дефолта и
предложена концепция технического дефолта как приоритетное направление государственной долговой политики
Украины в современных условиях.

* * *
The paper explores the theoretical and methodological basis of the concept of public debt management. The relationship between
the problem of public debt and economic development of the country has been revealed. The dynamics of Ukraine's public debt for
the period 2010-2019 have been analyzed. The default as a means of state debt policy has been investigated and its main economic
consequences are presented. The international experience of managing public debt on the example of Argentina has been analyzed.
The economic essence of technical default has been defined and the concept of technical default as a priority direction of Ukraine's
state debt policy in the current conditions has been proposed.
Public debt is a set of State commitments to internal and external creditors. State debt Management provides for state creation of
the concept of debt policy. In economic terms, the main task of debt management is to maintain the level of public debt on a moderate
level. In Ukraine, the problem of state indebtedness is particularly relevant after 2014. However, the most acute this problem was at
the beginning of 2020 with the beginning of the recession economy and raising the deficit of the State budget. There are three main
strategies to address public debt: investing in the country's economic development and timely repayment of liabilities, default and
technical default. The strategy of investing in the country's economic development envisages emission of money or additional
involvement in order to stimulate economic development, as well as timely payment of debts and interests. This strategy is
appropriate in terms of relatively small amounts of public debt. Defaulted involves declaring the state insolvency payment
obligations to creditors. Defaulted in the short run means a rapid deterioration in the economic situation in the country, but under
certain conditions, there may be positive consequences in the long run. The technical default means the state's inability to pay debts
on a certain date if there is a possibility of their payment in the future. In Ukraine today, the optimal decision of the state debt policy
is the proclamation of technical default to restructure debts and prevent aggravation of socio-economic crisis in the country.
Ключові слова: державний борг, економічний розвиток, боргова політика, національна економіка, дефолт,
технічний дефолт.
Ключевые слова: государственный долг, экономическое развитие, долговая политика, национальная экономика,
дефолт, технический дефолт.
Keywords: public debt, economic development, debt policy, national economy, default, technical default

ВСТУП
Досліджувана тема є актуальною, оскільки державний борг в умовах сучасної ринкової економіки є
невід’ємною складовою у системі державних фінансів

та міжнародних фінансових відносин. Для України
дана проблема набуває особливої актуальності у зв’язку
зі збільшенням обсягів державної заборгованості за
останні роки, а також з високою залежністю національної економіки від кредитів міжнародних фінансових
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установ.
Дослідженню проблеми державної заборгованості
присвячені наукові праці таких вітчизняних і зарубіжних вчених: І.В. Бруслиновської [1], Н.В. Волошанюк
[2], Н.В. Кукіної [3], О.Л. Руди [4], О.Л. Шелеста [5];
А. Лернера, М. Максгрейвера, Г. Роузена, Дж. Сакса
та ін. Відсутність єдиної концепції стосовно управління державним боргом в Україні в умовах економічної кризи є основною невирішеною проблемою науковців.
МЕТА роботи – дослідження проблеми державного боргу у контексті економічного розвитку України, а також пошук пріоритетних напрямів державної
боргової політики України.
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
У статті використано такі загальнонаукові та специфічні методи дослідження: аналіз, синтез, індукція,
дедукція, порівняння, діалектичний метод, економічне
моделювання.
РЕЗУЛЬТАТИ
Відповідно до п. 20 ч. 1 ст. 2 Бюджетного кодексу
України державний борг – загальна сума боргових зобов’язань держави з повернення отриманих та непогашених кредитів чи позик станом на звітну дату,
які виникають внаслідок державного запозичення
[6, ст. 2.1.20].
Економічна сутність поняття «державний борг»
полягає у його функціях:
1) фіскальна – залучення додаткових коштів на забезпечення видаткової частини державного бюджету;
2) регулююча – здійснення операцій купівлі-продажу цінних паперів з метою коригування обсягів
грошової маси.
Залежно від кредиторів державний борг поділя-
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ється на дві групи:
1) внутрішній – заборгованість уряду за випущеними державними позиками та нарахованими відсотками (зокрема, заборгованість за ОВДП перед резидентами);
2) зовнішній – заборгованість уряду перед міжнародними фінансовими організаціями, іноземними державами, фізичними і юридичними особами-нерезидентами.
Управління державним боргом передбачає прийняття заходів урядом, що спрямовані на оптимізацію
боргової політики держави. Під оптимізацією боргової політики держави слід розуміти підтримання рівня
державного боргу на оптимальному рівні в певному
періоді залежно від макроекономічних чинників, який
одночасно має відповідати наступним умовам:
1) бути достатньо високим для забезпечення здійснення бюджетних видатків (за умов бюджетного дефіциту);
2) бути достатньо низьким для підтримання платоспроможності і кредитоспроможності держави та низького ризику дефолту.
Кінцевою довгостроковою метою управління державним боргом є забезпечення макроекономічної стабільності в коротко-, середньо- та довгостроковому
періодах.
Основним показником вимірювання рівня державної заборгованості є відношення обсягів державного
боргу до ВВП країни. Водночас граничний безпечний
рівень цього показника складає за методологіями різних міжнародних фінансових установ 60-100 %. Аналіз обсягу державного боргу в Україні за період 20102019 рр. наведено у рис. 1; відношення обсягу державного боргу до ВВП країни – у рис. 2.

Рис. 1. Обсяг державного боргу в Україні [створено автором на основі даних [7]]
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Рис. 2. Відношення державного боргу України до ВВП країниm [створено автором на основі даних [7]]
Аналізуючи динаміку державного боргу України
за період 2010-2019 рр., слід зазначити, що:
– державний борг в Україні протягом 2010-2013 рр.
залишався на помірному рівні (в межах 35,9-40,1 %
від ВВП). Цьому сприяли такі фактори: помірний рівень зовнішньої заборгованості; стабільність національної грошової одиниці; відсутність економічної рецесії та депресії;
– протягом 2014-2018 рр. показник відношення
державного боргу до ВВП в Україні перебувало на
критичному за методологією МВФ рівні (понад 60 %)
[8]. Негативний вплив на рівень державної заборгованості в Україні у цей період здійснила низка чинників, зокрема девальвація національної грошової одиниці (призвела до фактичного збільшення обсягів зовнішньої заборгованості), а також загальноекономічна
криза (зумовила дефіцит державного бюджету і, як
наслідок, більші обсяги зовнішніх запозичень);
– у 2019 р. спостерігалося одночасно збільшення
державного боргу (головним чином, внутрішнього) в
абсолютному вимірі та стрімке падіння відношення
державного боргу до ВВП України. Це явище стало
наслідком масової емісії ОВДП за високою відсотковою ставкою, що тимчасово призводило до ревальвації гривні за відсутності ознак стрімкого економічного зростання. Так, незважаючи на номінальне зниження державної заборгованості, ця проблема для України залишається актуальною.
Водночас на початку 2020 р. після повернення
курсу гривні до реального ринкового значення, обсяги державного боргу відносно ВВП підвищились, а
також збільшення дефіциту державного бюджету України у зв’язку з карантинними заходами держави
зумовило потребу в додатковому запозиченні коштів
у МВФ. Слід зазначити, що використання очікуваних
позикових коштів (погашення заборгованості перед
іншими кредиторами та покриття бюджетного дефіциту) не буде безпосередньо пов’язано із інвестиціями в економічний розвиток країни. Так, поточна

боргова політика України фактично зводиться до т.з.
«кредитної піраміди».
Для вирішення проблеми державної заборгованості держава може застосовувати одну з наступних
стратегій:
1) інвестування в економічний розвиток країни (у
т.ч. шляхом грошової емісії та нових запозичень). З
погляду погашень заборгованості ця стратегія передбачає своєчасне погашення заборгованості та відсотків за нею перед усіма кредиторами. Така стратегія є
доцільною в умовах відносно невеликого обсягу державної заборгованості та наявності передумов для
стрімкого економічного зростання. Економічна сутність такої стратегії полягає у досягненні економічного
розвитку за допомогою залучених коштів із подальшим поверненням заборгованості по мірі економічного зростання. За поточної економічної кон’юнктури
такий підхід для України не є ефективним через інфляційні ризики (у випадку емісії) чи подальшого збільшення державної заборгованості (у випадку нових
внутрішніх чи зовнішніх запозичень). Водночас на
2020 р. в Україні було заплановано виплату значних
обсягів заборгованості, що в умовах поточної економічної рецесії може призвести до суттєвих скорочень
бюджетних видатків на соціальні заходи та поглиблення соціально-економічної кризи країни;
2) дефолт (повна відмова держави від виплати зобов’язань означає її банкрутство). Дефолт призводить
до низки негативних наслідків для країни: стрімка девальвація національної грошової одиниці; арешт іноземних активів країни; встановлення квот на зовнішньоторговельні операції; позбавлення можливості
одержання зовнішніх запозичень протягом певного
періоду; підвищення соціально-економічного розшарування населення (насамперед, у короткостроковому
періоді) тощо. Так, економічна діяльність держави в
умовах дефолту фактично набуває деяких ознак натурального господарства та автаркії. Серед позитивних
наслідків дефолту слід виділити списання значної
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частини заборгованості, а також підвищення конкурентоспроможності вітчизняного виробника на внутрішньому ринку через стрімке скорочення імпорту.
Типовим прикладом дефолту як способу вирішення проблеми державного боргу є Аргентина, яка за
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історію свого існування 8 разів проголошувала дефолт
(на сьогоднішній день розглядає проголошення нового дефолту). Аналіз наслідків дефолту можна відобразити шляхом співставлення основних макроекономічних показників Аргентини після 2014 р. (табл. 1).

Таблиця 1
Основні макроекономічні показники Аргентини після 2014 р. [розроблено автором на основі даних [9-12]]
Рік

ВВП на душу населення,
млрд. дол. США

2014
562,7943
2015
642,4146
2016
556,3721
2017
642,1316
2018
537,8272
2019
451,0478
* екстрапольоване значення

Рівень економічного
зростання, %
- 2,5
2,7
- 2,1
2,7
- 2,5
- 1,2*

Отже, дефолт у 2014 р. в Аргентині призвів переважно до негативних наслідків як у короткостроковому, так і в довгостроковому періодах. Слід зазначити, що аналіз наслідків дефолту в Аргентині доцільно використовувати для України через низку
спільних чинників національної економіки цих країн,
а саме:
– аграрно-індустріальна структура національного
господарства;
– сировинна модель національного експорту (головним чином – сировина та напівфабрикати сільськогосподарського призначення);
– висока залежність національної економіки від
позик, насамперед міжнародних фінансових установ;
– політична нестабільність, високий рівень корупції та тіньової економіки, що здійснюють негативний
вплив на обсяги іноземних інвестицій та інші.
Водночас, моделюючи наслідки потенційного дефолту в Україні за прикладом Аргентини, слід абстрагуватися від наступних чинників:
– негативні наслідки національної економіки Аргентині після 2014 р. були спричинені не лише дефолтом, але й подальшим загостренням політичної
кризи;
– відносно низькі обсяги зовнішньої торгівлі Аргентини відносно ВВП (у т.ч. до проголошення дефолту), що свідчить про більшу пристосованість національної економіки до умов натурального господарства (з мінімальним зовнішньоторговельним оборотом) як одного з наслідків дефолту.
Таким чином, проголошення дефолту в Україні також
не є вірним рішенням проблеми державного боргу;
3) технічний дефолт (неможливість виплати зобов’язань перед кредиторами на певну дату). За умов
сучасної кон’юнктури національної економіки України проголошення технічного дефолту є оптимальним
рішенням проблеми державної заборгованості, оскільки
такий підхід в умовах сучасного кризового стану національної економіки України поєднує переваги своєчасної виплати зобов’язань та дефолту, а саме:
– реструктуризацію боргу України (списання певної частини державного боргу та відтермінування виплати за рештою державного боргу). Такий захід дозволить державі спрямувати ці кошти на підвищення
соціальних гарантій населенню з метою послаблення
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Ревальвація
національної
грошової одиниці, %
- 7,1
- 37,9
- 12,6
- 19,0
- 47,4
- 38,1

Зовнішньоторговельний оборот,
млрд. дол. США
137,1
116,3
113,3
125,6
127,3
114,2

соціально-економічної кризи суспільства;
– уникнення негативних наслідків суверенного дефолту (зокрема, стабілізація курсу гривні; можливість
проведення зовнішньоторговельних операцій без квот
тощо).
На сьогодні заходи, пов’язані із технічним дефолтом та реструктуризацією боргів є пріоритетними
напрямами державної боргової політики України.
ВИСНОВКИ
Таким чином, державний борг – сукупність зобов’язань держави перед внутрішніми і зовнішніми
кредиторами.
Управління державним боргом передбачає створення державою концепції боргової політики. З економічного погляду основним завданням управління
державним боргом є підтримання рівня державного
боргу на помірному рівні.
В Україні проблема державної заборгованості є
особливо актуальною після 2014 р. Проте найбільш
гострою ця проблема стала на початку 2020 р. із
початком рецесії економіки та підвищенням дефіциту
державного бюджету.
Стосовно вирішення проблеми державного боргу
існують три основні стратегії: інвестування в економічний розвиток країни та своєчасне погашення зобов’язань, дефолт та технічний дефолт.
В Україні на сьогоднішній день оптимальним рішенням державної боргової політики є проголошення
технічного дефолту з метою реструктуризації боргів
та недопущення загострення соціально-економічної
кризи в країні.
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У статті розглянуто різні аспекти розвитку виробництва електромобілів в ряді провідних зарубіжних країн. Досліджується
динаміка зростання питомої ваги електромобілів у загальному обсязі транспорту і його прогнозні показники з урахуванням
країн, які планують повний перехід на електромобільність. Відзначено, що у багатьох зарубіжних країнах дотації і податкові
знижки для власників електромобілів виступають в якості важливого інструменту державного стимулювання. Аналізується
можливість випуску українських електромобілів. Підкреслюється, що виробництво електромобілів дозволяє об'єднувати
два виграшних економічних фактора – інноваційність продукції і масове її виробництво.

* * *
В статье рассмотрены различные аспекты развития производства электромобилей в ряде ведущих зарубежных
стран. Исследуется динамика роста удельного веса электромобилей в общем объеме транспорта и его прогнозные
показатели с учетом стран, планирующих полный переход на электромобильность. Отмечено, что во многих зарубежных
странах дотации и налоговые скидки для собственников электромобилей выступают в качестве важного инструмента
государственного стимулирования. Анализируется возможность выпуска украинских электромобилей. Подчеркивается,
что производство электромобилей позволяет объединять два выигрышных экономических фактора – инновационность
продукции и массовое ее производство.

* * *
The research considers various aspects of electric vehicle production in some leading foreign countries. Dynamics of specific
weight of electric vehicles in total transport and its forecast indices are under analysis considering those of the countries planning
complete transition to electric mobility. Urgency of building an expanded network of charging stations of various capacity is pointed
out. It is revealed that Volkswagen, the world largest automobile concern, is going to introduce much more new designs of electric
vehicles than it considered before – 70 instead of 50 by 2028. It is planned to produce more electric vehicles – from 15 to 22mln in
the decade to follow. Besides, the share of electric vehicles in the concern’s total production is to exceed 40% by 2030. It is indicated
that 44bln euros will be invested into designing new VW automobiles in the nearest 5 years. It is significant that in many foreign
countries there are subsidies and tax reduction for electric vehicle owners which are used as an important tool of the state’
incentives. Besides, special attention is paid to improvement and development of production of batteries for electric cars, especially
in the EU countries. The authors suggest schemes of elaborating electric mobile innovations and power supply for electric mobility
providing green and economic solutions for generating power for electric cars by wind generators. Potential production of
Ukrainian electric cars is under analysis. It is highlighted that electric vehicle production allows combining two economically
beneficial factors – innovative character of a product and its large-scale production. In this case, there will be a novelty effect and
huge unsatisfied demand as well as scale saving.
Ключові слова: інновації, менеджмент, електромобілі, концерн, розвиток, випуск, економічні фактори, інструмент
стимулювання, масове виробництво, зарубіжні країни, прогнозні показники, продукція, енергія, інвестиції
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ВСТУП
Дуже перспективним в даний час інноваційним
напрямком у світовій економіці є розробка і виробництво електромобілів. Електромобілі мають низку унікальних властивостей, що роблять їх використання в
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великих містах особливо доречним: можливість експлуатації у міських тунелях, що важко за умовами
вентиляції для традиційних машин. Нарешті, відсутні
додаткові витрати енергії у міських «пробках», тоді
як автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння
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витрачають в них палива значно більше, ніж зазвичай. Екологічні ж переваги електромобілів очевидні.
Слід вказати і значно менші витрати електромобілів
на енергію, ніж звичайних автомобілів на традиційне
паливо.
Незважаючи на динамічний розвиток електромобільності у світі теоретична проробка даної проблеми
і комплексне вивчення практичного досвіду управління такими складними інноваційними процесами виконані ще далеко не повно і є актуальними.
МЕТА роботи – дослідити у комплексному вигляді питання інноваційного менеджменту створення і
виробництва електромобілів у провідних зарубіжних
країнах та виконати аналіз різних факторів, що пов’язані з можливостю виробництва українських електромобілів.
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
У процесі дослідження використано методи аналізу і
синтезу. Дослідження базується на офіційних даних
автомобільних концернів, світової економічної статистики та Інтернет-ресурсах.
РЕЗУЛЬТАТИ
Електромобілі склали 31 % всіх нових машин,
проданих у Норвегії в 2018 р., що є найвищим (у відносному розумінні) показником в світі. Відомо також,
що країна планує до 2025 р. повністю відмовитися від
бензинових двигунів. Норвегія є найбільшим ринком
збуту Tesla в Європі. За минулий рік американський
виробник поставив туди більше 8600 автомобілів.
Очікується, що в 2019 р. число проданих машин різко
зросте, коли на норвезькому ринку з'явиться нова
Tesla Model 3. Вказується також, що продажі екологічних автомобілів виросли на 40 % порівняо з 2017 р.
Таким чином, з двох мільйонів машин на дорогах
Норвегії 10 % складають екологічні автомобілі [1].
Інша Скандинавська країна, Швеція, заборонить
двигуни внутрішнього згоряння в 2030 р. Вона виявиться в одній групі з такими державами, як Данія,
Ізраїль, Ірландія, Ісландія, Нідерланди (а також з
французькою столицею Парижем). Всі вони теж оголосили про намір через десять років припинити реєстрацію автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння.
Найбільший у світі німецький концерн Volkswagen
планує вивести на ринок значно більше моделей
електромобілів, ніж планувалося раніше. До 2028 р. у
продажу з'явиться майже 70 нових моделей машин з
електроприводом. Раніше концерн заявляв про плани
зі створення 50 моделей електрокарів. У найближчі
десять років з конвеєрів VW повинні зійти 22 млн.
електромобілів замість запланованих раніше 15 млн.
Частка електрокарів в загальному обсязі вироблених
концерном автомобілів до 2030 р. повинна скласти не
менше 40 % (близько 4 млн. машин на рік, якщо брати
до уваги нинішній рівень виробництва), говориться в
опублікованій на сайті концерну заяві. Далі вказується, що в розробку нової техніки, зокрема електродвигунів, технологій автономного водіння і цифровізації різних систем, концерн в найближчі 5 років
інвестує 44 млрд. євро, повідомив глава VW Херберт
Дис [2].
Дотації і податкові знижки для власників електромашин в ФРН виступають як важливий інструмент
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державного впливу на розвиток цього прогресивного
виду транспорту. За даними [3], щоб полегшити німецьким автомобілістам перехід на електромобілі, держава буде доплачувати їм в 2021-22 рр. 4000 євро за
придбання машини вартістю в межах 40000 євро, а
після 2022 р. – 3000 євро.
Деякий час назад японська корпорація Sony несподівано для всіх представила прототип електромобіля
Vision-S на виставці високих технологій в Лас-Вегасі.
У створенні машини широко задіяні міжнародні зв'язки.
В якості своїх німецьких партнерів Sony називає компанії Bosch, ZF, Continental і Here. Vision-S використовує також технології від Magna Steyr, Benteler,
Nvidia, Blackberry і Qualcomm, що значно прискорює
розвиток електромобілів [4].
У листопаді 2019 р. Volkswagen дав старт серійного виробництва електромобіля ID.3. Він буде сходити з конвеєра в Цвіккау – місті в федеральній землі
Саксонія. Це буде перший в Німеччині завод з випуску
тільки електричних автомобілів. Volkswagen також
вирішив, що другим його підприємством, яке повністю сконцентрується на виробництві електромобілів, стане до 2022 р. завод в Емдені, де поки випускають VW Passat. Активно поширюється автоматизація
підприємства: у виробництві і збірці електромобілів у
Цвіккау будуть брати участь 1700 промислових роботів [5].
Наприкінці 2019 р. стало відомо, що американська
компанія, що спеціалізується на виробництві електромобілів і розробці нових технологій для акумулювання електроенергії, Tesla, одним із співзасновників
якої є Ілон Маск, інвестує в великий завод під Берліном 4 млрд. євро. На заводі в Грюнхайде Tesla
планує випускати спочатку до 150 тис. електрокарів
щорічно, а в перспективі й до 500 тис. Очікується, що
першими з конвеєра зійдуть машини Model Y, пише
газета Bild am Sonntag. У разі згоди з боку уряду ФРН
і Євросоюзу Tesla може розраховувати на державну
підтримку у розмірі близько 300 млн. євро [6].
Як відомо, свій перший завод за межами США
Tesla відкрила в Шанхаї. На початку січня 2020 р.
компанія почала масові поставки електромобілів
Model 3, вироблених на шанхайському заводі Gigafactory 3 [7].
Європейська комісія схвалила плани Німеччини і
шести інших держав Євросоюзу виділити загалом
3,2 млрд. євро на субсидії для створення європейського
центру з виробництва елементів акумуляторних батарей [8].
Виробництво електромобілів дозволяє поєднувати
два виграшних економічних фактора – безумовну інноваційність продукції і масове її виробництво: у
цьому випадку буде мати місце ефект як від новизни,
великого незадоволеного попиту, так і від економії на
масштабі.
Україна, без сумніву, володіє певними можливостями для виробництва електромобілів: наявність великих запасів залізної руди, розвинене металургійне
виробництво, наявність родовищ літію, який є сировиною для акумуляторів, забезпеченість електроенергією, часткова можливість забезпечення виробництва
трудовими ресурсами.
Водночас негативними чинниками, здатними стри-
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мувати розвиток електромобільності в країні є: відсутність значущого досвіду проектування і виробництва конкурентоспроможних на світовому ринку
електромобілів будь-якого класу, акумуляторів великої ємності, автомобільних електродвигунів, зарядних
пристроїв, підготовлених для зазначених вище цілей
інженерних та робітничих кадрів, системи їх підготовки, великий відтік потенційно придатних для таких
цілей кадрів за кордон, який триває, крайня обмеженість інвестиційних ресурсів, відсутність в країні заводів, що випускають обладнання для виробництва
електромобілів, їх елементів і зарядних пристроїв.
Для розвитку виробництва в нашій країні електромобілів було б доцільним створення центру інновацій, координуючого зусилля різних структур і забезпечуючих взаємодію з закордонними партнерами
(рис. 1).
У рамках роботи центру може здійснюватися взає-
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модія зарубіжних партнерів в особі виробників і розробників електромобілів і окремих їх елементів, зарядних пристроїв, наукових установ, інвесторів, окремих фахівців у різних областях, а також представників вітчизняних науково-дослідних інститутів, університетів, банків, виробничих суб'єктів та інших
структур, спрямоване на забезпечення сприятливих
умов для розвитку електромобільності.
У нашій країні, беручи до уваги низьку ефективність і сильну зношеність обладнання теплових електростанцій, а також прогресивні світові тенденції (до
2020 р. в Данії частка вітрових станцій у виробництві
електроенергії наблизилася до 50%, а у ФРН досягла
25 %) було б дуже доцільно розвиток електромобільності поєднувати з прискореним виробництвом всередині країни і введенням в експлуатацію вітрових
електроустановок (рис. 2).

Рис. 1. Центри інновацій для електромобільності

Рис. 2. Екологічна схема виробки енергії для електромобілів
Подібні заходи могли б принести особливу користь, якби здійснювалися у співпраці з провідними
світовими виробниками вітрогенераторів, наприклад,
Vestas Wind Systems (Данія), General Electric (США),
Enercon GmbH і Nordex (ФРН), Gamesa Corporacion
Tecnologica (Іспанія). Саме вітрові електростанції
могли б забезпечувати виробництво первинної екологічно чистої електроенергії, яка за допомогою розвитої мережі зарядних станцій, забезпечувала б потреби
великої кількості електромобілів.
ВИСНОВКИ
Таким чином, аналіз розвитку інноваційних процесів, проектування і виробництва електромобілів і
пов'язаних з ними чинників, у т.ч. інфраструктурного
характеру, дозволивши, зокрема, встановити наступне.
Увага до електромобільності у багатьох, особливо в
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економічно розвинених країнах світу, має явно виражену тенденцію до наростаючого посилення, метою
чого є надання цьому виду транспорту у найближчі
15-20 років домінуючого положення, а потім – майже
повного витіснення їм автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння. Інтерес до електромобілів у деяких країнах планети обумовлений найперше екологічними міркуваннями (наприклад, у Норвегії і Швеції) і не викликаний скільки-небудь гострою економічної необхідністю, водночас, безсумнівно, зазначені міркування у перспективі будуть грати все більш
визначальну роль і носити глобальний характер. У
світовій індустрії несподівано з'являються виробники
електромобілів з числа фірм, іноді вельми великих і
авторитетних, які раніше автомобілі не виробляли, як
наприклад, японська корпорація «Sony», їх інтерес до
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даного напрямку, можливо, пов'язаний з його важливістю і перспективністю, водночас такі фірми можуть
володіти великим інноваційним потенціалом і фінансовими можливостями, що робить їх вихід на ринок
цілком впевненим. Ключовими гравцями на світовому ринку електромобілів є як традиційні країни з
більш ніж віковою історією виробництва автомобілів,
такі, наприклад, як США, Німеччина, Франція, Японія, так і Китай, чий динамічний розвиток поширюється на багато сфер, останнім часом також і на інноваційні. З технічного погляду електромобілі загалом
помітно простіше автомобілів з ДВС, у них просто
відсутні багато звичних вузлів і механізмів, заразом
ключовим елементом електромобіля є акумулятор,
що відрізняється високою вартістю, але останнім часом зазнає досить активне вдосконалення. Багато передових електромобільних країн, зокрема, європейські, мають певні проблеми з виробництвом акумуляторів, тоді як країни Південно-Східної Азії, наприклад, Китай, Південна Корея, займають тут передові
позиції. Україна може бути одним з учасників світового електромобільного ринку, виступаючи в якості
виробника найважливішої сировини для акумуляторів
– літію, а також окремих вузлів автомобіля, різних
приладів, зарядних станцій, або випускаючи готові
автомобілі, що було б краще, зрозуміло, це можливо з
набагато більшою ймовірністю тільки у співпраці з
провідними автомобільними концернами світу.
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Статтю присвячено питанню використання інновацій у процесі розслідування, зокрема в такій слідчій (розшуковій) дії
як огляд місця події. Досліджено окремі аспекти, а також сучасний стан використання техніко-криміналістичних засобів
під час проведення цієї слідчої (розшукової) дії. Проаналізовано шляхи вдосконалення та покращення ефективності проведення
огляду за рахунок використання інновацій під час її проведення. Розглянуто окремі проблемні питання, пов’язані з
використанням інновацій в огляді місця події. Інновації у цій слідчій (розшуковій) дії є нагальною потребою часу, тим
більше, що технології досягли високого рівня і дозволяють швидко й ефективно виконувати різні завдання.

* * *
Статья посвящена вопросу использования инноваций в процессе расследования, в частности в таком следственном
(розыскном) действии как осмотр места происшествия. Исследованы отдельные аспекты, а также современное
состояние использования технико-криминалистических средств при проведении этого следственного (розыскного)
действия. Проанализированы пути совершенствования и повышения эффективности проведения осмотра за счет
использования инноваций при его проведении. Рассмотрены отдельные проблемные вопросы, связанные с использованием
инноваций в осмотре места происшествия. Инновации в этом следственном (розыскном) действии являются насущной
потребностью времени, тем более, что технологии достигли высокого уровня и позволяют быстро и эффективно
выполнять различные задачи.

* * *
Introduction. Criminalistics is a science that aims to satisfy the needs of the practice and not only the investigator, but also the
prosecutor's, lawyer's and expert's. And this is especially true of the current stage of society, where it faces many challenges and
modern technologies are rapidly evolving. This puts forensics with complex and varied tasks, both related to the provision of practice
and the training of relevant professionals. The issue of introduction of innovations into the practice of investigation of criminal
offenses was of great relevance. An important aspect of the introduction of the latest technologies and innovations in the process of
investigation of criminal offenses is their use during investigative actions, in particular, the crime scene investigation. However, the
coverage of some aspects of the use of innovation during the crime scene investigation remains relevant and needs to be addressed.
The purpose of the paper is to look at specific issues related to the use of innovation during the crime scene investigation.
Results. The paper deals with the use of innovation in the investigation process, in particular in such investigative action as the
crime scene investigation. Some aspects, as well as the current state of the use of technical and forensic tools during this
investigative action, are investigated. Ways to improve and improve the performance of the review by using innovation during its
conduct are analyzed. Specific issues related to the use of innovation during the crime scene investigation are addressed. Innovation
in this investigative action is an urgent need of time, especially since technologies have reached a high level and allow them to
perform various tasks quickly and effectively.
Conclusion. Criminalistics should evolve dynamically both as a science and as a discipline. She must respond to the practice's
requests in a timely manner. And this, accordingly, requires a high level of training of both future practitioners and scientists who
will later become at the forefront of forensics. The latest technologies and innovations should be actively introduced by criminalistics
into the practice of criminal investigation.
Ключові слова: розслідування, слідча (розшукова) дія, огляд місця події, інновації, техніко-криміналістичні засоби
Ключевые слова: расследование, следственное (розыскное) действие, осмотр места происшествия, инновации,
технико-криминалистические средства
Keywords: investigation, investigative action, crime scene investigation, innovations, technical and forensic means

ВСТУП
Криміналістика – наука, що покликана задовольняти
запити практики і не лише слідчої, а й прокурорської,
адвокатської та експертної. Й особливо це стосується
сучасного етапу розвитку суспільства, коли перед ним
існує багато викликів, а сучасні технології стрімко
розвиваються. Це ставить перед криміналістикою складні та різноманітні завдання, пов’язані як із забезпеченням практики, так і підготовкою відповідних фахівців.
Як зазначає В.Ю. Шепітько, “важливою тенден-
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цією криміналістики є інтеграція знань, пропонування новітніх, інноваційних розробок науки, спрямованих на вирішення завдань протидії злочинності”
[1, с. 147].
У наукових публікаціях звертається увага, що сучасні тенденції розвитку криміналістики мають такі
напрями:
– використання криміналістичних знань на різних
стадіях кримінального процесу;
– урахування останніх досягнень фізико-хімічних
наук у розробці криміналістичних методик дослідже-
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ння різноманітних об’єктів та пристосування їх до
потреб криміналістичної діяльності з метою забезпечення достовірності та надійного зберігання інформації про сліди;
– поповнення криміналістичних обліків такими
новими видами, як фіксація райдужної сітчатки ока,
відеокомп’ютерне розпізнавання людини за зображенням її особи, рентгенограма тулуба й геномні
портрети;
– подальші наукові дослідження таких криміналістичних понять, як стратегія, тактика й технологія
та розмежування їх сутності;
– розробка криміналістичних рекомендацій із розслідування окремих видів кримінальних правопорушень [2, с. 39].
Великої актуальності набуло питання впровадження інновацій у практику розслідування кримінальних правопорушень. Так, зазначається, що воно може
здійснюватися за такими напрямами:
– розроблення та використання науково-технічних
засобів для виявлення, збирання та дослідження доказів;
– пропонування новітніх інформаційних технологій та їх використання в роботі слідчого;
– створення (розроблення) і пропонування до застосування нових прийомів, методів, методик проведення слідчих (розшукових) дій і розслідування кримінальних правопорушень у цілому [3, с. 831].
Питання інновацій у криміналістиці розглядали
такі науковці: Г.К. Авдєєва, О.В. Александренко,
В.І. Алєксєйчук, С.В. Веліканов, Г.С. Бідняк, О.Ю. Булулуков, А.О. Григоренко, Л.В. Домбровський, А.Л. Дудніков, О.М. Дуфенюк, В.І. Женунтій, В.А. Журавель,
Д.В. Затенацький, Н.М. Карпеко, М.Ю. Ковальська,
В.О. Коновалова, М.В. Костенко, К.В. Латиш, О.Л. Мусієнко, Н.В. Павлюк, А.А. Саковський, А.В. Самодін,
О.М. Цільмак, С.С. Чернявський, Ю.М. Чорноус, В.М. Шевчук, В.Ю. Шепітько, В.В. Юсупов, В.О. Яремчук та ін.
Важливим аспектом впровадження новітніх технологій та інновацій у процес розслідування кримінальних правопорушень є їх використання під час проведення слідчих (розшукових) дій, зокрема огляду
місця події. Проте висвітлення окремих аспектів використання інновацій під час огляду місця події залишаються актуальними та потребують відповідного
розгляду.
МЕТА статті – розгляд окремих питань, пов’язаних із використанням інновацій під час огляду місця
події.
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Методологічною та інформаційною основою роботи є наукові праці, матеріали періодичних видань,
ресурси Internet, нормативно-правові акти.
РЕЗУЛЬТАТИ
Огляд місця події належить до першочергових
слідчих (розшукових) дій, результати якої мають
важливе значення для процесу досудового розслідування, а в окремих випадках і для прийняття рішення
про його початок.
На результативність огляду впливають різні чинники: стан недоторканності обстановки місця події та
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слідів кримінального правопорушення; вплив шкідливих наслідків; вчасність та ефективність заходів для
охорони місця події; своєчасність прибуття слідчооперативної групи на місце події; належна організація
і тактика проведення огляду; наявність та вміле використання техніко-криміналістичних засобів тощо.
Стосовно техніко-криміналістичного забезпечення
огляду місця події, – наразі під час його проведення
науково-технічні засоби застосовуються як окремо,
так і в комплектах, зокрема, слідчі валізи, тобто комплекти техніко-криміналістичних та інших засобів (приладів, інструментів, матеріалів) для роботи з доказами
під час проведення огляду та інших слідчих (розшукових) дій; криміналістичні валізи “ВК-1” – для
огляду місця події, “ВК-2” – для огляду трупа, “ВД-1”
– для огляду місця дорожньо-транспортної пригоди,
“ВП-1” – для огляду місця пожежі, інші спеціалізовані валізи й комплекти.
Комплекти науково-технічних засобів мають як
універсальний характер, так і вузьку спрямованість
для вирішення окремих завдань. Також для проведення огляду місця події може залучатися пересувна
криміналістична лабораторія.
У наукових працях активно висвітлюються питання запровадження у практику розслідування кримінальних правопорушень сучасних технологій та інновацій. Це сприятиме покращенню розслідування загалом і, зокрема, дозволить значно підвищити ефективність та якість процесу пошуку, виявлення, фіксації
та вилучення криміналістично значущої інформації
під час огляду місця події. Так, до технічних засобів,
які пропонується використовувати під час цієї слідчої
(розшукової) дії, належать:
– системи глобального супутникового позиціювання
(прилади JPS тощо), коли на відкритій місцевості
немає надійних орієнтирів;
– лазерні ЗD сканери з відповідним програмним
забезпеченням. Зокрема, прилади DeltaSphere3D Laser
Scanner або ScanStation фірми Leica, Imager фірми
Z+F зі спеціально розробленим для оглядів місця події програмним забезпеченням [4, с. 164];
– програмний комплекс “GRAFIT”, призначений
для документування обставин дорожньо-транспортної події під час огляду місця ДТП [5, с. 295-297];
– комплект науково-технічних засобів “Польова
мініфотолабораторія”, для фіксації доказової інформації в “польових” умовах [6, с. 45];
– квадрокоптер, який надає можливість у реальному часі здійснювати візуальний контроль за проведення слідчої (розшукової) дії [7];
– смартфони [8, с. 303-304];
– мобільні лазерні прилади діагностики слідів злочину типу OMNI PRINT [9];
– світлодіодні джерела експертного світла Crimelife 282S XL; лабораторний комплекс для виявлення
прихованих слідів Crime-lite ML2; потужні вузькоспрямовані джерела експертного світла ВДС -1Crimelite 82L; набори джерел світла для криміналістичних
досліджень Nova crime /Astra Crime/ TrAc Finder [10]
та ін.
Як бачимо, пропонується застосовувати сучасні
високотехнологічні засоби. Вони виконують різні
функції та їх використання спрямоване на досягнення
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різних завдань.
Застосування цих та інших новітніх технологій та
інновацій на практиці пов’язане із певними питаннями процесуального, матеріального, організаційного,
методичного характеру тощо. Тобто постають питання стосовно процесуального закріплення доказів, отриманих цими засобами, їх придбання, обслуговування, навчання осіб, які будуть їх використовувати, комплектації підрозділів цими засобами тощо. Це відповідно вимагає вирішення зазначених питань, зокрема,
у сфері науковій, освітній, матеріально-технічній тощо.
ВИСНОВКИ
Отже, криміналістика має динамічно розвиватися і
як наука, і як навчальна дисципліна. Вона повинна
своєчасно відповідати на запити практики. А це, відповідно, вимагає високої підготовки як майбутніх
практичних співробітників, так і науковців, які згодом стануть в авангарді криміналістики.
Новітні технології та інновації мають активно
впроваджуватися криміналістикою у практику розслідування кримінальних правопорушень.
Список використаних джерел
1. Шепітько В.Ю. Інновації в криміналістиці як
віддзеркалення розвитку науки. Інноваційні методи та
цифрові технології в криміналістиці, судовій експертизі та
юридичній практиці: матеріали міжнар. «круглого столу»
(Харків, 12 груд. 2019 р.). Х.: Право, 2019. С. 147–150.
2. Сокуренко В.В. Сучасні тенденції розвитку
криміналістики та судової експертизи. Сучасні тенденції
розвитку криміналістики та кримінального процесу: тези
доп. міжнар. наук.-практ. конф. до 100-річчя від дня
народження проф. М.В. Салтевського (м. Харків, 8 листоп.
2017 р.). Харків, 2017. С. 38–39.
3. Правова система України: історія, стан та
перспективи: у 5 т. Х.: Право, 2008. Т. 5: Кримінальноправові науки. Актуальні проблеми боротьби зі
злочинністю в Україні / за заг. ред. В.В. Сташиса. С. 831.
4. Юсупов В. Сучасні напрями розвитку криміналістики
в Україні. Підприємництво, господарство і право. 2018. №
3. С. 163–166.
5. Шепітько В.Ю., Журавель В.А., Авдєєва Г.К. Рецензія
на обґрунтування щодо проведених досліджень із
розроблення програмного забезпечення «GRAFIT». Питання
боротьби зі злочинністю. Харків, 2008. С. 295–299.
6. Криміналістичні засоби та інноваційні технології у
боротьбі зі злочинністю: [звіт про наук. дослід.] //
Питання боротьби зі злочинністю. Харків, 2012. Вип. 24. С.
34–47.
7. URL: http://academy.ssu.gov.ua/ua/news/Noviy-klaskrimnalstiki-v-Akademii-vtilennya-ostannih-innovacyi-zadlya-

32

ISSN 2409-1944
yakisnoi-pidgotovki-operativnih-spivrobtnikiv-SBU.htm.
8. Дуфенюк О.М., Ковальська М.Ю. Новітні технології
у практиці досудового розслідування на прикладі
використання 3-D сканерів і смартфонів під час огляду
місця події. Порівняльно-аналітичне право. 2014. № 2. С.
302–305.
9. Участь спеціаліста в огляді місця події: довідник. К.:
Нац. акад. внутр. справ, 2017. 128 с.
10. Криміналістичне та антитерористичне. URL:
https://www.es-trade.kiev.ua.

References
1. Shepitko V.Yu. Innovations in Criminalistics as a
Reflection of Science Development. Innovative Methods and
Digital Technologies in Criminalistics, Forensics Examination
and Legal Practice: Materials of International «Round table»
(Kharkiv, Dec. 12, 2019). Kharkiv: Law, 2019, pp. 147–150. (in
Ukrainian)
2. Sokurenko V.V. Modern Trends in the Development of
Criminalistics and Forensic Examination. Modern Trends in the
Development of Criminalistics and Criminal Procedure: Theses
Suppl. International. Research Practice Conf. to the 100th
birthday of prof. M.V. Saltevskyi (Kharkiv, November 8, 2017).
Kharkiv, 2017. pp. 38–39. (in Ukrainian)
3. The Legal System of Ukraine: History, Status and
Perspectives: in 5 vol. Kharkiv: Law, 2008. Vol. 5: Criminal
Law. Actual Problems of Combating Crime in Ukraine / ed.
V.V. Stashys. P. 831. (in Ukrainian)
4. Yusupov V. Modern Trends in the Development of
Criminalistics in Ukraine. Entrepreneurship, Economy and
Law. 2018. № 3. pp. 163–166. (in Ukrainian)
5. Shepitko V.Yu., Zhuravel V.A., Avdieieva G.K. Review of
the rationale for the conducted research on software
development “GRAFIT”. Issues of crime fighting. Kharkiv,
2008. pp. 295–299. (in Ukrainian)
6. Forensic tools and innovative technologies in the fight
against crime: [report on science researches]. Issues of fight
against crime. Kharkiv, 2012. Vol. 24. pp. 34–47. (in
Ukrainian)
7. URL: http://academy.ssu.gov.ua/ua/news/Noviy-klaskrimnalstiki-v-Akademii-vtilennya-ostannih-innovacyi-zadlyayakisnoi-pidgotovki-operativnih-spivrobtnikiv-SBU.htm.
(in
Ukrainian)
8. Dufenyuk O.M., Kovalska M.Yu. The latest technologies
in the practice of pre-trial investigation on the use of 3-D
scanners and smartphones during the inspection of the scene //
Comparative-analytical law. 2014. № 2. pp. 302–305. (in
Ukrainian)
9. Specialist participation in the inspection of the scene: a
guide. Kyiv: Nat. Acad. of Internal Affairs, 2017. 128 p. (in
Ukrainian)
10. Criminalistics and Anti-Terrorist. URL: https://www.estrade.kiev.ua. (in Ukrainian)

ECONOMICS. FINANCES. LAW. 2020. № 5

ISSN 2409-1944

ПІЗНЯК
Тетяна Іванівна
tetianapizniak@gmail.com

КОВАЛЬОВА
Ольга Михайлівна
olgakovalyovasumy@gmail.com

ПОНОМАРЕНКО
Ярослав Юрійович
super.blazer@ukr.net

к.е.н., доцент, Cумський
національний аграрний університет

к.е.н., доцент, Cумський національний
аграрний університет

студент, Cумський національний
аграрний університет

УДК 658:631.115.1
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
METHODICAL APPROACHES TO THE ECONOMIC EFFICIENCY OF ENTREPRENEURIAL
ACTIVITIES
DOI: https://doi.org/10.37634/efp.2020.5.6
PIZNIAK Tetiana Ivanivna – PhD in Economics, Associate Professor, Sumy National Agrarian University
KOVALOVA Olha Mykhailivna – PhD in Economics, Associate Professor, Sumy National Agrarian University
PONOMARENKO Yaroslav Yuriiovych – student, Sumy National Agrarian University
У статті зроблено аналіз сучасних методів оцінки економічної ефективності підприємницької діяльності. Виявлено
проблеми та недоліки, а також наслідки застосування цих методів. Зроблено та розкрито поняття економічної та
соціальної ефективностей, а також розкрито суть теоретичних і практичних аспектів в оцінці ефективності
підприємницької діяльності. Здійснено аналіз відносно використання сучасних методів оцінки ефективності в умовах
сучасного розвитку українського підприємництва.

* * *
В статье сделан анализ современных методов оценки экономической эффективности предпринимательской деятельности.
Были выявлены проблемы и недостатки, а также последствия применения этих методов. Сделано и раскрыто понятие
экономической и социальной эффективности, а также раскрыта суть теоретических и практических аспектов при
оценке эффективности предпринимательской деятельности. Осуществлен анализ по использованию современных методов
оценки эффективности в условиях современного развития украинского предпринимательства.

* * *
Іntroduction. Economic efficiency of entrepreneurial activity is one of the most important criteria that are associated with the
achievement of strategic goals in the development of the enterprise. The main problem in evaluating and applying cost-effectiveness
tools is to obtain the best financial results through the use of all available resources.
The purpose of the paper is to investigate the problems and generalize those concepts that are related to the choice of
methodological approaches and directions of development of economic efficiency of entrepreneurial activity.
Results. The paper analyzes of modern methods of estimation of economic efficiency of business activity is made. Problems and
shortcomings were identified as well as the implications of using these methods. The concept of economic and social efficiency is
elaborated and disclosed, as well as the essence of theoretical and practical aspects on estimation of the enterprise activity efficiency
is revealed. Characterization of methodological approaches and methods themselves was also carried out. The analysis on the use of
modern methods of performance evaluation in the context of modern development of Ukrainian enterprises is carried out. Positive
and negative aspects of application of modern methods of estimation of efficiency of activity of the enterprise were revealed.
Priorities of development of methods of estimation of efficiency on the conditions of adaptation taking into account development of
market relations are also investigated.
Conclusion. Thus, the analysis of modern methods of assessing the economic efficiency of entrepreneurial activity at the present
stage makes it possible to conclude that the valuation methods used have positive and negative factors. The conducted research
revealed problems in the application of modern methods in practice in business activity.
Ключові слова: підприємство, методичні підходи, сучасні методи, результати діяльності, економічна
ефективність, соціальна ефективність, оцінка ефективності підприємницької діяльності
Ключевые слова: предприятие, методические подходы, методы, результаты деятельности, экономическая
эффективность, социальная эффективность, оценка деятельности предринимательской деятельности
Keywords: enterprise, methodical approaches, modern methods, results of activity, economic efficiency, social efficiency,
estimation of efficiency of business activity

ВСТУП
Економічна ефективність підприємницької діяльності
є одним із найголовніших критеріїв, які пов`язуються

з досягненням стратегічних цілей у розвитку підприємства. Основна проблема в оцінці і застосуванні засобів для підвищення економічної ефективності полягає в отриманні найкращих фінансових результатів
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шляхом використання всіх наявних ресурсів. Ринкові
відносини постійно розвиваються, а з розвитком збільшується і рівень ризику, відбувається ріст конкурентоспроможності. Для виживання у таких умовах
треба вміти раціонально визначати стратегію на ринку,
проводити аналіз ефективності та раціонально використовувати резерви та ресурси з підвищення
ефективності і конкурентоспроможності підприємницької діяльності на ринку.
МЕТА статті полягає у дослідженні проблем та
узагальненні тих понять, які пов`язують з вибором
методичних підходів та напрямків розвитку економічної ефективності підприємницької діяльності.
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Методологічною базою наукового дослідження є
системний підхід до вивчення економічної ефективності підприємницької діяльності. Для вирішення
визначених завдань у процесі дослідження використано загальнонаукові та спеціальні методи, а саме:
абстрактно-логічний (для теоретичного узагальнення
висновків та аналізу результатів дослідження); аналіз
і синтез (для аналізу окремих позитивних і негативних факторів на економічну ефективність підприємницької діяльності).
Аналіз останніх досліджень і публікацій
Дане питання було досліджено багатьма вченими:
М.Г. Чумаченком, Л.М. Гаєвською, Є.В. Мнихом,
Г.В. Савицькою, В.В. Ковальовою, О.О. Соболевою,
А.В. Сидоровою, С.О. Тульчинською, Ю.В. Тюленєвою, О.І. Петковим та ін. Праці одних вчених розкрили суть таких понять як "ефективність" та "результативність", а в працях інших – визначено критерії та системи показників ефективності виробництва.
На сучасному етапі розвитку підприємств ефективність виробництва та підприємницької діяльності
в Україні концентрується на досягненні успіхів у виробництві зі співвідношеннями тих витрат, які були
здійсненні за досягнення цих успіхів. Ефективність
підприємницької діяльності ‒ це категорія, яка полягає у відповідності між результатами і витратами підприємства та цілями діяльності, а також інтересами
власників.
РЕЗУЛЬТАТИ
Ефективність підприємницької діяльності залежить
від економічного та соціального компоненту. Економічна ефективність підприємницької діяльності – це
фундамент та прогрес розвитку у виробництві, що
несе за собою результативність підприємницької діяльності. Економічна ефективність підприємницької діяльності полягає у виробництві певної продукції за
мінімальних затрат ресурсів. Тобто це порівняння
витрат на виробництво та кінцевого результату. Зі
свого боку, соціальна ефективність полягає у створенні нових робочих місць, а саме – у збільшенні їх
кількості. Одними з основних завдань соціальної ефективності підприємницької діяльності в Україні є покращення умов праці, а також встановлення соціальних наслідків, які діляться на позитивні та негативні
(безробіття, інфляція тощо). Порівняння всіх компонентів ефективності підприємницької діяльності у загальному виді будуть являти собою оцінку. В оцінці
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ефективності підприємницької діяльності враховується ефективність для власників (учасників) підприємства. Оцінка ефективності здійснюється за певний
період.
У визначенні економічної ефективності підприємницької діяльності, яка здійснюється відносно різних
напрямків, потрібна власна методична основа, проте в
Україні офіційна методика комплексної оцінки результатів підприємницької діяльності відсутня загалом.
Отже, у визначенні ефективності підприємницької
діяльності можна опиратися на такі положення, як:
– аналітична оцінка економічної та соціальної підприємницької діяльності – базується на показниках
результатів комплексного налізу підприємницьких
структур за певний проміжок часу;
– експрес-аналіз – визначає динаміку змін показників, оцінює ці зміни та результати, а також вказує
на прийняття мір та заходів по вдосконаленню управління. Ці заходи несуть собою мету по вдосконаленню та покращенню показників ефективності.
Однак обидва методи мають більш загальний характер. Враховуючи сучасний етап розвитку українських підприємств з`являється необхідність у використанні більш новіших методів з оцінки результатів
ефективності підприємницької діяльності, бо старі
методи не в змозі забезпечувати чітке та повне максимальне відображення всіх показників, що є недостатнім для керівництва під час прийняття нових стратегій та цілей. Отже, існує 3 основних методичних підходи, при використанні яких можливо провести точні
аналізи ефективності підприємницької діяльності [1]:
1. Ринковий метод – використовується при здійсненні порівнянь одного підприємства з аналогічним
другим;
2. Дохідний метод – базується на доходах перспективної вартості майна. Цей підхід показує позицію, в основному, покупця;
3. Витратний метод – базується на відображенні
ефективності підприємницької діяльності та витрат.
Ці методичні підходи являються основними, проте
вони мають як позитивні, так і негативні сторони.
Ринковий підхід відображає нинішню практику в оцінці
ефективності підприємницької діяльності, але він є
відносно застарілим і потребує багато поправок та
виправлень. Дохідний підхід враховує ринковий аспект
та економічне старіння, проте також він містить не
повністю достовірний характер, а лише частковий. У
Зі свого боку витратний підхід є особливо придатним
для певного виду підприємницької діяльсті, що є
достатньою перевагою над іншими методичними підходами. Але в ньому не розглядаються рівні прибутку, а
також не береться до уваги вартість нематеріальних
активів і гудвілу.
Отже, суть ринкового методу полягає в оцінці вартості акцій акціонерних підприємств, суть дохідного
– у визначенні майбутніх грошових доходів, а суть
витратного методу полягає у застосуванні для стабільних підприємств, які мають значні активи. Дані
підходи були засновані на методах минулого, які активно використовувались у багатьох країнах.
Застосування цих методів на практиці позитивно
відображається на оптимізації підприємницької діяльності та переході на вищий рівень у виробництві.
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Найбільш яскраво виражені показники відображаються у таких країнах як Німеччина, Франція, США
та Великобританія. Головною причиною використання цих підходів у вищеперерахованих країнах є саме
їхня результативність, а також гнучкість у застосуванні нових навиків, які можуть бути отримані підприємством після оцінки ефективності та використанні її в майбутньому.
Розвиток підприємницької діяльності несе за собою зміни і в системі методів оцінки ефективності
підприємницької діяльності. Тому виникає потреба в
їхній класифікації. Отже, показники підприємницької
діяльності класифікуються таким чином [5]:
– показники залишкового прибутку;
– показники грошових потоків;
– показники, що засновані на ринкових оцінках;
– відносні показники;
– показники зростання.
Ця класифікація показників не має широкої популярності та мало використовується на практиці вітчизняними підприємцями, оскільки їхнє використання
має низку проблем та перешкод, які на даному етапі
мають важливе значення. Проблеми використання нових методів оцінки ефективності підприємницької діяльності полягає [6] у проблематичності збору інформації, недостатньому рівні кваліфікації персоналу, що
займаються розрахунком даних показників, а також в
нечіткій методиці для здійснення розрахунків сучасних показників.
Проте, не дивлячись на всі ці проблеми, вітчизняні
підприємці однаково намагаються використовувати
сучасні методи оцінки ефективності підприємницької
діяльності, але якщо порівняти вітчизняні результати
з результатами зарубіжних країн, то можна зробити
висновок, що досягнення не являються високими.
Звичайно ж, як і більш старі методи, сучасні мають як
переваги, так і недоліки. До переваг [7] можна віднести великий спектр параметрів оцінки, що враховується під час використання сучасних методів аналізу
та оцінки ефективності підприємницької діяльності.
Також у проведенні аналізу враховується важливість
фінансових та нефінансових показників. Сучасні методи оцінки та аналізу ефективності діяльності більш
чітко пояснюють специфіку діяльності функціонування підприємства.
Зі свого боку до недоліків [7] можна віднести загальність отриманих показників при оцінці. Тобто
показники не зможуть вказати на конкретні недоліки,
а лише на загальні. Також, розрахованих показників
буде замало для прийняття важливих стратегічних
рішень.
Активне функціонування підприємництва на ринку
напряму залежить від раціональних використань своїх
ресурсів. Це є основним завданням підприємницької
діяльності, але для того, щоб цього досягти, потрібно
застосувати практичне використання нових, більш
сучасніших методів з оцінки економічної ефективності
підприємницької діяльності, з урахуванням властивих
недоліків. Також потрібно робити детальний аналіз
кожного показника фінансової звітності, щоб запобігти невідповідностей у фінансових результатах. Активне функціонування з раціональним використанням
ресурсів підприємців можна досягти шляхом обрання
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нових методів, водночас враховувати специфіку діяльності самого підприємницької діяльності. Дотримання всіх перерахованих аспектів допоможе в отриманні підприємцем бажаних результатів у майбутньому.
ВИСНОВКИ
Отже, проведений аналіз сучасних методів оцінки
економічної ефективності підприємницької діяльності
на сучасному етапі дає можливість зробити висновок,
що використовувані методики оцінювання мають
позитивні і негативні чинники. Проведене дослідження
показало проблеми у застосуванні сучасних методів
на практиці у підприємницькій діяльності. Зокрема,
однією з основних проблем є недостатність та невідповідність даних фінансової звітності у значній частині сучасних методів. адже теоретичні та практичні
значення результатів економічної ефективності підприємницької діяльності можуть бути стратегічно
важливими для підприємців у прийнятті рішень щодо
вектору розвитку в майбутньому.
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У статті представлено теоретичні аспекти сутності та змістового наповнення поняття «детермінант» та
розглянуто класифікації детермінантів управління конкурентоспроможністю. На підставі контент-аналізу літератури
визначено детермінанти управління конкурентоспроможністю морської транспортної інфраструктури. За допомогою
методу морфологічного аналізу було визначено євроінтеграційні детермінанти управління конкурентоспроможністю
морської транспортної інфраструктури, які поділені за напрямками, а також виділено їх в межах конструктивного та
деструктивного характеру.

* * *
В статье представлены теоретические аспекты сущности и содержательного наполнения понятия «детерминант» и
рассмотрены классификации детерминант управления конкурентоспособностью. На основании контент-анализа
литературы определены детерминанты управления конкурентоспособностью морской транспортной инфраструктуры. С
помощью метода морфологического анализа было определено евроинтеграционные детерминанты управления
конкурентоспособностью морской транспортной инфраструктуры, которые разделены по направлениям, а также
выделены их в пределах конструктивного и деструктивного характера.

* * *
Introduction. Important in the process of European integration is determinants of maritime transport infrastructure
competitiveness management with modern European requirements for improving provision of efficient technology services in
maritime transportation. Scilicet necessary harmonization of economic processes and their compliance with European and world
standards, however, when maritime transport infrastructure interacts with the external environment there is a certain contradiction
between need to integrate into the international economy, on the one hand, and ensuring effective domestic economic integration
protecting national interests, on the other hand.
The purpose of the paper is to identify the determinants of European integration hat affect the management of the
competitiveness of maritime transport infrastructure.
Results. Based on the literature content analysis, the determinants of managing the competitiveness of maritime transport
infrastructure are determined. Using the method of morphological analysis, it was determined euro-integration determinants
competitiveness management marine transport infrastructure which are separated by directions and also allocated them within
constructive and destructive nature.
Conclusion. Having formed a look at the main determinants of managing the competitiveness of maritime transport
infrastructure, it should be noted that, despite importance of each determinant separately, an integral condition is their integrated
interaction which affects the provision and increase of competitiveness of the studied area. The results of the study indicate that the
European integration determinants of managing the competitiveness of maritime transport infrastructure is one of the most
important characteristics that is used to establish conceptual frameworks and form an effective methodology for managing the
competitiveness of maritime transport infrastructure.
Ключові слова: детермінанти, конкурентоспроможність, управління конкурентоспроможністю, євроінтеграція,
євроінтеграційні детермінанти, морська транспортна інфраструктура
Ключевые слова: детерминанты, конкурентоспособность, управление конкурентоспособностью, евроинтеграция,
евроинтеграционные детерминанты, морская транспортная инфраструктура
Keywords: determinants, competitiveness, competitiveness management, Euro-integration, Euro-integration determinants,
maritime transport infrastructure

ВСТУП
Набуття чинності Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом у 2014 р. має велике
значення для морської транспортної інфраструктури
(МТІ) та співробітництва з країнами-членами ЄС і,
загалом, для нових перспектив розвитку морської
транспортної інфраструктури України. Важливим у
процесі євроінтеграції є детермінанти управління

конкурентоспроможністю МТІ з урахуванням сучасних європейських вимог щодо вдосконалення надання послуг та ефективних технологій у транспортуванні морським транспортом. Тобто необхідна гармонізація економічних процесів та їх відповідність європейським та світовим стандартам, але у взаємодії МТІ
із зовнішнім середовищем виникає деяка суперечність між необхідністю інтегруватися у міжнародну
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економіку, з одного боку, та забезпеченням ефективної внутрішньоекономічної інтеграції, захистом
національних інтересів, з іншого.
МЕТА роботи – визначення євроінтеграційних детермінантів, що впливають на управління конкурентоспроможністю морської транспортної інфраструктури
на підставі морфологічного аналізу.
Формування детермінантів, що впливають на управління конкурентоспроможністю присвятили свої
праці як вітчизняні, так і закордонні науковці, такі як
Б.А. Райзберга, Р.А. Фатхутдинова, М. Портер,
В.В. Кривіцька, О.Є. Кузьмін, І.Г. Кадирус, Д.Г. Лук’яненко, А.М. Поручник, Л.Л. Антонюк, Т.М. Борисова, Ю.О. Хваль, О.І. Драган тощо. Незважаючи на
значну кількість наукових праць із досліджуваної
проблеми, подальшого розвитку потребують теоретичні аспекти визначення євроінтеграційні детермінанти управління конкурентоспроможністю морської
транспортної інфраструктури.
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
З метою вирішення наукових завдань у роботі
використовувалися такі методи дослідження: узагальнення та систематизації (для визначення сутності поняття «детермінант» та детермінантів управління
конкурентоспроможністю), групування та класифікації (систематизації євроінтеграційних детермінантів
управління конкурентоспроможністю морської транспортної інфраструктури), графічні методи (візуалізації теоретичних та практичних положень), абстрактнологічний та комплексний (для формулювання теоретичних висновків та узагальнень).
РЕЗУЛЬТАТИ
Слід зазначити, що дефініція «детермінант» є універсальною і широко застосовується у багатьох сферах науки, тобто із загальної точки зору поняття «детермінант» розглядається як «фактор (або елемент),
що обумовлює те чи інше явище» [1], «виступає началом і фактором будь-якого явища чи процесу» [2]
або трактується як «причина, попередня умова, що
приводить до деякого певного результату» [3].
Так, термін детермінант походить від лат. determinans (род. п. determinantis) – визначальний, домінуючий вплив або основний фактор [4]. Згідно з
Л.Л. Нелюбін детермінант – це «визначальник основних явищ та процесів» [5]. Детермінанта – це «визначальна ознака якогось об’єкта; подія, явище чи риса,
яка здійснює безпосередній вплив на іншу подію чи
інше явище і (чи) визначає її» [6, с. 166]. Детермінант
– «умова, причина, фактор, що визначають будь-який
процес, будь-яке явище» [7, с. 98]. Тобто, детермінанти
– це фактори, що є багатовимірними умовами, які
призводять до певного результату, водночас кожна
детермінанта виступає умовою наступного фактору і
наслідком попереднього фактору.
Контент-аналіз літератури [8, с. 49; 9; 10, с. 86-87]
засвідчив, що існує велика кількість класифікацій детермінантів, що впливають на управління конкурентоспроможністю морської транспортної інфраструктури,
але найбільш загальними, проте місткими критеріями
класифікації детермінантів, що впливають на управління конкурентоспроможністю об’єкта як керованої
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системи є зовнішні та внутрішні, похідні та базисні,
загальні та спеціальні. Тому, було сформовано детермінанти, що впливають на управління конкурентоспроможності МТІ наступним чином: за принципом
відношення до суб’єкта (внутрішні та зовнішні), за
принципом походження (похідні та базисні) та за
принципом спеціалізації (загальні та спеціальні).
Систематизувавши детермінанти, що впливають
на управління конкурентоспроможністю МТІ за трьома
принципами можна застосувати метод морфологічного аналізу, даний метод відрізняється від звичайних
ієрархічних класифікацій тим, що сприяє поєднанню
різних класифікаційних характеристик в одній системі
[11]. Відносно до цього методу, кожна ознака відповідає переліку визначальних детермінантів за цією
ознакою (компонент), які взаємно незалежні, формуючи певний набір визначальних детермінантів конкурентоспроможності МТІ [11].
Відповідно до побудови морфологічного ящика є
три принципи, за якими варто здійснювати класифікацію детермінантів А, В, С, де А – це за принципом
відношення до суб’єкта, В – за принципом походження та С – за принципом спеціалізації, кожна детермінанта володіє певним числом (n) різних незалежних
властивостей. Так за принципом відношення до суб’єкта: А1 – зовнішні та А2 – внутрішні; за принципом
походження: В1 – базисні та В2 – похідні; за принципом спеціалізації: С1 – загальні та С2 – спеціальні.
Множини А, В і С формують відповідні компонентні
ознаки. Загальна кількість альтернативних рішень проблеми дорівнює добутку варіантів по кожній компоненті, тобто 2*2*2 = 8 груп детермінантів.
Зазначені вісім груп детермінант включають:
1) зовнішні базисні загальні (загальна політична
ситуація у країні; рівень розвитку господарства загалом; науково-технічний потенціал країни; нормативноправове забезпечення; соціально-економічна ситуація;
зовнішньо-економічна стратегія країни; географічне
розташування тощо);
2) зовнішні базисні спеціальні (доступ до зовнішньоекономічних кордонів; інвестиційна привабливість,
пріоритети розвитку та модернізація МТІ тощо);
3) зовнішні похідні загальні (залучення до міжнародної торгівлі; залучення у міжнародну конкуренцію; рівні та конкурентні умови для впровадження
господарської діяльності та отримання послуг; принципи європейської та міжнародної транспортної політики; впровадження інновацій тощо);
4) зовнішні похідні спеціальні (висококваліфікаційні кадрив у сфері МТІ; участь у інтеграційних
об’єднаннях та міжнародних організаціях у сфері
морської транспортної політики; принципи міжнародної та європейської політики у сфері МТІ; міжнародні
угоди про співробітництво у сфері МТІ тощо);
5) внутрішні базисні загальні (організаційна
структура; система управління транспортними процесами; система управління якістю надання послуг;
реалізація ефективної кадрової політики; доступ до
природних ресурсів тощо);
6) внутрішні базисні спеціальні (фінансова діяльність; державна фінансова підтримка; інвестиційна
політика; техніко-економічна характеристика тощо);
7) внутрішні похідні загальні (рівень розвитку
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інформаційних технологій та систем; відповідна організаційна структура задачам діяльності МТІ; інформатизація технологічного процесу тощо);
8) внутрішні похідні спеціальні (якість перевезення та обслуговування; високваліфікований персонал;
зв’язок з міжнародними транспортними коридорами;
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можливість розширення транспортних мереж; надання високотехнологічних послуг МТІ тощо).
Різні комбінації можливих реалізацій параметрів
детермінант можна представити у вигляді кубу Цвікі
[11] (рис. 1).

Рис. 2. Куб Цвікі, що демонструє групи детермінантів, що впливають на управління
конкурентоспроможністю МТІ [складено автором]
З огляду на тему дослідження пріоритетними євроінтеграційними детермінантами, що впливають на
управління конкурентоспроможністю МТІ є зовнішні
похідні спеціальні, оскільки дані фактори направлені
на зовнішній розвиток морської транспортної інфраструктури. Так, відносно до детермінантів управління
конкурентоспроможністю МТІ, таких як зовнішні похідні спеціальні детермінанти, можна сформулювати
евроінтеграційні детермінанти управління конкурентоспроможністю МТІ, які поділені за наступними напрямками:
1) створення умов для досягнення та підтримки
стабільного й передбачуваного конкурентного середовища для судноплавства та інших морських галузей
для забезпечення стійкості європейської морської
транспортної інфраструктури;
2) формування заходів з популяризації морських
професій з ціллю підготовки та перепідготовки високваліфікаційних кадрів у сфері морської транспортної
інфраструктури;
3) співпраця держав відносно покращення екологічного стану морських перевезень, запобігання аварій та інцидентів на морі тощо;
4) формування вимог стосовно охорони та безпеки
на морі.
ВИСНОВКИ
Європейський Союз відіграє одну з головних ролей у впровадженні та формуванні найбільш прогресивних напрямків розвитку. Детермінанти управління

конкурентоспроможністю морської транспортної
інфраструктури знаходяться у тісному взаємозв’язку.
Базисні фактори є підґрунтям для концентрації ресурсів та створюють можливості для розвитку – формування похідних детермінант. Внутрішні детермінанти
об’єднують в собі як базисні фактори, так і похідні,
розвиваються та перетворюються під дією та щільним
взаємозв’язком із зовнішніми детермінантами. Зовнішні детермінанти у представленій системі об’єднуються шляхом виокремлення євроінтеграційних та
глобалізаційних детермінант, спрямованих на зовнішній розвиток.
Таким чином, результати дослідження свідчать,
що євроінтеграційні детермінанти управління конкурентоспроможністю морської транспортної інфраструктури
є одними з найважливіших характеристик, яка використовується для встановлення концептуальних засад та формування ефективної методики управління
конкурентоспроможності морської транспортної інфраструктури.
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