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Секція 1 НАУКОВІ ТА ПРАКТИЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ
ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ
УДК 930.25
Л.М. Попова
Докт. юрид. наук, професор
Харківський національний університет будівництва та архітектури
А. В. Хромов
Канд. істор. наук
Державна архівна служба України
ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ЗАВДАННЯ ЦЕНТРАЛЬНИХ
ДЕРЖАВНИХ АРХІВІВ
Вступ. Нині архівна галузь є сучасною, дієвою соціально-інформаційною
галуззю, а державні архіви – це не тільки скарбниця історико-культурної пам’яті
народу, яка потребує належного зберігання, поповнення та відтворення, а й
архівні установи, що призначені забезпечувати використання архівної
інформації, зважаючи на активне користування цифровими інформаційними
ресурсами.
Постановка проблеми. В сучасних умовах проведення реформ
адміністративно-територіального поділу країни, активної комп’ютеризації та
цифровізації всіх сфер життєдіяльності змінилися пріоритети діяльності й
центральних державних архівів, що становить актуальність даного дослідження.
Метою статті є розгляд повноважень та завдань центральних державних
архівів, а також визначення пріоритетів їх діяльності в сучасних умовах.
Виклад основного матеріалу. Указом Президента України «Про
оптимізацію центральних органів виконавчої влади» від 09.12.2010 р.
№ 1085/2010, реорганізувавши Державний комітет архівів України, створено
Державну архівну службу України (Укрдержархів) з підпорядкуванням її
Міністерству юстиції України [1]. Укрдержархів є центральним органом
виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом
Міністрів України через Міністра юстиції і який реалізує державну політику у
сфері архівної справи, діловодства та створення і функціонування державної
системи страхового фонду документації [2].
Згідно зі статтею 23 Закону України «Про Національний архівний фонд та
архівні установи» від 24.12.1993 р. № 3814-ХІІ, систему архівних установ
України становлять: 1) центральний орган виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері архівної справи і діловодства; 2) центральні державні
архіви України; 3) галузеві державні архіви; 4) Державний архів в Автономній
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Республіці Крим; 5) місцеві державні архівні установи; 6) архівні установи
органів місцевого самоврядування; 7) архівні підрозділи державних наукових
установ, музеїв, бібліотек; 8) архівні підрозділи державних органів, органів
місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ,
організацій; 9) архівні підрозділи об’єднань громадян, релігійних організацій, а
також підприємств, установ та організацій, заснованих на привітній формі
власності; 10) архівні установи, засновані фізичними особами та/або
юридичними особами приватного права; 11) науково-дослідні установи, а також
підприємства та організації у сфері архівної справи і діловодства [3].
До центральних державних архівних установ України відносяться:
1) Центральний державний науково-технічний архів України (ЦДНТА України);
2) Центральний державний кінофотофоноархів України ім. Г. С. Пшеничного
(ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного); 3) Центральний державний
історичний архів України, м. Львів (ЦДІАЛ України); 4) Центральний державний
історичний архів України, м. Київ (ЦДІАК України); 5) Центральний державний
електронний архів України (ЦДЕА України); 6) Центральний державний архівмузей літератури і мистецтва України (ЦДАМЛМ України); 7) ) Центральний
державний архів зарубіжної україніки (ЦДАЗУ); 8) Центральний державний
архів громадських об’єднань України (ЦДАГО України); 9) Центральний
державний архів вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України);
10) Дирекція з експлуатації комплексу споруд центральних державних архівних
установ України; 11) Державний центр збереження документів НАФ;
12) Державна наукова архівна бібліотека, м. Київ [4].
Правовою базою діяльності центральних державних архівів є нормативноправові акти та методичні документи з архівної справи і діловодства, а саме:
Конституція України, Закони України «Про Національний архівний фонд та
архівні установи», «Про внесення змін до деяких законів України у зв’язку з
прийняттям Закону України «Про внесення змін до Закону України «про
Національний архівний фонд і архівні установи»», «Про страховий фонд
документації України», «Про внесення змін до деяких законів України щодо
визначення порядку та строків зберігання деяких категорій документів», «Про
внесення змін до Закону України щодо визначення порядку та строків зберігання
деяких категорій документів», «Про електронні документи та електронний
документообіг», «Про електронний цифровий підпис», «Про національну
програму інформатизації», «Про охорону культурної спадщини», «Про
інформацію», «Про державну таємницю», «Про авторське право та суміжні
права», Постанови та Розпорядження Верховної Ради України, Укази та
Розпорядження Президента України, Постанови та Розпорядження Кабінету
Міністрів України, міжнародні правові акти тощо. Діяльність центральних
державних архівів регулюється також підзаконними нормативно-правовими
актами Міністерства юстиції України, Державної архівної служби України,
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інших центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади
і органів місцевого самоврядування, виданими в межах їхньої компетенції і
відповідно до законодавства [5–11]. Так, відповідно до Наказу Міністерства
юстиції України «Про затвердження Правил роботи архівних установ України»
від 08.04.2013 р. № 656/5 встановлено вимоги щодо забезпечення формування
обліку, зберігання та використання Національного архівного фонду, документи
якого є власністю держави та власністю територіальних громад [12].
Центральні державні архіви України створюються за рішенням Кабінету
Міністрів України для зберігання документів Національного архівного фонду
(НАФ) відповідно до свого профілю, що мають загальнодержавне значення, та
виконують завдання та функції держави з управління архівною справою і
діловодством. Статус посадових осіб цих установ визначається згідно із Законом
України «Про державну службу» [3].
Так, Центральний державний науково-технічний архів зберігає:
1) документи НАФ загальнодержавного значення, що є власністю держави
( а) проектну, технологічну, конструкторську та науково-дослідну документацію;
б) документи особових фондів видатних діячів науки і техніки України;
в) документи з винахідництва, раціоналізації та патентно-ліцензійні документи;
г) друковані видання, інструкції, проспекти, стандарти та інші матеріали, що
доповнюють документи ЦДНТА України і необхідні для науково-дослідної,
інформаційно-довідкової та іншої роботи); 2) страховий фонд та фонд
користування документами; 3) довідковий апарат, що розкриває склад і зміст
науково-технічної документації, та облікові документи (описи, каталоги,
тематичні й комплексні анотовані переліки документів, огляди тощо). При цьому
основними завданнями ЦДНТА України є: участь у реалізації державної
політики у сфері архівної справи та діловодства; контроль за діяльністю служб
діловодства, архівних підрозділів, експертних комісій підприємств, установ,
організацій незалежно від форми власності, що є джерелами формування НАФ, з
питань архівної справи та діловодства у встановленому законодавством порядку;
забезпечення формування НАФ, комплектування ЦДНТА України профільними
документами, їх обліку та зберігання, використання відомостей, що в них
містяться; організація роботи щодо нормативно-правового, науково-методичного
та інформаційного забезпечення архівних підрозділів та ділових служб
державних архівних установ, у яких зберігаються профільні документи;
забезпечення реалізації прав громадян на вільний доступ до відомостей, що
містяться в архівних документах; забезпечення дотримання законодавства
України про НАФ та архівні установи; ведення наукової та методичної роботи у
сфері архівної справи та діловодства, впровадження досягнень науки, техніки в
діяльність ЦДНТА України. Відповідно до докладених на нього завдань ЦДНТА
України в межах своїх повноважень: подає Укрдержархіву пропозиції щодо
формування та реалізації державної політики у сфері архівної справи та
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діловодства; організовує виконання актів законодавства і здійснює
систематичний контроль за їх реалізацією; бере участь у розробці цільових
програм та планів розвитку архівної справи й забезпечує їх виконання; здійснює
науково-методичне керівництво архівними підрозділами та службами
діловодства державних органів, профільних підприємств, установ і організацій
України; організовує в установленому порядку облік, обстеження діяльності
архівних підрозділів і служб діловодства підприємств, установ, організацій
незалежно від форм власності та підпорядкування, а також приватних архівів;
організовує та здійснює постійне зберігання, охорону, реставрацію і консервацію
документів НАФ; організовує роботу щодо віднесення документів НАФ до
унікальних документів, внесення їх до Державного реєстру національного
культурного надбання, проведення грошової оцінки і забезпечення їх
страхування; проводить роботу, спрямовану на виявлення, взяття на облік,
повернення, придбання або відтворення в копіях профільних архівних
документів, що знаходяться за кордоном; бере участь у розробленні та виконанні
програм інформатизації архівної справи; здійснює міжнародне співробітництво у
сфері архівної справи та діловодства тощо [13].
Згідно із Законом України «Про інформацію» всі громадяни України,
юридичні особи і державні органи мають право на інформацію, що передбачає
можливість вільного одержання, використання, поширення та зберігання
відомостей, необхідних їм для реалізації ними своїх прав, свобод і законних
інтересів, здійснення завдань і функцій. Реалізація права на інформацію
громадянами, юридичними особами і державою не повинна порушувати
громадські, політичні, економічні, соціальні, духовні, екологічні та інші права,
свободи і законні інтереси інших громадян, права та інтереси юридичних осіб
[14]. Тому центральні державні архіви мають забезпечити права користувачів у
доступі до архівних документів. При тому реалізація інтересів громадськості
вимагає інноваційного розвитку національної архівної сфери в нових
економічних і соціальних умовах.
Центральні державні архіви у межах своїх повноважень здійснюють
міжнародне співробітництво у сфері архівної справи і діловодства, зокрема у
здійсненні
науково-методичної
роботи
в
галузі
архівознавства,
документознавства й археографії відповідно до свого профілю, впровадженні
нових інформаційних технологій для зберігання документів, обміні досвідом
роботи архівних установ та копіями документів тощо.
Діяльність Державної архівної служби України, у тому числі центральних
державних архівних установ України у 2020 році була спрямована на реалізацією
державної політики у сфері архівної справи, діловодства та створення і
функціонування державної системи страхового фонду документації.
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Рішенням колегії Державної архівної служби України від 14 лютого
2020 року визначено основні пріоритетні напрямки діяльності Укрдержархіву,
державних архівних установ України [15]:
– цифровізація всіх процесів архівної справи, діловодства та державної
системи страхового фонду документації;
– організація формування і забезпечення гарантованої збереженості
документів Національного архівного фонду як складової вітчизняної і світової
культурної спадщини та інформаційних ресурсів суспільства;
– популяризація архівних документів до пам’ятних дат, подій та ювілеїв
визначних осіб в історії України;
– забезпечення реалізації державної політики у сфері створення та
ефективного функціонування державної системи страхового фонду документації.
З метою реалізації пріоритетних завдань Укрдержархів, у тому числі
центральні державні архівні установи протягом 2020 року спрямовували свою
діяльність за зазначеними напрямками.
У 2020 році на розгляд до архівних установ надійшло 417 099 запити, з
яких 151685 запити (39 %) прийнято на особистому прийомі керівництвом
установи, працівниками столів довідок архівних установ та розглянуто від
іноземців 11591 запит. Архівними установами виконано 417099 запити, з
позитивним результатом 303 622 запити (на 15,7 % менше ніж у 2019 році), а
також розглянуто 17430 непрофільних запитів [15].
Виконані архівними установами запити за видами поділяються наступним
чином: 243232 запитів соціально-правового характеру; 75114 майнових запитів
(на 6 % більше ніж 2019 році); 4841 генеалогічних запитів (на 2 % більше ніж у
2019 році); 44950 тематичних запитів (на 83 % більше ніж у 2019 році) [15].
Тобто, попит на використання інформації державних архівів існує, а запити за
різними видами інформації задовольняються архівами в повному обсязі.
Отже, центральні державні архіви України створюються за рішенням
Кабінету Міністрів України для зберігання документів Національного архівного
фонду відповідно до свого профілю, що мають загальнодержавне значення, та
виконують завдання та функції держави з управління архівною справою і
діловодством. Пріоритетними завданнями центральних державних архівів є
реалізація державної політики в галузі архівної справи, забезпечення здійснення
державної реєстрації, обліку, постійного зберігання, комплектування,
використання документної інформації, покращення матеріально-технічної бази
архівів, здійснення науково-методичної роботи в галузі архівознавства,
документознавства та археографії. Крім того, пріоритети діяльності центральних
державних архівів спрямовані на задоволення інформаційних потреб
громадянського суспільства, створення комфортних умов для використання
досвіду, накопиченого минулими поколіннями.
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Харківський національний університет
будівництва та архітектури
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОГО
УПРАВЛІННЯ НА ОСНОВІ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
ЯКОСТІ
Постановка проблеми. В даний час публічний сектор економіки досить
широко представлений в різних країнах і, відповідно, від ефективності
управління ним багато в чому залежить й якість життя населення країни.
На сталість розвитку публічного сектору економіки безпосередній вплив
надає якість діяльності організацій, що виконують функції державного
управління. У зв'язку з цим особливої актуальності набуває застосування
методології менеджменту якості в секторі державного управління.
В Україні у зв'язку з наслідками фінансової кризи, нестабільною
політичною обстановкою, в умовах світових карантинних обмежень, сектор
державного управління необхідно розвивати на основі менеджменту якості, що
дозволить оптимізувати діяльність організацій, які виконують функції
управління, у тому числі державними фінансами, до яких належать державні
органи влади, державні підприємства та установи.
Однією з цілей державної стратегії України є підвищення якості
управління державними фінансами, для досягнення якої поставлені завдання
підвищення ефективності управління публічними фінансами, цифровізація,
підвищення якості виконання бюджетних процедур, а також процедур
контролю у фінансово-бюджетній сфері.
Проблеми методичного характеру пов'язані як з відсутністю системного
підходу до управління ризиками, внутрішнього контролю та внутрішнього
аудиту в секторі державного управління, так й з наявністю недоліків у моделях,
на основі яких здійснюється оцінка якості фінансового менеджменту (оціночні
моделі з використанням середніх значень, вагових коефіцієнтів та експертних
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оцінок). При цьому спостерігається збільшення кількості показників якості,
однак підходи до оцінки не змінюються, що знижує достовірність отриманих
результатів. Разом з тим, активне впровадження інформаційно-комунікаційних
технологій дозволяє використовувати нові інструменти на основі обробки
великих масивів даних із застосуванням штучного інтелекту у вигляді
нейронних мереж, однак ці процеси вимагають досліджень і аналізу стосовно
розглянутої проблематики.
У зв'язку з вищевикладеним актуальність теми цього дослідження
зумовлена: по-перше, необхідністю вирішення наукових завдань щодо
підвищення якості управління в державному секторі на основі розвитку теорії,
методичного забезпечення якості, по друге, необхідністю практичної
апробацією теоретико-методичної бази та методичних рекомендацій для
розвитку сектору державного управління з метою дотримання балансу між
досягненням економічних і соціальних результатів для досягнення сталого
соціально-економічного розвитку України.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематикою сталого
розвитку державного управління на основі менеджменту якості займалися
багато вітчизняних та зарубіжних вчених з економіки. державного управління,
фінансів тощо, таких як: Кларк Дж. [1], Хан А. [2], Євсюкова О.В. [3],
Васильвська Т.Е. [4], Антонова Л. В. [5], Чернеженко О.М. [6], Куйбіда В.С.,
Карпенко О. В. [7] та ін.. Однак, незважаючи на численні дослідження, які
проведені цими вченими ще не сформовано єдиної дієвої системи управління
якістю фінансового менеджменту на основі сталої, апробованої на практиці
моделі.
Метою статті є дослідження концептуальних засади сталого розвитку
державного управління на основі фінансового менеджменту якості та побудова
власної моделі проведення оцінки якості фінансового менеджменту на основі
визначених показників.
Виклад основного матеріалу. На сьогоднішній день, ефективність
управління є основним показником при проведенні оцінки якості управління,
що дозволяє провести оцінку якості роботи всієї керуючої системи, системи
державних органів і державного органу окремо. Ефективність державного
управління характеризується двома компонентами: якістю системи органів
державного управління і якістю керуючих впливів, спрямованих на розвиток
суспільства [1].
Основними характеристиками якості системи органів державного
управління є:
– чітке та об'єктивне визначення повноважень органів управління,
обумовлених потребами розвитку громадянського суспільства;
– раціональне розмежування повноважень між органами управління, що
виключає дублювання їх функцій та бюрократизм при організації діяльності;
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– співвідношення жорсткості і гнучкості організації управління, що сприяє
безперервному розвитку системи;
– узгодження повноважень, відповідальності та зобов'язань у кожній ланці
публічного управління;
– професіоналізм державних службовців;
– ефективне співвідношення витрат ресурсів на забезпечення
функціонування системи органів державного управління.
Відзначимо, що труднощі оцінки ефективності державного управління
характеризується наступними основними причинами:
– наявністю монополій на товари і послуги у багатьох державних установ.
– результативністю роботи підприємств є виробництво конкретної
продукції, що частково відсутнє в державних установах і здебільшого в органі
державної влади.
– державним установам не завжди легко визначити кінцевого споживача.
– цілі комерційних організацій і державних установ значно відрізняються,
тому як для останніх до базових цінностей відносяться вимоги законності,
соціальної справедливості, правопорядку та ін дані вимоги не піддаються
прямій економічній оцінці.
–
нормативи і стандарти застосовні не до всіх видів робіт державних
установ, у зв'язку з чим проведення оцінки якості є скрутним.
Разом з тим, складність оцінки ефективності держуправління обумовлена
також наявністю як безпосередніх, так і опосередкованих результатів і
охопленням значного числа вимірювань (економічного, політичного,
безпосередньо управлінського, етичного, психологічного та ін.).
У дослідженні ефективності державного управління, державної бюрократії
та інститутів держави існують багата кількість теоретико-методологічні
підходи, які пов'язують ефективність з конкретними чинниками [2]. Але, на
мою думку, підхід, який основано на концепції управління якістю,
представляється найбільш комплексним, що дозволяє давати об'єктивну оцінку
якості державного управління на основі системи показників з позицій
задоволення потреб всіх зацікавлених сторін. Даний підхід акцентує основну
увагу на створенні системи постійного вдосконалення процесів, в тому числі
процесів надання послуг; максимальному залученні в цю діяльність службовців
з граничним використанням їх творчого потенціалу та ефективною
організацією їх групової роботи. Ці підходи застосовні в повній мірі і до
державного сектору управління. Симбіоз системного та процесного підходу
дозволяє забезпечувати розвиток сектору державного управління за всіма
напрямами та сферами діяльності інституційних одиниць державного сектору, у
тому числі державного фінансового менеджменту, з метою збільшення
ефективності використання бюджетних. Обробка інформації із застосуванням
нових інформаційних технологій дозволить підвищити точність даних
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дозволить приймати рішення, основані на фактах, в тому числі давати
об'єктивну оцінку якості фінансового менеджменту на основі аналізу системи
показників і встановлення залежностей між параметрами (одиничними
показниками) [3-6].
З цього можна зробити узагальнюючий висновок, що державний
фінансовий менеджмент в умовах України виступає безпосередньо
підсистемою державного управління і являє собою діяльність виконавчих
органів влади щодо забезпечення якості управління бюджетними коштами,
охоплюючи всі елементи бюджетного процесу (у тому числі планування
бюджету, виконання бюджету, ведення обліку та звітності, здійснення
контролю і аудиту).
З цього випливає, що фінансовий менеджмент повинен забезпечувати
підвищення якості бюджетних доходів і витрат в рамках бюджетного процесу.
Тобто структуру функціональної моделі забезпечення якості фінансового
менеджменту в секторі публічного управління можна представити в
наступному вигляді:
– елементи входу, що представляють собою дані або матеріальні об'єкти,
які перетворюються функцією управління в вихід (всі види доходів, а також
майно та інші активи);
– елементи керуючого впливу на функцію (накази, регламенти, інструкції
тощо);
- процеси, операції і процедури (управління витратами бюджету,
управління доходами бюджету, ведення бухгалтерського (бюджетного) обліку
складання бухгалтерської (бюджетної) звітності, організація системи
управління активами), здійснювані в рамках фінансового менеджменту;
– ресурси, що представляють собою засоби, що використовуються для
здійснення процесів і процедур (кадри, інформаційно-комунікаційні технології,
електроенергія тощо);
– елементи виходу, що представляють собою результат, отриманий за
підсумками здійснення процесів і процедур.
У процесі здійснення фінансового менеджменту органи виконавчої влади
та організації сектору державного управління повинні управляти
(перерозподіляти) всіма видами доходів (елементи входу), таким чином, щоб
забезпечити їх максимально ефективне та результативне використання з метою
якісного виконання своїх функцій та надання державних послуг (вихід). Тому,
можна стверджувати, що основними напрямками фінансового менеджменту є:
– планування бюджету;
– виконання бюджету;
– ведення бухгалтерського (бюджетного) обліку;
– формування та подання бухгалтерської (бюджетної) звітності;
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– здійснення внутрішнього фінансового контролю та внутрішнього
фінансового аудиту.
Для забезпечення якості управління бюджетними коштами здійснення
процесів і процедур повинно проходити в суворій відповідності з вимогами
нормативних правових актів бюджетного законодавства (елементи керуючого
впливу).
Для ефективного виконання процесів і процедур потрібні кадрові ресурси,
що мають відповідну кваліфікацію і підготовку, а також будівлі і споруди,
автоматизовані інформаційні системи (ресурси). Необхідно відзначити, що
якість ресурсної бази, включаючи кадровий потенціал, робить істотний вплив
на якість фінансового менеджменту і має оцінюватися або як один з процесів,
що забезпечують діяльність сектора державного управління, або в рамках
оцінки надійності досліджуваної системи
У зв’язку з тим, що оцінка якості фінансового менеджменту є одним з
процесів забезпечення якості, а також основою зворотного зв'язку, на мою
думку є доцільним приділити особливу увагу цьому процесу. На сьогоднішній
день основне завдання оцінки якості фінансового менеджменту-відстеження
негативних змін, що виникають при здійсненні процесів і процедур. А
виявлення причин виникнення негативних змін з подальшим прийняттям
заходів щодо їх мінімізації та (або) усунення відноситься до завдань
внутрішнього фінансового контролю. Основа існуючої на сьогоднішній день
моделі лежить в сфері оцінки безпосередніх результатів процесів і процедур,
здійснюваних в рамках фінансового менеджменту [7]. При цьому з метою
мінімізації суб'єктивного фактору з системи оцінки виключені показники, що
характеризують якість управління персоналом, управління інформаційнокомуныкацыйними технологіями та інші напрямки, пов'язані з ресурсною
складовою. Це є істотним недоліком існуючої моделі оцінки, яка на
сьогоднішній момент будується на основі аналітичних моделей як на
федеральному рівні, так і на регіональних і муніципальних рівнях. Основа
аналітичних моделей закладена в лінійних залежностях, тобто зміна одного з
вхідних параметрів передбачає зміну тільки одного з вихідних параметрів і не
враховує складних багатопараметричних залежностей.
Таким чином, запропоновано проводити оцінку якості фінансового
менеджменту за трьома напрямками, зокрема:
– якість результатів фінансового менеджменту-оцінюється фінансовобюджетна дисципліна і включає в себе одиничні показники результативності та
відповідності;
– показники якості організаційно-правових структур органів виконавчої
влади та організацій сектору державного управління – оцінюється ефективність
надання публічних послуг та виконання державних повноважень; містить
показники ефективності та ресурсної забезпеченості;
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– якість внутрішніх управлінських систем-оцінюється надійністю систем
управління ризиками, внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту.
Висновки. В статті були дослідженні концептуальні засади сталого
розвитку державного управління на основі фінансового менеджменту якості в
ході чого були зроблені наступні висновки та припущення, зокрема:
– систематизовані методичні підходи та аспекти дослідження якості
системи органів державного управління;
– надано авторське уточнене визначення категорії «державний фінансовий
менеджмент», який виступає безпосередньо підсистемою державного
управління і являє собою діяльність виконавчих органів влади щодо
забезпечення якості управління бюджетними коштами, охоплюючи всі
елементи бюджетного процесу (у тому числі планування бюджету, виконання
бюджету, ведення обліку та звітності, здійснення контролю і аудиту).
– запропоновано модель проведення оцінки якості фінансового
менеджменту, основною новизною якої є введення в розгляд і подальшу оцінку
всієї безлічі керованих і некерованих вхідних параметрів процесу і відповідного
їм комплексу вихідних параметрів, що характеризують його якість.
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СУЧАСНИЙ СТАН ІННОВАЦІЙНОЇ СФЕРИ В УКРАЇНІ
Постановка проблеми. Вивчення інноваційної сфери дозволяє
стверджувати, що роль держави у вирішенні виникаючих проблем є вагомою та
визначальною. Вона зумовлює необхідність формування ефективної
інноваційної політики, визначення пріоритетів розвитку, стратегії і механізмів
втілення.
Актуальність дослідження інноваційної сфери обумовлена декількома
чинниками: 1) необхідністю визначення та наукового обґрунтування напрямів
переходу від сировинного до інноваційного типу розвитку економіки України;
2) необхідністю включення інтелектуальної складової розвитку в економічний
потенціал; 3) світовими економічними процесами інтеграції і глобалізації, які
базуються на сучасних знаннях, науці, технологіях виробництва, що
визначають конкурентоспроможність країн і можливість їх розвитку в
сучасному динамічному світі.
Особлива галузь суспільного розподілу праці, що забезпечує реалізацію
продукту наукової сфери в матеріальному виробництві, і одночасно особлива
виробнича фаза суспільного виробництва виділяються в інноваційну сферу
національної економіки. Умовою функціонування інноваційної сфери є
інтелектуальна власність і власність на продукт інноваційної діяльності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні засади
дослідження інноваційної сфери, впливу інноваційних процесів на економіку
країни та фінансового забезпечення інноваційної діяльності розроблялися у
наукових працях відомих вчених[1-7]: В. Зомбарта, П. Квінтаса, М.
Кондратьєва, Д. Мессі., Р.Мюллера, Б.Санто, Б. Твісса, Д. Уїлда, І.Фішера, Й.
Шумпетера. Провідними вітчизняними дослідниками у вирішенні даної
проблеми є: В. Базилевич, Ю. Бажал, Є. Бойко, А. Даниленко, В. Євтушевський,
М. Крупка, А. Кузнєцова, О.Лапко, М. Туган-Барановський.
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Мета статті - є обґрунтування теоретичних підходів до інноваційної
сфери з метою пошуку підходів до знаходження шляхів розвитку країни в
сучасних умовах.
Виклад основного матеріалу. В умовах глибокої кризової ситуації в
Україні необхідно якомога швидше перейти до нової парадигми технологічного
розвитку, – створити необхідні умови для інноваційної діяльності, для розвитку
високотехнологічних
галузей
промисловості,
орієнтованих
на
імпортозаміщення, підвищити рівень зайнятості і заробітної плати, щоб шляхом
активізації підприємницької діяльності сприяти переходу до стадії піднесення.
Після Й.А. Шумпетера і М. Кондратьєва багато науковців почали
приділяти інноваціям значну увагу у своїх дослідженнях, виникли так звані
«неокласичні» («постшумпетеровські») теорії інновацій. Найвідомішими
представниками цього напряму є С. Кузнець, Г. Менш, М. Калецкі, В.Д.
Хартман, Б. Твісс, Х.Д. Хауштайн та інші. Інновації вони оцінюють, за
Шумпетером, як «головний імпульс» розвитку, що виходить від нових
споживчих товарів, нових методів виробництва і транспортування, нових
ринків, нових організаційних форм у промисловості [7]. При цьому вони
враховують і циклічність розвитку економіки, де спалахи нововведень
визначають чергування періодів кризи і процвітання. Тобто динаміці
нововведень відводиться роль провідного фактору, що дозволяє визначити
моменти виникнення, тривалість і інтенсивність кон’юнктурних циклів.
Таким чином, інновації є рухомою силою економічного розвитку. Вони
вдосконалюють виробництво і водночас змінюють сферу обігу. В цьому
контексті можна говорити про інноваційну економіку, яка має риси, що
відрізняються від традиційної. Ключовими поняттями цього типу економіки є
інновації (нововведення).
Інновація – це комплексний процес, який включає в себе створення,
розроблення,
доведення
до
комерційного
використання
і
розповсюдження нового технічного або якогось іншого рішення (новації), що
задовольняє певну потребу.
В Законі України від 18.09.1991 р. «Про інвестиційну діяльність” (стаття
3) інноваційна діяльність визначена як «одна із форм інвестиційної діяльності,
що здійснюється з метою впровадження досягнень науково-технічного
прогресу у виробництво і соціальну сферу промисловості [8]. Ця діяльність
включає:
– випуск і розповсюдження принципово нових видів техніки і технології;
– прогресивні міжгалузеві структурні зрушення;
– реалізацію довгострокових науково-технічних програм з великими
строками окупності витрат;
– фінансування фундаментальних досліджень для здійснення якісних змін
у стані продуктивних сил;
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– розроблення і впровадження нових ресурсозберігаючих технологій,
призначених для поліпшення соціального та екологічного становища”.
Інновація в практичній діяльності інтерпретується як процес
перетворення потенційного науково-технічного прогресу в реальний, втілений
в нові продукти і технології. В цьому процесі винахід, наукове знання або ідея
набувають економічного змісту. Новація перетворюється на товар і виступає як
об’єкт на ринку.
На відміну від науково-технічного прогресу, інноваційний процес не
завершується впровадженням нової техніки у виробництво або доведенням до
проектної потужності нової технології. Інноваційний процес має безперервний
характер навіть після впровадження, оскільки «з розповсюдженням (дифузією)
новація вдосконалюється, стає ефективнішою, набуває нові споживчі
властивості. Це відкриває для неї нові можливості застосування, нові ринки, а
відповідно, і нових споживачів, котрі сприймають даний продукт, технологію
або послугу як нові саме для себе» [9. с. 7].
Комплексність інноваційної системи випливає з визначення, що інновація
об’єднує науку, техніку, економіку, підприємництво і управління [10]. Для
впровадження інновацій в життя потрібна робота науковців, конструкторів,
технологів, робітників, маркетологів, економістів та інших.
Динамічність полягає у необхідності вивчення інноваційної діяльності
тільки з позицій теорії життєвих циклів, стадій їх розвитку. Можна визнати два
види життєвих циклів інновацій: “цикли створення” і “цикли реалізації”
інновацій, які суттєво відрізняються за своєю структурою.
Суб'єктами інноваційної діяльності можуть бути фізичні і юридичні
особи України, фізичні і юридичні особи іноземних держав, особи без
громадянства, об'єднання цих осіб, які провадять в Україні інноваційну
діяльність і (або) залучають майнові та інтелектуальні цінності, вкладають
власні чи запозичені кошти в реалізацію в Україні інноваційних проектів.
За характером діяльності та змістом інноваційної діяльності усі суб'єкти
поділяються на три групи:
– державні органи управління інноваційною діяльністю;
– інноваційні підприємства;
– фінансово-кредитні інноваційні установи.
До пріоритетних галузей промисловості України з точки зору
інвестування
віднесені:
ракетно-космічну
галузь;
літакобудування;
суднобудування; інформатизацію; біотехнологію; виробництво окремих видів
озброєння і воєнної техніки. Підприємства та організації перелічених галузей
ще не втратили інноваційне лідерство, завдяки своєї наукоємності та високій
технологічності. А тому інвестиції на інноваційній базі стають іще більш
перспективними. За рахунок забезпечення технологічного оновлення
виробництва підтримується та забезпечується конкурентоспроможність.
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Тільки через формування інноваційно-інвестиційних механізмів можна
досягти високого рівня соціально-економічного розвитку України, який
повинен включати такі складові:
– розробка інноваційної моделі розвитку економіки держави;
– формування державної та регіональної інноваційно-інвестиційних
програм та заходів щодо їх реалізації;
– формування інституційних органів та ефективного механізму
стимулювання інноваційної діяльності у державі, в регіонах та на
підприємствах;
– механізм ресурсного забезпечення відповідних програм та проектів
(технологічне, кадрове, фінансове і т. ін.);
– наявність кадрової бази, навчання, підготовка менеджерів та фахівців;
– стабільна законодавчо-нормативна база щодо створення сприятливого
інноваційно-інвестиційного клімату в країні;
– впровадження науково-технологічних досягнень та забезпечення
конкурентноздатної продукції;
– розвиток пріоритетних галузей економіки та усіх регіонів країни.
Об'єктами інноваційного підприємництва є інтелектуальні продукти –
новації, створені або придбані фірмами виробничої сфери. У Законі України
«Про інноваційну діяльність» такими об'єктами названі: (а) інноваційні
програми й проекти, (б) нові знання й інтелектуальні продукти, (в) виробниче
устаткування й процеси, (г) інфраструктура виробництва й підприємництва, (д)
організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного
або іншого характеру, що суттєво поліпшують структуру і якість виробництва й
(або) соціальної сфери, (е) сировинні ресурси, засоби їх видобутку й переробки,
(є) товарна продукція, (ж) механізм формування споживчого ринку й збуту
товарної продукції [10, Ст. 266].
Основним суб'єктом інноваційної діяльності є інноваційне підприємство
– це підприємство, що розробляє, виробляє і реалізує інноваційні продукти і
(або) продукцію чи послуги, обсяг яких у грошовому вимірі перевищує 70
відсотків його загального обсягу продукції і (або) послуг. Організаційно воно
може бути сформоване у вигляді інноваційного бізнес-інкубатора (центру,
клубу), технопарку, технополісу тощо.
Значним кроком в стратегічному регулятивному забезпеченні
інноваційного розвитку України є Закон України «Про державне регулювання
діяльності у сфері трансферту технологій» [11] та Загальнодержавна
комплексна програма розвитку високих наукоємних технологій, яка спрямована
на запровадження моделі сталого економічного зростання вітчизняних
підприємств шляхом удосконалення структури їх основного капіталу та
інтенсивного інвестування високотехнологічного виробництва. Метою
Програми є забезпечення сприятливих умов для створення і розвитку
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наукоємних технологій та на цій основі широкомасштабної модернізації
національної економіки. Програма виконується шляхом реалізації проектів з
розробки наукоємних технологій. Відбір проектів здійснюється на конкурсній
основі.
Серед інструментів активізації трансферу технологій слід виділити види
інноваційних компаній, за допомогою яких відбувається комерціалізація
передових технологій. До них слід віднести: старт-ап (start-up), спін-офф / спінаут (spin-off / spin-out), спін-ін (spin-in) компанії:
Старт-ап (start-up) – недавно створена компанія (можливо, ще не
зареєстрована офіційно, але має наміри стати офіційною), яка будує свій бізнес
на основі інновацій або інноваційних технологій, не вийшла на ринок або лише
почала на нього виходити.
Спін-офф / спін-аут (spin-off / spin-out) – компанія, що створюється
материнською компанією для впровадження «побічних продуктів»
інноваційного процесу. Спін-оффи зберігають зв'язок з материнською
компанією, спін-аути стають абсолютно незалежними компаніями.
Спін-ін (spin-in) – компанія, що створюється материнською компанією
для забезпечення її майбутнього росту шляхом проникнення на перспективний
новий ринок.
Отже, це нові, як правило, малі інноваційні (наукомісткі)
високотехнологічні підприємства, створені на основі використання ре зультатів
наукових досліджень і розробок. Зазвичай вони класифікуються за
орієнтованістю на попит чи пропозицію, а також за рівнем технологічної
визначеності. Технологічні старт-ап компанії орієнтовані на технологічну
пропозицію і їм притаманна технологічна визначеність. Науково-дослідні спінофф / спін-аут компанії можуть бути як академічні, так і корпоративні, також
спрямовані на пропозицію, але відрізняються від перших технологічною
невизначеністю. На основі ринкового попиту створюються технологічні спін-ін
компанії, які реалізують проекти в умовах технологічної невизначеності.
Крім того, у світі існують також і компанії адаптери технологій – це
компанії які створюються з метою задоволення попиту за допомоги
використання наявної технології. А сам процес передачі певних сегментів
інноваційної діяльності невизначеному колу осіб з метою залучення до
інноваційного процесу людей поза сферою науки та бізнесу має
назву краудсорсинг.
Венчурні підприємства – переважно малі підприємства в прогресивних з
технологічного погляду галузях економіки, що спеціалізуються у сферах
наукових досліджень, розробок, створення і впровадження інновацій,
пов'язаних із підвищеним ризиком. Діяльність таких фірм зорієнтована на
розв'язання наукових проблем і конкретних виробничих завдань з чітко
визначеним кінцевим результатом. Вони найпоширеніші в наукомістких
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галузях економіки, що спеціалізуються на інженерних розробках, тобто на
комерційній апробації науково-технічних досягнень.
В Україні до венчурних фірм відносять переважно компанії, утворені
науково-технічними працівниками колишніх НДІ та ВПК, які розширюють
Стратегічною метою сучасного українського суспільства є подолання
науково-технологічного відставання від розвинених країн, включення у світові
економічні процеси на правах повноцінного партнера, перехід до нової стадії
цивілізаційного прогресу. Для вирішення окреслених проблем необхідно
забезпечити стійкий і динамічний характер розвитку процесів інтеграції
учасників інноваційного процесу, у результаті яких створюються інноваційно
орієнтовані інтеграційні утворення (структури) – об’єднання наукових
установ, освітніх закладів і виробничих підприємств, які повністю або частково
поєднують матеріальні та нематеріальні активи з метою економічної інтеграції
для здійснення інноваційної діяльності на засадах ефективного управління.
Потреби держави, суспільства, економіки у формуванні інноваційних
інтеграційних структур визначені в державних програмних документах –
Концепції науково-технологічного та інноваційного розвитку України, де
закладено курс на інноваційну модель структурної перебудови національної
економіки і затвердження її як високотехнологічної держави. Виходячи з цього
розроблено концепцію розвитку інноваційних інтеграційних утворень для умов
України з метою прискорення розбудови інноваційно орієнтованої економіки.
Сутність концепції полягає в активізації підтримки різноманіття діючих
інноваційних структур і впровадження нових перспективних варіантів науковоосвітньо- виробничої співпраці шляхом здійснення комплексу заходів
(нормативно-правових, фінансових, економічних, організаційних), що
дозволить перейти від стихійного стану інтеграційних процесів до планованого,
зберегти національні традиції та врахувати зарубіжні інтеграційні моделі
взаємодії науково-освітньої сфери з виробництвом
Необхідність використання багатоваріантних інтеграційних структур
пояснюється пошуком раціональних зв'язків між учасниками інтеграції в
кожному конкретному випадку. Кожна організація, що інтегрується, є у своєму
роді унікальною, і застосовувати одне лекало інтеграції на значне число
суб'єктів навряд чи буде виправданим. В основу інтеграційних рішень потрібно
закладати комплекс умов, серед яких: цілі, функції та інструменти спільної
діяльності; очікувана регулярність співробітництва; стартовий потенціал сторін
(включаючи адекватність рівня підготовки випускників вимогам ринку праці,
визнання науковим колом і громадськістю досягнень наукових шкіл,
упровадження наукових досягнень в економіку); рівень розвитку території, у
межах якої передбачається здійснювати інтеграцію.
Висновки. Дослідження інноваційної сфери передбачає розгляд таких
понять як інновації, інноваційна діяльність, інноваційний процес.
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Ефективна структура інноваційної сфери повинна базуватися на
принципах фундаментальної науки; але також орієнтуватися на сучасні запити
суспільства та виклики середовища.
Незважаючи на те, що інновації, інноваційна діяльність та інноваційна
сфера досліджується вже досить тривалий час, досить не існує єдиного підходу
до визначення зазначених термінів. Зазвичай термінологічні відмінності не
перешкоджають здійсненню інноваційних процесів, але у деяких випадках, при
визначенні пріоритетних напрямів інноваційної діяльності, некоректний підхід
до сутності інновацій може загальмувати розвиток економіки.
Отже, виявлення сутності основних категорій інноваційної сфери,
встановлення їх сучасного стану дозволить застосовувати їх при вирішенні
проблем розвитку інноваційної системи української економіки.
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Асистент кафедри менеджменту та публічного адміністрування
Харківський національний університет будівництва та архітектури
БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ ЯК ОСНОВА УПРАВЛІННЯ
ПІДПРИЄМСТВОМ
Постановка проблеми. Планування - дуже важлива складова успіху.
Воно включає в себе визначення цілей та завдань, вибір найбільш ефективних
шляхів та засобів їх досягнення. При плануванні важливо встановити що саме
необхідно зробити щоб досягти поставлених цілей. У сьогоднішніх умовах
розвитку різних підходів до господарювання відкриття нового бізнесу або
збільшення вже існуючого підприємства є можливим лише після виявлення
потреб ринку, які постійно міняються. При розробці нового продукту в
організації та фінансуванні його виробництва слід враховувати динаміку
ринкових тенденцій. Себто перед кожним етапом удосконалення діяльності
підприємства, розширення чи оновлення асортименту необхідно визначати чи
варті інвестицій та зусилля для цього конкретного проекту. Вирішенням цієї
проблеми є бізнес-план, розробка якого дозволяє узгодити інноваційні
можливості з потребами ринку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичним та
методологічним аспектам бізнес-планування діяльності підприємств було
присвячено ряд наукових праць, а саме таких відомих вітчизняних та
зарубіжних вчених, як В. Алієв, В. Барінов, К. Барроу, В. Буров, М.
Віноградова, О. Волков, С. Головань, В. Горбунов, В. Горємикін, А. Гречан,
О. Дерев'янко, І. Дубровін, М. Зінгер, В. Іванова, О. Кузьмін, В. Лосєв, Т.
Любанова, С. Ляпунов, М. Мальська, С. Млодика, В. Морошкін, Г. Осовська,
С. Пєтухова, С. Покропивний, С. Соболь, В. Стадник, Е. Уткін, Г.
Швиданенко, О. Яременко та ін. [1; 4; 8; 9; 10]. В той же час дослідження
наукової літератури та практики бізнес-планування на вітчизняних
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підприємствах свідчить, що розуміння бізнес-планування в сучасних умовах є
недостатньо висвітленим і залишається суперечливим.
Мета статті. Метою статті є визначення сутності та місця бізнес плану
в системі управління підприємницькою діяльністю в сучасних умовах
господарської діяльності.
Виклад основного матеріалу. Планування є одним з основних
елементів будь-якого управлінського циклу. Наприклад, управлінський цикл
Шуарта-Демінга PDCA виглядає наступним чином:

Дія
(Act)

Планування

Перевірка

Виконання

(Plan)

(Check)

(Do)

Рис. 1. Управлінський цикл Шуарта-Демінга PDCA [5].
Цикл PDCA включає такі етапи, як планування (Plan), виконання (Do),
перевірка (Check) та дія (Act). Повторюється до тих пір, поки результат не
збігається з планом. Але слід враховувати, що план може періодично
змінюватися відповідно до вимог споживачів, а тому саме він є основою для
досягнення бажаного результату.
Є багато визначень планування. У загальному сенсі під ним розуміють
процес постановки цілей і визначення того, що необхідно зробити для їх
досягнення. Суть процесу планування детально описана в наступному
визначенні: «Планування являє собою орієнтований на майбутнє процес
обробки інформації та прийняття рішень, що здійснюється на основі
систематичної підготовки, та який проводиться як на системному
(корпоративному) рівні в цілому, так і на рівні окремих елементів (структурні
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підрозділи, функціональні підсистеми, окремі працівники). Результатом
планування є план або система планів» [1].
Планування за своєю суттю є процесом. Як і в будь-якому процесі, дані
та інформація, що надходить, переробляються за допомогою певних методів
та інструментів в інформацію, яка отримується на виході, тобто в
альтернативні варіанти плану.
Існує суттєва різниця між плануванням прогнозування і, відповідно, між
планом і прогнозом. Це те, що прогнозування є пасивним процесом
(наприклад, прогноз інфляції, курсу валют тощо), а планування є
формулюванням намірів, що передбачають свідоме вираження сили волі і
прийняття рішень. Планування встановлює те , що потрібно зробити.
Планування - це не тільки уміння передбачати все необхідні дії, а й
здатність передбачати будь-які сюрпризи у вигляді ризиків, які можуть
виникнути в процесі виконання плану. А оскільки що підприємство не може
повністю усунути всі можливі ризики, важливо також мати можливість
планувати заходи для реагування на них.
Створення, розвиток та функціонування суб’єктів господарювання,
вимагає всебічного планування, інструментом якого є бізнес-планування.
Досить вагоме значення відводиться розробленні бізнес-плану як
деталізованого
попереднього
прогнозу
перспектив
і
аналізу
підприємницького проекту, в особливості якщо започатковується новий
напрям, вид економічної діяльності або створюється стратегічний підрозділ
підприємства.
На сучасному етапі розвитку економіки бізнес-планування є
надзвичайно важливим, адже дедалі більшою стає необхідність в
комплексному та детальному введенні нових сучасних елементів планування
щоб забезпечити життєздатність та конкурентоспроможність підприємства.
В бізнес-середовищі бізнес-планування є сучасним і останнім часом
досить популярним визначенням. Однак розроблення бізнес-плану та ведення
діяльності в руслі константного бізнес-планування з урахуванням всіх
особливостей цього поняття (постійний моніторинг ринку, стану
конкурентного середовища, складання планів для впровадження будь-яких
змін тощо) на вітчизняних теренах знаходяться на відстані від європейських
практик розвинених держав.
Сучасний бізнес працює в умовах зростаючої складності,
невизначеності та динамічних змін, що відбуваються у зовнішніх умовах. У
зв'язку з цим зростає важливість розробки стратегії і стратегічного
планування не тільки для великих, але і для середніх підприємств, а також
для малого бізнесу.
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Стратегічне планування – це процес, який передбачає збір та обробку
інформації для встановлення стратегічних цілей, розробки стратегії, планів
досягнення цілей та шляхів підвищення ефективності бізнесу, покликаних
узгоджувати вимоги зовнішнього середовища з можливостями підприємства.
Метою цього процесу є забезпечення довгострокового успіху підприємства
[7].
Стратегічне планування не повинно обмежуватися складанням
стратегічного плану раз і назавжди. Робота над його формуванням є
постійним процесом. Планування та коригування плану триває протягом
усього існування компанії. Сам план повинен постійно оновлюватися і
переглядатися, щоб забезпечити його актуальність і життєздатність.
Для того, щоб бути ефективним, будь-яка організація в процесі
стратегічного планування повинна вміти поєднувати логіку і інтуїцію. Однак,
щоб об'єднати стратегічні цілі і стратегії для їх досягнення в якомусь
узгодженому керованому цілому, забезпечити реалізацію цілей на практиці
різними частинами компанії, необхідно розробити бізнес-план.
Бізнес-план – це короткий, точний, доступний і зрозумілий опис
передбачуваного бізнесу, найважливіший інструмент при дослідженні різних
ситуацій, який надає спромогу обрати найперспективніший бажаний
результат і визначити способи його досягнення. Бізнес-план є документом,
що дає можливість управляти бізнесом, тому його можна вважати
невід’ємним елементом стратегічного планування і оперативного управління
бізнесом [4].
Бізнес-план
охоплює
майже
усі
напрямки
функціонування
підприємства: від повного опису технології бізнес-проекту до ґрунтовних
фінансових розрахунків ефективності господарювання. Саме тому розробка і
контроль реалізації бізнес-плану сприяє підвищенню ефективності та
зниженню ризиків при започаткуванні нових напрямків підприємницької
діяльності.
Поняття «бізнес-план» використовується в двох значеннях:
1. Результат консолідованого планування діяльності підприємства, що
здійснюється систематично, на регулярній основі. У цьому тлумаченні бізнесплан є письмовим документом, стратегічним планом створення та/або
розвитку бізнесу. Він відображає поточний стан, цілі та їх стратегію,
припустимі потреби та очікувані результати розвитку бізнесу.
2. Результат одноразового планування, здійсненого в рамках проекту з
вирішення конкретного стратегічного завдання. У цьому контексті бізнесплан є основним документом інвестиційного проекту, наданого інвестору, в
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якому в короткій формі і звичайній послідовності представлена суть, основні
характеристики, фінансові результати та економічна ефективність проекту.
Головною відмінною рисою бізнес-плану є те, що цей документ має
консолідований, системний характер. Це відрізняє бізнес-план від інших
видів планів, що розробляються на підприємстві. Він пов'язує характеристики
та фактори зовнішнього середовища бізнесу з внутрішніми характеристиками
та функціональними напрямами діяльності самого підприємства (від
маркетингу та збуту продукції до технічного забезпечення виробництва).
Бізнес-планування відноситься до процесу розробки бізнес-плану, який
є впорядкованою організаційною процедурою, пов'язаною зі збором та
обробкою інформації, прийняттям рішень, що здійснюється з метою у вигляді
цілісної системи взаємопов'язаних управлінських рішень.
Бізнес-план повинен містити добре структуровану та продуману
систему даних та інформації, яка представляє набір важливих бізнескомпонентів та функціональні напрямки діяльності - цілі проекту, ринок,
маркетинг, виробництво, менеджмент, фінанси та ризики, графік роботи. Їх
системний опис необхідний для того, щоб дати чітку картину підприємства, а
також визначити, в якому напрямку воно планує рухатися і як воно
збирається досягти цього.
Використання бізнес-планування пропонує ряд переваг і переваг, які
наступні:
- робить акцент на споживача та гнучкість у його обслуговуванні;
- загальна ефективність управління підвищується за допомогою
орієнтованого на результат та ефективного використання ресурсів;
- інтеграція та координація взаємодій покращуються між окремими
елементами та працівниками, оскільки стратегічні цілі переводяться в
тактичні цілі та заходи для їх досягнення;
- контроль покращується оскільки порівняння фактичних результатів
з запланованими дозволяє оцінити ступінь наближення до поставлених цілей;
- забезпечується ефективність розподілу і використання ресурсів та
часу.
Незважаючи на чіткі переваги стратегічного та бізнес-планування, існує
також низка перешкод для його широкого використання в процесі управління.
У дослідженнях Д.Ф. Куратко, Ф. Аналуї та ін. відзначені наступні
перешкоди [6]:
- брак часу;
- постійне навантаження поточною роботою
- високі витрати, пов'язані з процесом планування
- відсутність досвіду і навичок планування;
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- відсутність довіри до співробітників і консультантів, страх перед
провалом бізнесу.
Висновки. Можна підсумувати, що бізнес -план - це активний
інструмент управління, основа для всієї планувальної та оперативної
діяльності організації. Бізнес-план дає змогу аналізувати та відстежувати
діяльність підприємства та знаходити відхилення від плану, щоб своєчасно
коригувати напрямок розвитку бізнесу. Наявність бізнес-плану дозволяє
установлювати плани на майбутнє, передбачати ризики, що можуть
нашкодити діяльності підприємства. Також наявність бізнес-плану підвищує
ефективність діяльності та дозволяє загалом оцінити успішність
підприємства.
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ENTERPRISE PERSONNEL DEVELOPMENT
MANAGEMENT SYSTEM
Enterprises operating in in modern conditions, faced with the challenge of
survival in fierce competition in the market and finding ways of successful
development. In the decision staff plays an important role in the task’s organizations.
Does any organization function effectively?
First of all, it is determined by the degree of development of its staff. The
ability of the organization constantly raising the professional level of its employees is
one of the most important factors in ensuring its competitiveness in the market, given
that in modern conditions, theoretical knowledge is rapidly aging, skills and practical
skills of staff.
Qualitatively new personnel policy approaches are the key to success and
problem solving. As a rule, enterprises do not conduct comprehensive monitoring of
development staff, due attention is not paid to growth staff utilization rate factor –
increase qualifications, etc [1].
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The relevance of this topic is that high-quality higher education and vocational
training are dominant in the creation of a system of values by economies and the
ability to adapt quickly to the conditions changing environment for production
processes, as the acquisition of new knowledge, skills and abilities in first of all it
gives the chance to apply them in practice and to get a material form with ability
bring profits to the organization.
Organization of personnel development management and career in the
enterprise in terms of market relations is considered of two parties - as an individual
organization, and as a management organization. The first associated with the
actualization of human needs to ensure their own safety and well-being in an unstable
environment, the second - with increasing importance full use of limited resources,
including human and intellectual potential of employees. Therefore, staff
development was studied from the point of view of two approaches to definition of its
essence - individual and organizational, from the standpoint of which analyzes this
complex socio-economic phenomenon [3].
This approach, analysis of the genesis and further development personnel,
critical study of scientific papers on personnel development in different areas of
knowledge allow us to conclude that it is necessary to consider staff development as a
coordination of needs, motives, interests and life goals an individual with
organizational evolution.
Currently, domestic enterprises have begun to pay special attention problems
of personnel management and its development. This is due to the fact that socioeconomic contradictions that accumulate are found in society expression in
dissatisfaction of the employed population with work, in the absence professional
growth, inadequate remuneration for its actual results, and sometimes simply in the
dismissal of workers who replenish the army unemployed [1].
Personnel managers today are called to master the technique work with staff,
qualified to select and adapt employees, organize their retraining, training in
innovations.
Personnel development is a systematically organized process of continuous
professional training of employees to prepare them for new one’s production
functions, professional development, formation reserve of managers and improving
the social structure of staff.
Development staff is provided with measures related to the evaluation of
personnel for the purpose production adaptation and certification of personnel, career
planning employees, stimulating staff development, etc [1].
The current situation in the labor market can be characterized by growth
unemployment, reduction of the employed population, aggravation of the problem by
providing workers places for people with higher education. However, time changes
and changes are taking place in the economic, political and social policy of the
country.
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In a market environment, where there is a fierce competition for survival, work
is given in a new way, the staff put forward many new conditions, namely a flexible
response to existing demand, finding potential demand and translating it into the real,
the struggle for the new consumer and maintenance of the old, the ability to adapt to
frequent changes in the structure of production and functional responsibilities, taking
into account psychological factors in the activities of the enterprise, etc. This
situation encourages each employee to constantly worry about their professional
training or promotion qualifications [2].
Effective implementation of continuous staff development in the daily
activities of domestic business entities is possible only with the prior creation of a
thorough theoretical and methodological support of this process [1, p. 13].
The formation of a personnel management system is possible with the order of
the population interconnected elements (subsystems), one of subsystems of which is a
subsystem of development. K.O. Lyubimova, having modified the proposed OV
Krushelnytska and D. Melnichuk functional subsystems of the human resources
management system presented the following composition of the system personnel
management of the enterprise [2]:
- subsystem of organizational structure development and management culture;
- subsystem of general and linear management;
- subsystem of strategic management;
- information support subsystem and marketing;
- subsystem of legal support of management;
- subsystem of personnel record keeping and management of recruiting
activities and personnel accounting;
- subsystem of labor relations management and ensuring regulatory working
conditions;
- subsystem of management of stimulation and motivation of personnel,
remuneration;
- personnel development management subsystem;
- social and sustainable management subsystem development.
Thus, the development management subsystem staff includes training,
retraining and certification training. Investigating this issue, Yu.M. The mosquito
suggested and K.O. Lyubimova improved the attributive structure of the personnel
development management system of enterprises, which combines three components:
human, professional and sustainable development.
Basic level attributive structure is a subsystem of the human development,
where an integrated approach involves the professional development of man in order
to prepare him to meet the needs and role performance in society. The highest level is
a subsystem of the professional development, where a systems approach involves
development professionals, and it is higher education that provides opportunities
acquire new knowledge, skills and abilities.
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Degree personnel development of the organization determines its effective
functioning. Introduction of continuous development of personnel in the daily
activities of domestic businesses is possible only with conditions of preliminary
creation of thorough theoretical and methodical support of this process.
Personnel development is one of the important subsystems in the formation of
personnel management system. Because staff development is multifaceted and a
complex concept that covers a wide range interrelated psychological, pedagogical,
social and economic problems, scientists in different ways interpret its essence.
Staff appraisal is a process that includes identification and delivery to the
employee information on how he does his job, and ideally, the development of a plan
to improve its performance. Assessment not only allows the employee to see more
clearly the tasks facing him, and find out how well it works, but also influences future
work, his attitude to the case and the desire to achieve the best results.
Encouraging the employee to achieve high performance and to the
development of samples work behavior that meets the established requirements is
possible only if the evaluation system is able to detect those differences in work
results and work behavior employees who are clearly correlated with differences in
the level of their professional success.
The modern approach to evaluating the work of staff is based on what should
be measured by the final performance, it should also be determined that the extent to
which the employee exhibits such qualities and demonstrates such work behaviors as
are a condition effective work. With an integrated approach staff performance
evaluations should take into account those factors that have a direct or indirect impact
on staff performance.
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ТЕХНОЛОГІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НА РИНКУ ПРАЦІ В
УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ТА НАСЛІДКІВ ПАНДЕМІЇ COVID-19
Вступ. Стрімке зростання ролі інформаційно-комунікативних технологій
змінило підходи до реалізації завдань, пов’язаних з регулюванням ринку праці.
Стратегічний підхід щодо працевлаштування громадян вимагає цілісного
бачення ситуації, де враховано зміни пріоритетів щодо тих чи інших потреб у
фахівцях із сучасними компетенціями. Вимоги на основі наявності цифрових
компетенцій диктують необхідність підготовки уже сьогодні тих, хто зможе
взяти участь у інноваційному виробництві, обслуговуванні, управлінні. В той
же час, помітне зменшення потреб у фахівцях певних напрямів діяльності, що
теж вносить корективи щодо необхідності переорієнтування наявних трудових
ресурсів.
Постановка проблеми. Зростання ролі цифрових навичок у різних
сферах життєдіяльності, породжує проблематику дефіциту наявних фахівців.
Завдання держави на найближчу перспективу сформувати необхідну політику у
системі підготовки необхідних фахівців та переорієнтування сфери зайнятості
на зміни, які диктує розвиток цифровізації. Крім того, одним із помітних
наслідків кризи COVID-19 стало погіршення тривалих структурних викликів та
нерівності у світі праці, що підірвало прогрес у скороченні бідності, гендерної
рівності та гідної праці. Криза прискорила також необхідність дистанційної
праці, що теж внесло зміни на ринку праці. Виходячи з зазначеного, тематика
дослідження впровадження технології державного управління на ринку праці в
умовах цифровізації є досить актуальною та потребує дослідження.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання, пов’язані з
застосування технології державного управління на ринку праці в умовах
цифровізації у своїх працях розглядали науковці М. Брусевич, Є. Котов,
Е. Лібанова, В. Ляшенко, Дж. Ріфкін та ін. В той же час, така актуальна
проблематика потребує додаткового дослідження питань, пов’язаних з
розвитком ринку праці в умовах цифровізації.
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Мета статті – аналіз застосування технології державного управління на
ринку праці в умовах цифровізації.
Виклад основного матеріалу Пандемія COVID-19 спричинила
безпрецедентні проблеми у всьому світі через її руйнівний вплив на здоров'я
населення, зайнятість та засоби до існування. Держава, організації працівників
та роботодавців всюди вживали негайних заходів для подолання кризи,
збереження робочих місць та захисту доходів, хоча ці заходи відрізнялися за
масштабами та коштами. Хоча такі заходи мали вирішальне значення для
пом’якшення кризи, усі країни зазнали різкого погіршення зайнятості та
падіння національного доходу, що посилило нерівність та ризики завдати
довгострокових наслідків впливу на робітників та підприємства. Потрібна
політична відповідь для усунення нестабільності та нерівномірності соціальних
та економічних умов і відновлення, орієнтованого на людину. За оцінками, у
2020 році було втрачено 8,8 % загальної кількості робочих годин (еквівалент
годин, відпрацьованих за рік 255 мільйонами штатних працівників). Цей
зведений показник фіксує різні напрями, через які пандемія вплинула на ринки
праці. Приблизно половина втрат робочого часу була зумовлена скороченням
робочого часу тих, хто залишився зайнятим (їх можна віднести або до
скорочення робочого часу, або до «нульового» робочого часу за схемами
відпустки). Інша половина була зумовлена прямою втратою зайнятості.
Порівняно з 2019 роком загальна зайнятість знизилася на 114 мільйонів
внаслідок того, що працівники стали безробітними або вибули з робочої
сили [1]
Повторні хвилі пандемії у всьому світі спричинили те, що втрати
робочого часу залишаються високими у 2021 році, створивши дефіцит загальної
тривалості робочого часу на 4,8 % у першому кварталі, та до 4,4 % у другому
кварталі. Цей дефіцит, який відповідає 140 мільйонам робочих місць повного
робочого дня у першому кварталі та 127 мільйонам робочих місць у другому
кварталі, підкреслює, що у 2021 року криза далека до завершення. Латинська
Америка та Кариби, а також Європа та Центральна Азія – два регіони, які
найбільше постраждали, адже прогнозовані втрати робочого часу у кожному
випадку перевищують 8 % у першому кварталі та 6 % у другому кварталі 2021
року. Втрати робочого часу призвели до різкого падіння доходу від праці та
зростання бідності. Глобальний дохід від праці, який не включає державні
трансферти та пільги, у 2020 році був на 3,7 трильйона доларів США (8,3 %)
нижчим, ніж це було б за відсутності пандемії. Протягом перших двох
кварталів 2021 року цей дефіцит становить скорочення світових доходів праці
на 5,3 %, або 1,3 трильйона доларів США. Порівняно з 2019 роком, приблизно
108 мільйонів працівників зараз дуже або помірно бідні, а це означає, що їм та
їхнім родинам доводиться жити менше ніж за 3,2 доларів США на день
відповідно до паритету купівельної спроможності. П’ять років прогресу у сфері
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подолання бідності серед працівників були знівельовані, оскільки рівень
бідності серед працюючих тепер повернувся до показників 2015 року [1].
Ті, хто втратив роботу, або не мали можливості для роботи через
пандемію, збільшили кількість людей, які взагалі вибули з робочої сили та
стали «неактивними», а не безробітними. Особи вважаються безробітними,
якщо вони активно шукають роботу і є готовими до роботи. Проте через
закриття робочих місць, пов’язаних з пандемією, багато працівників не могли
активно шукати роботу; інші не мали можливості для роботи внаслідок
посилення обов’язків по догляду, включаючи навчання дітей вдома. В цілому
81 мільйон працівників (71 % тих, хто втратив роботу) вибули з робочої сили
порівняно з 33 мільйонами, які залишилися без роботи. Багато з тих, хто вибув
з робочої сили, були б готові працювати за звичайних обставин, але могли б не
робити цього через кризу COVID-19. Очікується, що в 2021 і 2022 роках
відбудеться відновлення зайнятості, але цього буде недостатньо для скорочення
розриву в зайнятості, спричиненого кризою. На 2021 рік прогнозується
зростання зайнятості на рівні 100 мільйонів робочих місць, а потім ще 80
мільйонів у 2022 році. Як наслідок, прогнозований дефіцит робочих місць,
спричинений пандемією, складе 75 мільйонів у 2021 році та 23 мільйони у 2022
році. Цей дефіцит погіршує нестабільну ситуацію на ринку праці, яка існувала
до кризи COVID-19. У той час як процес відновлення економіки спонукатиме
більше людей знову залучатися до робочої сили, відсутність доступних робочих
місць збільшить безробіття. Глобальне безробіття досягне 205 мільйонів, а за
прогнозами, рівень безробіття становитиме 5,7 % у 2022 році. Якщо не брати до
уваги кризовий період COVID-19, то такий рівень востаннє спостерігався у
2013 році [1]. Можна побачити, які суттєві зміни відбулися у світі на ринку
праці за 2012-2021 рр. (рис. 1).

Рис. 1. Кількість безробітних (млн. чол.) та рівень зайнятості (%) у світі,
2012-2021 рр. [2]
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В той же час, цифрові технології – інтернет, мобільні телефони та інші
засоби збирання, аналізу, зберігання даних та обміну ними за допомогою
цифрової форми, досить швидко поширюється. У країнах, що розвиваються,
число домогосподарств, де є мобільний телефон, перевищує кількість тих, що
мають доступ до електрики або питної води. Мобільними телефонами
володіють майже 70 % тих, хто відноситься до нижньої за доходами частини
населення. За останнє десятиліття кількість користувачів інтернету зросла
більш ніж втричі: у 2005 році вона дорівнювало 1 мільярду, а до кінця 2015
року досягла 3,2 мільярда людей. Це означає, що сьогодні мережі зв'язку
з'єднують підприємства, громадян і уряд міцніше, ніж коли б то не було раніше.
Цифрові зміни приносять приватним особам відповідні вигоди: спрощення
процедур спілкування та отримання інформації, поява безкоштовних цифрових
програм, виникнення нових форм дозвілля. Слід додати, що такі процеси
посилили глобальний соціальний взаємозв'язок та масштабувало спільноти.
Хоча залишилися проблематика залучення потужних інвестицій у розвиток
цифрової інфраструктури та
інформаційно-комунікаційні технології,
прискорення економічного зростання, нарощування додаткових робочих місць і
підвищення якості послуг.
Органи публічної влади все частіше переходять на цифрові технології, а в
країнах, що розвиваються кількість робочих місць з інтенсивним
використанням ІКТ вище в державному, ніж в приватному секторі. До початку
2014 року національні веб-сайти мали всі 193 держави-члени Організації
Об'єднаних Націй (ООН): на 101 з них громадяни могли створювати онлайнові
особисті кабінети, на 73 – подавати декларації з податку на прибуток, на 60 –
зареєструвати компанію. Що стосується найбільш поширених базових
технологій урядових адміністративних систем, то 190 держав-членів
впровадили автоматизоване управління фінансами, 179 використовували такі
системи для митного оформлення, а 159 – для податкового адміністрування.
148 з них впровадили ту чи іншу форму цифрової ідентифікації, а в 20 були
створені багатоцільові платформи цифрової ідентифікації. До цього часу
країни, що розвиваються, вкладали більше коштів в автоматизацію
адміністративних функцій, ніж в автоматизацію надання послуг громадянам і
бізнесу [3].
Здатність інтернету знижувати трансакційні витрати розширює
можливості для людей, які стикаються з проблемами при пошуку роботи або
доступі до виробничих ресурсів, що сприяє інтеграції жінок, осіб з обмеженими
можливостями та жителів віддалених районів. 44 % всіх працюючих в
онлайновому режимі на платформі для фрілансерів Elance, що входить до
складу Upwork, складають жінки, багато з яких хочуть поєднувати роботу та
сімейне життя. В ході опитування «онлайнових» працівників, можливість
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працювати за гнучким графіком з дому була відзначена як основна перевага
роботи через інтернет [3].
Якщо говорити про економіку в цілому, то найбільш істотний вплив
інтернету на окремих людей полягає в тому, що він підвищує продуктивність
праці працівників. Передавши рутинні й одноманітні завдання автоматиці,
працівники отримують можливість зосередитися на тих видах діяльності, які
мають більш високу додаткову вартість. Найбільші вигоди цифрових
технологій для малозабезпечених полягають в більш низьких витратах на
пошук інформації. Велика кількість даних про використання технологій для
пошуку інформації про ціни, якості ґрунтів, погоду, нові технології та
координації з продавцями сільськогосподарської продукції.
Інтернет підвищує ефективність і продуктивність за рахунок автоматизації
та управління на інформаційній основі. Майже всі країни робили спроби
автоматизувати систему управління податками та зборами, так само як і процес
підготовки, виконання бюджету і звітності за його підсумками. Заповнення
електронних декларацій знижує витрати на забезпечення дотримання вимог
податкового законодавства, а комп’ютеризовані центри обслуговування по
системі «одного вікна» і онлайн-портали підвищили ефективність сервісу.
Цифрові технології здатні також підвищувати якість управління за рахунок
відстеження дій працівників. У окремих дослідженнях, присвячених оцінці впливу
цифрових технологій, повідомляється про позитивні результати застосування
систем моніторингу явки працівників, заснованих на сучасних технологіях, в разі
їх поєднання з іншими інституційними реформами [4].
Багато проблем і невдач, пов’язаних з інтернетом, виявляються в тих
випадках, коли цифрова технологія впроваджується, а важливі «аналогові
доповнення» їй не відповідають. Головні з доповнень – це нормативно-правова
база, що забезпечує високий рівень конкуренції, навички, що дозволяють
використовувати нову технологію, і підзвітні інститути (рис. 2). Коли Інтернет
забезпечує підприємствам економію від масштабу, але при цьому діловий
клімат перешкоджає конкуренції, результатом може стати надмірна
концентрація влади на ринку та посилення монополій, що в подальшому буде
перешкоджати інноваціям.
Цифрові технології
Інформація без
підзвітності

Автоматизація без
навичок

Масштабування без
конкуренції

Контроль

Нерівність

Концентрація

Рис.2. Ризики цифрових технологій
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Коли Інтернет автоматизує виконання багатьох завдань, але працівники
не володіють навичками, які технологія підсилює, то результатом стане не
підвищення ефективності, а посилення нерівності. Коли Інтернет допомагає
долати інформаційні бар’єри, що перешкоджають наданню послуг, але органи
публічної влади при цьому залишаються непідзвітними, результатом стає не
подальше розширення прав і можливостей та соціальна інтеграція, а посилення
контролю. Нові технології розмивають кордони компаній, підтвердженням
чому служить швидкий розвиток торгових платформ. Використовуючи цифрові
технології, підприємці створюють глобальні платформні компанії, виробничі
процеси в яких відрізняються від традиційних, які передбачають введення
ресурсів «на вході» і отримання готової продукції «на виході». Платформні
компанії часто генерують вартість за рахунок створення ефекту мережі, що
з'єднує між собою клієнтів, виробників і постачальників, а також спрощення
взаємодії в рамках моделі з безліччю напрямів [5].
Значна мінливість на ринку праці, прискорена широким упровадженням
інформаційно-комунікативних технологій майже в усі сфери людської
діяльності, система публічного управління стикнулася з потребою створення
гнучких підходів у сфері цифрової економіки. За основу державної політики,
яка спрямована на адаптацію ринку праці до технологічних новацій на основі
цифрової трансформації, необхідно взяти стратегічний документ, в якому
визначено чіткі цілі та дієвий інструментарій забезпечення розвитку ринку
праці [6].
Оскільки країни борються з кризою та починають виходити з неї,
моніторинг еволюції цих різноманітних наслідків та розробка послідовних
заходів політики для їх пом’якшення та протидії вимагатимуть від держави
зосередження на ключових напрямах. З цією метою органи публічної влади
повинні шляхом соціального діалогу розробити стратегії відновлення,
орієнтовані на людину, які сприятимуть якнайширшому підвищенню
продуктивної зайнятості, доходу та безпеки в країні. Міжнародне
співробітництво повинно бути пріоритетним у наданні підтримки країнам, що
розвиваються, які звертаються за допомогою у розробці та реалізації своїх
заходів по вирішенню проблем. Першочерговою метою усіх таких стратегій
відновлення, орієнтованих на людину, має бути забезпечення того, щоб
покращення загальних показників зростання валового внутрішнього продукту
та безробіття супроводжувалося відповідним поліпшенням щодо гідної праці,
доходів населення та соціального забезпечення для всіх груп працівників та
членів родини.
Відповідно, стратегії відновлення, орієнтовані на людину, прийняті
органами публічної влади, повинні прагнути сприяти широкому економічному
зростанню та створенню продуктивної зайнятості. Поширення широкого
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вдосконалення можливостей гідної роботи потребуватиме підтримки новацій у
грошово-кредитній політиці разом із фіскальною політикою та інвестиціями,
які можуть стимулювати створення робочих місць, особливо в тих секторах
економіки, де наявний найбільший потенціал для створення гідної праці,
включаючи економіку догляду та зелену інфраструктуру.
Політика забезпечення зайнятості та соціальний захист повинні сприяти
переходу працівників (особливо найбільш вразливих та найбільш
постраждалих, таких як жінки, молодь та працівники нижчої кваліфікації) до
новостворених робочих місць та засобів до існування, одночасно підтримуючи
свої домогосподарства протягом усього процесу адаптації. Активна політика
ринку праці та державні служби зайнятості, спрямовані на перекваліфікацію та
підвищення кваліфікації людей, на покращення послуг у сфері кар’єрного росту
та на розширення можливостей пошуку роботи, відповідності та навичок,
матиме вирішальне значення. Зміцнення систем соціального захисту має стати
центральним пріоритетом. Встановлення універсального мінімуму соціального
захисту гарантує, що всі працюючі можуть мати щонайменше встановлений
законодавчо набір засобів захисту.
Необхідно розширювати участь у соціальному діалозі для розробки та
забезпечення ефективної реалізації стратегій відновлення, орієнтованих на
людину. Зусилля, спрямовані на сприяння широкомасштабному економічному
та соціальному відновленню після шоку, спричиненого пандемією у світі праці,
матимуть більші шанси на успіх, якщо вони будуть формуватися соціальним
діалогом на всіх рівнях. Держава, об’єднання роботодавців та працівників
мають спільно розробляти та впроваджувати політику, орієнтовану на людину,
необхідну для реагування на кризу, одночасно посилюючи загальну стійкість
економіки країни, використовуючи нові економічні можливості, здійснюючи
інвестиції в людський капітал, розширюючи можливості цифровізації у
господарській діяльності.
Висновки Таким чином, можливо виокремити перспективні напрями, які
має забезпечити держава з метою реалізації змін на ринку праці:
– залучення інвестицій в людський капітал (навчання для формування
когнітивних та соціально-поведінкових навичок більш високого порядку,
розвиток науки);
– підвищення ефективності соціального захисту за рахунок гарантування
надійного соціального захисту, зміцнення системи соціального страхування на
основі реформування нормативної бази ринку праці;
– переформатування потреб на ринку праці на основі підготовки фахівців,
що мають сучасні навички для пошуку роботи у сферах, пов’язаних із
цифровою економікою.
Важливим є, звичайно, інвестиційні потреби. В даному випадку, держава
може оптимізувати свою податкову політику та підвищити якість податкового
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адміністрування, для зростання доходів, не вдаючись до підвищення ставок
оподаткування. Таким чином, за рахунок нарощення людського капіталу,
формування сучасних навичок, перепідготовки фахівців, впровадження нових
форм дистанційної роботи можливо досягти бажаних змін на ринку праці в
умовах цифровізації.
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НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
Постановка проблеми. На теперішній час, з огляду на постійно
зростаючу необхідність розвивати нові теорії підвищення ефективності
управління підприємствами, важливі сучасні моделі організаційної побудови з
урахуванням принципів групування структурних одиниць як параметрів
дизайну
організаційних
структур
у
контексті
впливу
на
конкурентоспроможність підприємств.
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У разі побудови та оптимізації структур важливо враховувати, за якою
ознакою відбувається формування елементів. Як відомо, сучасні методи
побудови організації виділяють два принципи угруповання елементів:
функціональний та ринковий.
Завдання полягає в тому, щоб узгодження між організаційними
одиницями, які використовують різні принципи групування, призводило до
утворення міцних систем управління, які, у свою чергу, відкривали би
можливості для підвищення рівня конкурентоспроможності організацій різних
форм власності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розгляду питань, що
стосуються застосування принципів групування організаційних одиниць на
підприємстві, присвячено багато робіт, зокрема таких відомих авторів як
І. Адізес, Т. Андрєєва, Г. Мінцберг, Л. Попова, А. Сєріков, Р. Фатхутдінов на
інших науковців [1-8].
Але, віддаючи належне досягненням вчених і оцінюючи практичну
значимість отриманих результатів, виникає необхідність у впровадження
обґрунтованих підходів до визначення принципів групування (або їх
сукупності) організаційних структур підприємств з урахуванням рівня впливу
факторів зовнішнього середовища задля підвищення конкурентоспроможності
організації.
Тому, метою статті є розроблення підходу до використання
функціонального та ринкового принципів групування в єдиній структурі для
підвищення рівня конкурентоспроможності.
Виклад основного матеріалу. Як відомо, структуру організації можна
уявити як сукупність способів, відповідно до яких процес праці спочатку
поділяється на окремі робочі завдання, а потім досягається координація дій з їх
інтеграції [6].
Групування є основним засобом, завдяки якому відбувається координація
діяльності організації шляхом визначення посадових позицій, які згодом
утворюють організаційні одиниці. Слід зазначити, що групування
організаційних одиниць це параметр, за допомогою якого формується
координаційний механізм, що має назву — прямий контроль.
Важливою умовою групування є спільність ресурсів та показників
діяльності, що призводить до взаємного узгодження (другий координаційний
механізм).
Групування
структурних
одиниць
утворює
основу
третього
координаційного механізму – стандартизації випуску, який можна визначити як
специфікацію результатів праці. Основна відмінність двох невказаних
координаційних механізмів (стандартизація робочих процесів та стандартизація
навичок та знань) у тому, що ці механізми застосовуються для координації
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діяльності окремих працівників і тому використовуються незалежно від
принципів групування структурних одиниць.
Як було зазначено, сучасні методи побудови структури організації
визначають два принципи групування структурних одиниць: функціональний
та ринковий. Вибір на користь функціональності організації визначається таким
чином: досягається високий рівень технічної компетенції у порівнянні зі своїми
конкурентами, при цьому, ефективність організації пов'язана, насамперед, з її
великим розміром, що дозволяє розвиватися спеціалізації процесів.
Тобто, якщо в організації на перший план виходять залежності процесу та
масштабу, в такому випадку організація повинна обрати для групування
принцип функціональності.
Обираючи для групування ринковий принцип, організація віддає перевагу
координації робочому потоку та свідомо йде на зменшення впливу таких
критеріїв як процес і масштаб [2]. Вказані оргструктури не схильні до
формалізації, вони розбиті на ринково-організовані одиниці, є, зазвичай,
вертикально та паралельно децентралізованими. У організаціях, побудованих за
ринковим принципом, підрозділи не є великими, на відміну від підрозділів у
функціональних організаціях.
Слід також зауважити, що акцент на вузьку спеціалізацію перекреслює
загальний результат. Увага окремих працівників зосереджена на методах та
засобах, а не на кінцевих цілях організації. Існує велика небезпека того, що у
разі, якщо керівництво, в першу чергу розглядає поточні проблеми, воно може
не зважати на горизонт стратегічного планування, особливо в ситуації
вітчизняного менеджменту, коли горизонт планування перебуває в межах 1-2х
років, навіть у великих організаціях.
Більшість вітчизняних структур є організаціями за функціональною
ознакою. Функціональній структурі не вистачає внутрішнього (органічно
побудованого) механізму координації робочого потоку. Це означає, що цій
структурі потрібні додаткові засоби координації. Функціональні структури
(особливо коли операційна діяльність не потребує кваліфікованої праці)
наближаються до максимально можливої бюрократизації. Їхня робота зазвичай
сильніше формалізована та вимагає високорівневої ієрархії з великою кількістю
менеджерів для координації діяльності функціональних підрозділів.
Ринковий принцип формування дозволяє вирішити дані проблеми, але
послаблює спеціалізацію та переваги, що пов'язані з нею. У ринкових
структурах організації, які керуються робочими потоками, існує органічний
взаємозв'язок між своїми частинами. Досягається цей ефект за рахунок
координації дій стратегічного апекса, техноструктури, операційного ядра,
допоміжного персоналу та менеджерів серединної лінії. При цьому структура
побудована так, що взаємне узгодження між організаційними одиницями
призводить до утворення міцних систем управління, які відкривають
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можливості для повноцінної роботи інструментів взаємодії. Даний підхід
дозволяє досить швидко реагувати на зміни, що відбуваються у зовнішньому
середовищі.
Як відомо, інструменти взаємодії – це засоби систем управління
ринковими структурами. До них відносяться: сполучні посадові позиції,
менеджери-інтегратори, спеціальні групи, робочі комітети, а також матричні
схеми структурування [3].
Для дизайну структури велике значення має розуміння конкретного
впливу зовнішнього середовища на організацію, при цьому, враховувати не
саму середу, як даність, а здатність організації працювати у ній, оперативно
реагувати на її зміни [4].
З одного боку – чим динамічніше оточення, тим більш органічною є
організаційна структура, з іншого боку – чим складніше зовнішнє середовище,
тим більше структура є децентралізованою [6].
Отже, структура повинна бути спроектована так, щоб мати можливість
керувати робочими потоками та взаємозв'язками між своїми частинами.
Досягатися цей ефект може за рахунок координації дій стратегічного апекса та
за рахунок взаємного узгодження дій менеджерів серединної лінії [9].
Структура може бути побудована таким чином, що взаємне узгодження між
організаційними одиницями, що є відповідальними за випуск різних видів
товарів або послуг, будуть мати взаємопов'язані технологічні цикли, що, в свою
чергу, призведе до утворення міцних систем узгодження, які відкривають
можливості для повноцінної роботи інструментів взаємодії.
Вище зазначалося, що координація діяльності у ринкових структурах
визначається стандартизацією випуску, що залежить від систем контролю за
виконанням. У цих структурах максимально збільшена серединна лінія,
мінімально – стратегічний апекс і техноструктура, але вирішальне слово завжди
залишається за стратегічним апексом.
У
ринкових
структурах
завдяки
існуючим
колективним
взаємозалежностям кожен підрозділ отримує ресурси та допоміжні послуги із
загальної структури. Вони менш схильні до формалізації і тому менш схильні
до бюрократизації. Організація, розбита на ринково-організовані одиниці,
менеджерам яких паралельно делеговані права прийняття рішень, є, зазвичай,
вертикально і паралельно децентралізованою, що дозволяє використовувати всі
переваги децентралізації, а саме:
- розумний розподіл контролю над прийняттям рішень;
- оперативне реагування на зовнішні фактори;
- забезпечення мотиваційного важеля.
Проте функціональні і ринкові структури насправді бувають тісно
переплетені в організаціях будь-яких форм власності, та, як було зазначено,
завдання побудови ефективної структури за певних обставин полягає в тому,
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щоб зберегти переваги функціональної структури та запровадити у ній
елементи, що є властивими для ринкових структур.
Також відомо, що конкурентоспроможність підприємства — здатність
підприємства створювати, виробляти й продавати товари та послуги, цінові й
нецінові якості яких привабливіші, ніж в аналогічної продукції конкурентів
Конкурентоспроможність підприємства повинна забезпечуватися такими
показниками, як висока виробнича ефективність, яка реалізується завдяки
сучасному обладнанню, технологіям, кваліфікованими працівниками та
здатністю завоювати й тривалий час утримувати стійні позиції на ринку, що
забезпечується завдяки ефективному використанню принципів маркетингового
управління. Конкурентоспроможність підприємства характеризує можливість
та ефективність його адаптації до умов конкурентного середовища.
До властивостей, якими характеризується конкурентоспроможність
підприємства можна віднести: просторовість, динамічність, предметність,
атрибутивність, системність, об’єктивність.
Дотримання названих властивостей є необхідною умовою проведення
аналітичних досліджень, запорукою вирішення завдань та досягнення
поставлених цілей підприємства.
Аналіз
впливу
зовнішніх
та
внутрішніх
факторів
на
конкурентоспроможність підприємства дає можливість: знизити рівень
невизначеності й ризику в процесі виробничо-збутової діяльності підприємства;
підвищити якість стратегічного планування й прогнозування виробничозбутової діяльності підприємства; підвищити рівень конкурентоспроможності
підприємства та його продукції; зберегти конкурентні позиції та збільшити
частку ринку, що належить підприємству [10].
Тому, пропонується до використання підхід, сутність якого полягає у
використанні взаємного узгодження як основного координаційного механізму,
комбінуванні ринкового та функціонального принципів групування
організаційних одиниць, особливої увага до селективності горизонтальної та
вертикальної децентралізації, до навчання та індоктринації, уваги до
спеціалізації робочих завдань та формалізації праці.
Вказаний підхід дає можливість організаційним структурам успішно
функціонувати в різних типах зовнішнього середовища та підвищувати
конкурентоспроможність внаслідок гнучкості структури та швидкої реакції на
зміни у зовнішньому середовищі.
Висновки. Отже, можливість одночасного застосування ринкового та
функціонального принципів групування структур підприємства необхідно
розглядати в ключі використання організаціями різних форм власності.
Вказаний підхід дозволяє створити міцні системи взаємного узгодження,
завдяки яким можливо забезпечити подальше успішне існування підприємства
та значно посилити конкурентоспроможність підприємства, як успішного та
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стабільного. Підхід рекомендується до використання керівникам вищої й
середньої ланки, враховуючи простоту та універсальність застосування.
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НЕОБХІДНІСТЬ ЗМІН У ТАРИФНІЙ ПОЛІТИЦІ ДЕРЖАВИ В ГАЛУЗІ
ПОСТАЧАННЯ ТА РОЗПОДІЛУ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
Постановка проблеми. У багатьох країнах світу, які мають ринково
орієнтовану економіку, на ціни, у тому числі на природний газ, впливає баланс
попиту та пропозиції. Це означає, що у разі збільшення споживання газу
з’являється його дефіцит, тому, цей ресурс дорожчає. У разі зниження попиту
або збільшення видобутку газу – він, як товар, дешевшає. На ціни також
впливають й обсяги запасів газу в підземних сховищах і вартість газу у період
закачування.
У осінньо-зимовий період в Україні має місце дефіцит газу, бо власного
газу в країні недостатньо. Як вважає на теперішній час уряд, залежність від
імпорту зумовлює прийняття умов ціноутворення європейського ринку для всіх
категорій споживачів.
Як відомо, ціна на природний газ для потреб населення та інших
категорій споживачів складається з таких складових:
а) вартість газу безпосередньо;
б) вартість
транспортування
(транспортування
магістральними
трубопроводами);
в) вартість
постачання
(націнка
постачальника,
наприклад
ТОВ «Харківгаз Збут»);
г) вартість розподілення газу (транспортування газорозподільними
трубами);
д) податок на додану вартість
Стосовно цін для населення слід зауважити, що, НАК «Нафтогаз
України» купує газ, потім на умовах пост оплати (кошти сплачуються після
поставки) продає цей ресурс газопостачальним компаніям.
На теперішній час існує конкурентний ринок газу без держрегулювання,
але з контролем дотримання законодавства, що дозволяє постачальним
компаніям пропонувати газ на більш вигідних умовах.
Але, враховуючи дуже велику нестабільність цін на природний газ станом
на теперішній час та враховуючи низьку платоспроможність населення, треба,
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на наш погляд, переглянути підхід до формування цін для цієї групи
споживачів з боку держави в контексті структурних трансформацій
газорозподільних підприємств та застосування принципів більш гнучкої
державної політики в галузі ціноутворення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розгляду питань, що
стосуються методичних засад трансформації підприємств, присвячено багато
робіт, в тому числі таких відомих авторів як І. Адізес, Т. Андрєєва,
Д. Воронков, К.М. Крістенсен, Дж. Магретта, Г. Мінцберг та інших науковців
[1-6]. Вченими розкрито сутність трансформаційних процесів як складової
сучасного менеджменту, необхідність та умови впровадження в різних типах
економічних систем. Питання щодо застосування принципів гнучкої державної
політики в різних сферах надання послуг ретельно розглянуті в роботах вчених,
серед яких З. Зайнашева, В. Круглов, З. Сабирова, М. Орлов та інших науковців
[7-10].
Але, віддаючи належне досягненням вчених і оцінюючи практичну
значимість отриманих результатів, виникає необхідність у впровадження
сучасного управління в сфері транспортування, розподілу та постачання
природного газу і корегуванні принципів державної політики в галузі
ціноутворення з метою недопущення подальшого необґрунтованого збільшення
тарифів щодо надання населенню послуг з розподілу та постачання природного
газу.
Тому, метою статті є визначення концепції змін у тарифній політиці
держави в галузі постачання та розподілу природного газу.
Досягнення мети обумовлює необхідність у виконанні таких
взаємопов'язаних завдань:
— визначення концепції змін у тарифній політиці держави стосовно
газового сектору економіки України;
— визначення напрямів структурної трансформації підприємств газового
сектору України.
Виклад основного матеріалу. Відповідно до п. 2 Постанови КМУ від 27
грудня 2001 року № 1729, яка втратила чинність 16.07.2016 року:
«…Потреба населення в природному газі задовольняється: з ресурсу
природного газу … власного видобутку, який здійснюється на підставі
спеціальних дозволів на користування надрами а у разі нестачі - за рахунок
інших ресурсів Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" [11].
На теперішній час, відповідно до Кодексу газотранспортної системи
України, що затверджений Постановою Національної комісії (надалі —
НКРЕКП), що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг від 30.09.2015 № 2493, вказана норма взагалі не
застосовується, що може означати, у тому числі, можливість власників
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газодобувних підприємств реалізовувати газ не населенню країни, а для іншим
категоріям споживачів за значно більш високою ціною[12].
Адже відомо, що собівартість природного газу власного видобутку більш
ніж у 2 рази нижче, ніж імпортованого, так як собівартість такого природного
газу складається переважно з вартості безпосередньо видобутку.
Отже, на теперішній час населення України штучно позбавлено від
можливості споживати відносно дешевий український природний газ.
На думку авторів статті, органам державної влади треба звернути увагу на
таке становище на ринку споживання природного газу населенням та надати
доручення Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг, щодо розгляду вказаного питання
відповідно до повноважень комісії.
Крім того, авторами був проведений аналіз фінансового стану
підприємств газорозподільного сектору нафтогазової галузі на 01 січня 2021 р.
Зазначаємо незадовільний стан, враховуючи негативне значення власного
капіталу у всіх підприємств, що досліджувались [13-19]. Звіт про фінансові
результати дає можливість впевнитися в практично повній збитковості вказаної
діяльності багатьох підприємств на України, незважаючи на високі тарифи на
розподіл природного газу та монопольне становище на цьому ринку послуг
(приклади надані у табл.1).
Таблиця 1
Тарифи на послуги розподілу природного газу
Тариф з
№
01.02.2021,
Назва ліцензіата
Постанова НКРЕКП
грн .за 1 куб.
м. (без ПДВ)
1 АТ "Вінницягаз"
1,68
від 30.12.2020 № 2765
2

АТ "Житомиргаз"

1,68

3

АТ "Закарпатгаз"

1,78

4

АТ "ІваноФранківськгаз"

1,79

5

АТ "Львівгаз"

1,68

6

АТ "Миколаївгаз"

1,79

7

АТ "Рівнегаз"

1,68

від 30.12.2020 № 2769
від 30.12.2020 № 2770 (із змінами і
доповненнями, внесеними постановою
НКРЕКП від 30.01.2021 № 124)
від 30.12.2020 №2 772 (із змінами і
доповненнями, внесеними постановою
НКРЕКП від 30.01.2021 № 125)
від 30.12.2020 № 2776
від 30.12.2020 № 2777 (із змінами і
доповненнями, внесеними постановою
НКРЕКП від 30.01.2021 № 128)
від 30.12.2020 №2778
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№

Назва ліцензіата

Тариф з
01.02.2021,
грн .за 1 куб.
м. (без ПДВ)

8

АТ "Харківгаз"

1,79

9

АТ "Херсонгаз"

1,68

10 АТ "Чернівцігаз"

1,78

Постанова НКРЕКП
від 30.12.2020 № 2782 (із змінами і
доповненнями, внесеними постановою
НКРЕКП від 30.01.2021 № 133)
від 16.12.2020 № 2463
від 30.12.2020 № 2785 (із змінами і
доповненнями, внесеними постановою
НКРЕКП від 30.01.2021 № 134)

Так, наприклад, «інші операційні витрати», на практиці є безнадійною
дебіторською заборгованістю та витратами на комерційні та технологічні
втрати природного газу, вони складають значну частину від усіх операційних
витрат підприємств. Тому, лише фінансові звіти не можуть дати пояснення
ситуації, що склалась, якщо не вдаватись у сутність управлінських проблем [1319].
У даному контексті, в першу чергу, треба звернути увагу на каркас усього
холдингу, що керується Регіональною газовою компанією (надалі — РГК).
Менеджерами РГК були зроблені спроби побудови дивізіональної
конфігурації, яка відповідає типу зовнішнього середовища діяльності
газорозподільних підприємств. Але, замість впровадження параметрів дизайну
дивізіональної структури, залишились параметри механістичної структури, що
призвело до дубль-бюрократії, конфігурації з непомірно роздутою
техноструктурою та ідеєю тотального контролю.
Динаміка розвитку внутрішнього середовища, згідно з отриманими
даними, не відповідає зростанню темпів зміни зовнішнього середовища й її
складності як для середовища прямої, так і непрямої дії. Гальмом процесу
розвитку є механістична бюрократична структура, організаційна структура
яких украй повільно реагує на зміни зовнішнього середовища [20-23].
Треба наголосити, що підприємства газорозподільного сектору економіки
країни мають схожі структурні конфігурації, розміри організацій, техносистеми
виробництв та організаційно-правові форми господарювання, тому являють
собою певну групу підприємств. Тому, результати трансформації організаційної
структури окремого підприємства можна проектувати на широкий спектр
організацій вказаної галузі.
У зв’язку з чим пропонується:
а) побудова 3-хрівневої системи управління замість 4-хрівневої, яка існує
на теперішній час (оператор газорозподільної системи, територіальні
управління та дільниці), при цьому кожний об’єднаний дивізіон (декілька
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підприємств в різних регіонах) буде являти собою міні-керуючу компанію
подвійної дивізіоналізації (за територіальним та продуктовими ознаками);
б) значне скорочення штату техноструктури керуючої компанії;
в) перерозподіл коштів завдяки скороченню керівного та апаратного
складу окремих газорозподільних підприємств, більшості працівників керуючої
компанії, використанню вільних офісів, що надає можливість скоротити
витрати на заробітну плату та «інші операційні витрати» майже вдвічі;
г) значна оптимізація безлічі постачальних компаній, які безпосередньо
підпорядковуються Group DF, що є бенефіціаром як більшості
газорозподільних , так і газопостачальних компаній.
Слід також вказати, що трансформація газопостачальних та
газорозподільних підприємств надасть можливість скорочення вартості
природного газу для населення, враховуючи факт значної складової вказаних
витрат у інтегрованій собівартості природного газу.
При цьому, транспортування магістральними трубопроводами суттєво не
впливає на ціну газу для населення, а також інших груп споживачів.
Висновки. Отже, органам державної влади, на думку авторів, слід
розглянути можливість запропонувати НКРЕКП винести рішення щодо
забезпечення потреб населення в природному газі з ресурсу власного
видобутку.
Крім того, завдяки структурній трансформації сектору розподілу та
постачання природного газу України, що повинна здійснюватись під контролем
дотримання законодавства з боку відповідальних органів влади, можливо
забезпечити беззбитковість функціонування підприємств газопостачального та
газорозподільного секторів на ринку надання послуг постачання та розподілу
природного
газу.
Вказане
дозволить
не
допустити
подальшого
необґрунтованого збільшення тарифів з постачання та розподілу природного
газу населенню України.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1 Адізес І.К. Як подолати кризу управління. Діагностика та лікування
проблем керівництва / перекл. з англ. В. Стельмаха. Харків: Фабула, 2019.
272 с.
2 Андрєєва Т. Є., Гетьман О. О., Солнцева Н. В. Методичний підхід до
трансформації організаційної структури, що сприяє підвищенню інвестиційної
привабливості підприємства. Інвестиційна привабливість підприємства :
колективна монографія / за заг. ред. Т. Є. Андрєєвої. Харків, 2016. С. 23-45.
3 Воронков Д. К. Управление изменениями на предприятии: теория и
прикладные аспекты: монографія. Харьков: ИНЖЕК, 2010. 360 с.
4 Кристенсен К. М. Дилемма инноватора: как из-за новых технологий
погибают сильные компании. Москва: Альбина Паблишер, 2017. 239 с.
52
Збірник наукових праць Харківського національного університету будівництва та архітектури
Кафедра менеджменту та публічного адміністрування, 19.10.2021р.

5 Магретта Дж. Ключевые идеи. Майкл Портер. Руководство по
разработке стратегии / перевод с англ. Александра Калинина. Москва: Манн,
Иванов и Фербер, 2015. 272 с.
6 Минцберг Г. Альстренд Б. Лэмпел Д. Школы стратегий. Стратегическое
сафари: экскурсия по дебрям стратегического менеджмента. Санкт-Петербург:
Питер, 2015. 330 с.
7 Зайнашева З. Г., Сабирова З. Э. Зарубежный опыт государственночастного партнерства в социальных отраслях сферы услуг. Вестник УГНТУ.
Наука, образование, экономика. Серия: Экономика. 2013. № 2 (4). С. 93-100.
8 Круглов В. В. Механізми державного регулювання розвитку державноприватного партнерства в Україні : дис. докт. держ. упр. : 25.00.02. Харків,
2020. 479 с.
9 Коженко Я. В. Роль и значение государственно-частного партнерства в
контексте повышения качества оказания государственных услуг. Современные
проблемы науки и образования. 2015. № 2-2. С. 724-724.
10 Orlov N. M. Legislative providing of introduction of single organ of
management by regional forces of public law enforcement / N. M. Orlov. Збірник
наукових праць “Проблеми законності”. Вип. 133 – Харків : Національний
юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2016 р. – С.91–97. ISSN 22249281 (Print), ISSN 2414-990X (Onlaine).
11 Про забезпечення споживачів природним газом : Постанова Кабінету
Міністрів
України
від
27.12.2001 р.
№ 1729.
URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1729-2001-п#Text.
12 Кодекс газотранспортної системи: Постанова Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
від 30.09.2015 № 2493. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1378-15#Text.
13 Звітність.
АТ "ЗАПОРІЖГАЗ".
URL:
https://zp.dsoua.com/ua/informacija-pro-kompaniju/informacija-dljaakcioneriv/accouting.
14 Звітність. АТ "ХАРКІВГАЗ". URL: https://kh.dsoua.com/ua/informacijapro-kompaniju/informacija-dlja-akcioneriv/accouting.
15 Звітність.
АТ "ХАРКІВМІСЬКГАЗ".
URL:
https://khgor.dsoua.com/ua/informacija-pro-kompaniju/informacija-dljaakcioneriv/accouting.
16 Звітність.
АТ "ДНІПРОГАЗ".
URL:
https://dpgor.dsoua.com/ua/informacija-pro-kompaniju/informacija-dljaakcioneriv/accouting.
17 Звітність.
АТ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ".
URL:
https://dp.dsoua.com/ua/informacija-pro-kompaniju/informacija-dljaakcioneriv/accouting.
53
Збірник наукових праць Харківського національного університету будівництва та архітектури
Кафедра менеджменту та публічного адміністрування, 19.10.2021р.

18 Звітність.
АТ "КРИВОРІЖГАЗ".
URL:
https://kr.dsoua.com/ua/informacija-pro-kompaniju/informacija-dljaakcioneriv/accouting/id/richnij-zvit-emitenta-za-2020-rik-43226.
19 Звітність.
АТ "МИКОЛАЇВГАЗ".
URL:
https://mk.dsoua.com/ua/informacija-pro-kompaniju/informacija-dljaakcioneriv/accouting.
20 Андреева Т. Е., Гетьман О. А. Использование функционального
конфликта между заинтересованными группами в качестве катализатора
процесса изменения организационной структуры предприятия. Socio-economic
problems of management : collective monograph / науч. ред. Drobyazko S. I.
Melbourne, 2015. С. 107-122.
21 Андрєєва Т. Є., Гетьман О. О., Терещенко Д. А. Вдосконалення
методичних засад управління організаційними змінами. Сучасний стан
наукових досліджень та технологій в промисловості. 2019. № 3 (9). С. 12-21.
https://doi.org/10.30837/2522-9818.2019.9.012.
22 Андрєєва Т. Є., Бутенко О. П., Гетьман О. О., Круглов В. В. Своєчасна
зміна конфігурації організаційної структури підприємства як фактор
підвищення ефективності його діяльності. Актуальні питання сучасного
менеджменту в умовах економіки, що трансформується : колективна
монографія / за заг. ред. Т. Є. Андрєєвої. Харків, 2018. С. 69-84.
23 Андрєєва Т. Є., Гетьман О. О., Леонтьєва Л. В. Особливості процесу
дивізіоналізації підприємства. Управлінська діяльність: досвід, тенденції,
перспективи : тези доп. всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 12 листоп.
2019 р.) Харків, 2019. С. 251-255.
УДК 658.3.07
О.П. Бутенко
Канд. екон. наук, доцент
О.П. Коробко
магістрант
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будівництва та архітектури
ВНУТРІШНЯ КЛІЄНТООРІЄНТОВАНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ.
ОСНОВНІ АСПЕКТИ
Постановка проблеми. Як при введенні бізнесу, так і наданні соціальних
послуг та допомоги, організації орієнтуються на різноманітні потреби своїх
клієнтів та споживачів, намагаючись задовольнити їх бажання або розв’язати
конкретні питання й проблеми кожного. У центрі уваги клієнтоорієнтованої
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організації знаходиться її клієнт, адже від ступеня задоволеності клієнтів у
кінцевому результаті залежить загальна ефективність діяльності компанії, її
конкурентоспроможність. Під поняттям клієнти організації, найчастіше мають на
увазі споживачів її товарів або послуг, тобто зовнішніх клієнтів. Але, сучасна
модель менеджменту вказує на існування й іншого типу клієнтів - внутрішніх.
Внутрішніми клієнтами є це співробітники організації, учасники бізнес-процесів
підприємства, споживачі її корпоративної культури, споживачі внутрішніх
комунікацій компанії [1]. Наразі це питання не досить досліджене серед науковців
і вимагає деяких уточнень.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед досліджень вітчизняних
та закордонних науковців, хотілось би розглянути спершу саме поняття
клієнторієнтованості. Так, Н. Тишина вважає, що клієнторієнтовість це метод
ведення свого бізнесу, де споживач є живою людиною, яка має свої бажання та
потреби, а також вона може та повинна почута та задоволена. Основна її ідея
полягає в способі ведення свого бізнесу [2]. На думку Ю. Карєєва,
клієнтоорієнтованість є стратегічним підхом, який полягає у розвитку організації,
що має на меті забезпечення підвищення конкурентоспроможності та зростанні
прибутковості та припускає залучення клієнтів та утримання прибутку, через
підвищення якості обслуговування клієнтів та задоволення їх потреб [3].
За словами О. Мухортова, клієнтоорієнтованість – є стратегією бізнесу,
метою якої є задоволення потреб різного клієнта. Результатом цієї стратегії є
толерантне відношення до клієнта, стабільність прибутку та збільшення рівня
охоплення поведінки клієнта [4]. С. Еверт вже розділяє клієнтів на зовнішніх та
внутрішніх та дотримується думки, що клієнтоорієнтованість – це навичок
розуміти вимоги клієнта (внутрішнього та зовнішнього) та результативно
виконувати побажання людей [5].
І. М. Патлах розглядає клієнтоорієнтованість як технологію в управлінні
взаєминами зі споживачем, яка спрямована на забезпечення отримання постійного
прибутку в довгостроковому періоді й спирається на трьох ключових критеріях:
ключові компетенції, націленість на клієнта та рівність позиції [5].
За дослідженням А. Зінкевич: «Клієнтоорієнтованість - це цілеспрямовані та
системні дії компанії, мета яких – перевершити очікування своїх клієнтів і зробити
їх щасливими» [6]. Своєю чергою, В. Лучков вказує: «Клієнтоорієнтованість - це
здатність компанії створювати додатковий потік клієнтів і додатковий прибуток
коштом глибокого розуміння і задоволення потреб клієнтів» [7]. А. Новіков
зауважує: «Клієнтоорієнтованість - це характеристика самого бізнесу, яка відбиває
місце інтересів клієнта в системі пріоритетів керівництва і власників, також це
інструмент, який дозволяє підприємству отримувати лояльних клієнтів.
Користування цим інструментом вимагає деяких інвестицій» [8]. І. Манн у своїй
статті пише: «Клієнтоорієнтованість – це стратегія ведення бізнесу компанії,
згідно з якою вона (компанія) робить дії (подекуди зовсім нестандартні та
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індивідуальні), спрямовані на задоволення потреб клієнта, з метою перетворити
його в лояльного клієнта» [9]. Ю. П. Воржакова каже: «Клієнтоорієнтованість - це
перехід від фокусування зусиль підприємства на конкурентній боротьбі та
випередження конкурентів до впровадження унікальних продуктів для
задоволення майбутніх потреб клієнтів найчастіше шляхом використання
нетрадиційних підходів» [10]. Спільне в представлених твердженнях науковців є
те, що клієнтоорієнтований підхід є єдиним для організацій способом вижити та
досягти успіху в сучасних економічних умовах.
Метою статті є дослідження переваг та важливості клієнтоорієнтованості
як внутрішньої складової організації.
Виклад основного матеріалу. Потрібно розрізняти клієнтоорієнтованість
компанії і співробітників. Спочатку йде організація, так як саме вона повинна
ставити інтереси клієнтів на перше місце. Відповідно в такій фірмі
клієнтоорієнтованість працівників повинна бути на висоті. Пропонується
зупинитися на дослідженні саме внутрішньої клієнтоорієнтованості. Яка є
здатністю організації отримувати додатковий прибуток через глибоке розуміння
та ефективне задоволення потреб своїх співробітників, що виникають в процесі
робочої діяльності [1].
Під внутрішньою клієнтоорієнтованостю маються на увазі професійні
потреби працівників, такі як наявність необхідної матеріальної бази, комфортний
офіс та обладнане робоче місце, злагоджена робота підрозділів, комфортний
психологічний клімат тощо. Однак, поняття «потреби» не обмежується
професійним середовищем, воно може охоплювати й можливість індивідуального
підходу до потреб співробітників [11]. В організації, яка керується внутрішньою
орієнтованістю на клієнта, в кожного співробітника бачать особистість з усіма її
індивідуальними рисами. Такий принцип роботи є досить гуманним.
Пропонується визначити переваги від такого підходу для організацій.
Внутрішня клієнтоорієнтованість є частиною клієнтоорієнтованої стратегії
організації, спрямованої на задоволення потреб зовнішніх клієнтів.
Спостерігається логічний зв'язок в ланцюжку міркувань «задоволений
співробітник - мотивований співробітник - задоволений клієнт - лояльний клієнт підвищення прибутку» є цілком очевидною. У внутрішньо клієнтоорієнтованої
організації співробітник ставиться до компанії з великим ступенем лояльності, він
готовий працювати більше й краще для неї [11].
До переваг використання внутрішньої клієнтоорієнованості відносяться
такі:
 зниження плинності кадрів. Жоден працівник не захоче покинути
компанію, в якій до нього ставляться з любов'ю, де його поважають, де він може
рости як професіонал;
 формування кадрового резерву. У такі компанії прагнуть багато людей
працевлаштуватися,
крім
того,
кожен
співробітник
внутрішньо
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клієнтоорієнтованої компанії стає свого роду рекрутером і може порекомендувати
кандидата на заміщення вакантної посади [12];
 створення сприятливого психологічного клімату в компанії, зниження
рівня стресу співробітників. Як наслідок, підвищення якості роботи і зменшення
кількості помилок, що здійснюються в силу людського фактора [11];
 підвищення продуктивності праці співробітників;
 додаткова можливість для формування позитивного іміджу організації;
 зниження фінансових і тимчасових витрат на пошук, підбір і навчання
співробітників;
 зниження втрат від неякісної комунікації між співробітниками і
підрозділами, тому що співробітники компанії, яка володіє використовує
орієнтованість на клієнта, усвідомлено співпрацюють для досягнення спільної
мети;
 підвищення рівня лояльності співробітників, їх відданості: в компанії
[12];
 підвищення якості обслуговування клієнтів, ступеня їх задоволеності,
можливість зробити їх своїми постійними клієнтами, завоювавши їхню довіру, і, в
кінцевому підсумку, підвищити свій прибуток.
Висновок. Клієнтоорієнтованість сьогодні оцінюється високо на ринку
праці. Але вона неможлива без її внутрішньої складової. Тільки задоволений
своєю роботою співробітник здатний демонструвати клієнтоорієнтовану
поведінку. Світова практика свідчить про те, що співробітники передають у
спілкуванні з клієнтами зразки поведінки, прийняті всередині організації. Таким
чином, у внутрішньо клієнтоорієнтованої організації задоволені співробітники
мають високий рівень мотивації та працюють із повною самовіддачею заради
повного розуміння й задоволення потреб клієнтів, підвищення рівня їхньої
лояльності та, як наслідок, зростання добробуту компанії. Щоб впровадити
клієнтоорієнтований підхід в компанії, менеджменту потрібно стати внутрішньо
клієнтоорієнтованим, спрямувати ресурси на розвиток корпоративної культури та
залучення персоналу.
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СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЦІНОВОЮ ПОЛІТИКОЮ
ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ
Постановка проблеми. Одним з важливих завдань, що стоять перед
сучасним підприємством стає більш широке використання маркетингових
принципів при побудові ефективної, адаптованої до зовнішніх умов системи
ціноутворення на продукцію та послуги. В основі цієї системи провинні бути їх
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собівартість і якість, що забезпечують конкурентоздатність підприємств
будівельної галузі. Головна проблема та її актуальність полягає в тому, щоб на
основі всебічного дослідження загальних та специфічних особливостей
розвитку будівельної галузі економіки України обґрунтувати пропозиції по
вдосконаленню формування цінової роботи конкретних підприємств та
належній реорганізації галузі для підвищення її глобальної та регіональної
конкурентоспроможності та розробити загальну методологію її практичної
реалізації.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питаннями ціноутворення в
будівництві та його окремими аспектами займалися і займаються Ардзинов
В.Д.[1], Артем’єв С.П. Анін В.І., Беркута А.В., Васильєва В.М., Гусаков А.А.,
Конащук В.Л., Крушевський А.В., Мазурін А.І., Малюгін В.І., Панібратов
Ю.П., Педан М.П., Писарєвський І.М., Степанов І.С.[4] , Тищенко О.М.,
Торкатюк В.І., Тян Р.Б., Ушацький С.О., Шутенко Л.М. В галузі будівництва
маркетингові дослідження перелічених авторів можна розділити на дві групи,
одна з яких пов’язана з аналізом ринку товарів і послуг, вироблених
підприємством, а інша – з просуванням (забезпеченням продажу) товарів і
послуг на ринку в умовах конкуренції. Залишаються проблеми, що потребують
подальшого вирішення,зокрема не існує концепції гнучкої загальної
методології формування цінової політики на продукцію підприємств
будівельної галузі.
Мета даної статті полягає в аналізі стратегічного підходу до планування
системи ціноутворення в будівництві.
Виклад основного матеріалу. Сучасний етап розвитку економічних
відносин в Україні, який характеризується економічною, політичною,
соціальною нестабільністю і посиленням впливу факторів зовнішнього
середовища висуває нові вимоги до діяльності підприємств.
Разом з тим, цінова політика вітчизняних підприємств, як правило,
формується недостатньо ефективно. Так, багато підприємств використовують
елементи витратного підходу, не враховуючі характеристики рівня попиту,
конкуренції, а також інших факторів зовнішнього та внутрішнього середовища.
При цьому, в умовах лібералізації економіки, у підприємств з'явилася
необхідність у рішенні або згладжуванні таких проблем як: дефіцит ринкової
інформації; нестабільність законодавства; відсутність ефективної системи
моніторингу кон’юнктури ринку; недосконалість методів щодо корегування
цін і т.д.
Формування цінової політики вимагає дослідження найбільш важливих
факторів, що обумовлює її вибір, з урахування визначення можливих варіантів
розвитку подій на ринку при прийнятті відповідної стратегії, розробку
спеціального інструментарію її реалізації. Складність формування цінової
політики обумовлена ще й тим, що підприємство, з одного боку, розглядається
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як окремо функціонуюча система, метою якої є одержання прибутку, а з іншого
– як елемент глобальної економічної системи, метою якої є задоволення
споживачів. В цих умовах підприємство змушене здійснювати конкурентну
боротьбу, ефективним засобом якої є цінова політика.
Політика ціноутворення в будівництві єскладовою частиною загальної
методології формування цін на продукцію та послуги і виходить із загальних
для всіх галузей принципів ціноутворення. Метод ціноутворення – це
конкретний спосіб, прийом, сукупність послідовних дій щодо визначення та
обґрунтування ціни конкретного товару. Існують наступні методи
ціноутворення на продукцію будівельних організацій (рис. 1). Їхнє розділення
на групи є доволі умовним і залежить від того, який чинник домінує при
визначенні ціни і, відповідно, з якого чинника розпочинається її обґрунтування.
Отримана в результаті застосування будь-якого методу ціна не обов'язково є
кінцевою, у багатьох випадках вона потребує додаткового коригування,
зокрема до неї можуть бути застосовані інші методи ціноутворення. Інакше
кажучи, така ціна є базисною. Наприклад, ціна, визначена на основі попиту,
може бути скоригована за допомогою методів взаємозв'язаного ціноутворення
та методів, що ґрунтуються на конкуренції. ЇЇ обов'язково потрібно зіставити з
витратами і перевірити на прибутковість. Досить часто ціну визначають
водночас кількома методами, а потім здійснюють вибір остаточної ціни, але
класичними вважаються три види цін на будівельну продукцію [9] :
- кошторисна вартість - граничний розмір витрат на будівництво кожного
об’єкта;
- прейскурантна ціна - усереднена кошторисна вартість одиниці кінцевої
продукції типового будівельного об’єкта (за 1 м2 житлової площі, 1 м2
корисної площі, 1 м2 малярських робіт тощо);
-узгоджена ціна, що встановлюються за домовленістю між замовниками та
підрядниками; сфера дії цієї ціни розширюється з розвитком ринкових
відносин, відповідно звужується сфера дії інших видів цін на будівельну
продукцію.
Умовно систему ціноутворення у будівництві можна класифікувати по
числу елементів ціни (прямі витрати, накладні витрати і планові накопичення.)
[4], в цьому разі вартість будівельно-монтажних робіт визначається як
складова прямих витрат, накладних витрат та планових накопичень. Розглянемо
більш детально всі складові:
А. Прямі витрати (ПВ). До прямих витрат належать:
1.Основна заробітна платня робітників (без підсобних виробництв і
обслуговуючих господарств, складає 15-20% від загальної суми усіх прямих
витрат.)
2. Витрати на будівельні матеріали і конструкції (60-70%);
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3. Витрати по експлуатації будівельних машин і механізмів (витрати по:
транспортуванню; вантаженню і розвантаженню; монтажу і демонтажу;
перестановці машин в межах будівельного майданчика, їх амортизації; витрати на
електроенергію або пальне), складають (10-15%)
4. Інші витрати, до них відносяться витрати на транспортування зайвого
ґрунту, на вивезення землі, сміття і снігу з території будівництва (1-5% від
загальної суми усіх прямих витрат.)

Рис.1. Основні методи встановлення ціни на продукцію
підприємств будівельної галузі [авторська розробка]
Б. Накладні витрати (HВ) - це витрати, безпосередньо не пов'язані з процесом
створення будівельної продукції, а спрямовані на створення загальних умов
будівельного виробництва, його організації, управління та обслуговування. Це
витрати на утримання інженерно-технічного та адміністративно-управлінського
персоналу, утримання складських або ремонтних баз і т. і. Накладні витрати
обчислюються у відсотках від повної суми прямих витрат і коливаються в значних
межах 12-23%.
В. Планові накопичення (ПН) або кошторисний прибуток - це планований
прибуток будівельної організації, закладається ще при проектуванні у вартість
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об'єкта. Планові накопичення є планованим прибутком будівельно-монтажної
організації, джерелом утворення фондів поповнення та модернізації власних
оборотних коштів, платежів до бюджету за основні фонди, а також джерелом
фінансування власних капітальних вкладень. Розмір планових накопичень
будівельно-монтажних організацій встановлено 8% суми прямих і накладних
витрат.
У той же час, механізм управління та планування ціноутворення в
будівництві, на наш погляд, має наступні специфічні особливості:
1.) різноманіття будівельної продукції. Кожен об'єкт будівництва має свої
особливості, до певної міри він неповторний. Навіть у об'єктів, що будуються по
типовому проекту, є свої особливості, оскільки вони прив'язуються до конкретної
місцевості. З цієї особливості витікає, що кожен будівельний об'єкт має свою
індивідуальну ціну [1];
2.) тривалість виробничого циклу будівництва. Ця особливість проявляється
у тому, що в умовах інфляції проектна ціна може не збігатися з фактичною,
особливість примушує всіх зацікавлених учасників інвестиційного проекту
враховувати чинник часу при формуванні ціни на будівельну продукцію;
3.) висока матеріаломісткість будівельної продукції, що обумовлює
необхідність систематично відстежувати ціни на будівельні матеріали і визначати,
як впливають на собівартість, а отже, і на ціну будівельної продукції;
4.) у формуванні ціни на будівельну продукцію одночасно беруть участь
проектувальник, замовник і підрядчик, кожен з яких переслідує свої інтереси;
5.) не має однозначної ціни чи методики утворення цін на інжинірингові
послуги в наслідок їх різноманітності;
6.) остаточною ціною на будівельну продукцію є узгоджена і компромісна
ціна між зацікавленими юридичними особами .
Висновки. Ціноутворення в будівництві можна сформулювати як
«механізм утворення вартості послуг і матеріалів на будівельному ринку».
Політика ціноутворення в будівництві є частиною загальної цінової політики та
базується на загальних для всіх галузей принципах ціноутворення. Ціна на
будівельну продукцію в рамках подальшого дослідження - це економічна
категорія і інструмент розвитку галузі, що представляє собою грошовий вираз
вартості одиниці будівельної продукції.
Будівельній сфері діяльності притаманні техніко-економічні особливості, які
впливають на ціноутворення в будівельному виробництві і обумовлюють
специфіку методів визначення цін на будівельну продукцію.
У той же час, існує низка проблем щодо ціноутворення , яка потребує
свого вирішення, зокрема формування ефективної політики цін на продукцію
підприємств будівельної галузі. Її вирішення можливе лише через сенергетичний
системний підхід до проблем усієї галузі взагалі. Складність ціноутворення
полягає в тому, що ціна - категорія кон’юнктурна. На неї впливає комплекс
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політичних, економіч¬них, психологічних та соціальних чинників, до яких
належать наступні фактори, що суттєво впливають на процеси ціноутворення:
1. Відсутність джерел фінансування будівництва (значне скорочення обсягів
державних централізованих капітальних вкладень) що призводить до зменшення
інвестиційних можливостей домінуючої частини суб'єктів господарювання [4].
2. Високий ступінь зносу основних фондів, їх занедбаність через відсутність
інвестиційного попиту, пов'язані із проведеною в попередні роки ціновою
політикою, яка не забезпечувала реальних фінансових потреб організацій
будівельного комплексу в оновленні та модернізації основних фондів, не
формувала стимулів до скорочення витрат.
3. Практична ліквідація великих будівельних підрозділів, здатних
виконувати багатомільйонні проекти через неможливість конкурувати з такими
крупними структурами, як французькі компанії "DUMES GTM" чи
"BOUYGUES"[9].
4. Недосконала методика ціноутворення, бо застосування методів
ціноутворення - процес дуже індивідуальний, який залежить від багатьох факторів
(мети будівельної організації з точки зору стратегічних планів, професіоналізму та
інформованості менеджерів, ринкової ситуації тощо), тому формулювання будьяких конкретних рекомендацій є складним процесом.
5. Бюрократичні перешкоди на шляху реалізації інвестиційних проектів є
причиною «відкатів», які закладаються у ціну продукції.
6. Високі відсотки банківського кредиту на будівництво в порівнянні з
іншими країнами , наприклад в Німеччині іпотечне кредитування населення
дорівнює 3-5% річних, а в Україні 12-18%.
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КОНЦЕПЦІЯ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНИХ МАРКЕТИНГОВИХ
СТРАТЕГІЙ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Постановка проблеми. Під час насичення багатьох товарних ринків,
що спостерігається в Україні, потрібно шукати нові шляхи підвищення
конкурентоспроможності вітчизняних підприємств, адже впровадження
інтегративних стратегій стає однією з найперспективніших альтернатив
стратегічного розвитку. Спираючись на вищесказане, можна стверджувати,
що тема даної статті є актуальної і потребує подальшого вивчення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичною платформою
досліджуваної проблематики є фундаментальні праці зарубіжних науковців,
зокрема таких як: Ансофф І.[2], Котлер Ф. [4], Мак-Дональд М. [6], Портер
М. [9], Томпсон А. [11]. Вагомий внесок у дослідження маркетингових
стратегій розвитку внесли вітчизняні науковці, серед яких варто виділити А.
Павленка [8], Н. Куденко [5]. Водночас кількість досліджень з названої
проблематики у вітчизняній науковій літературі є доволі обмеженою.
Цінність вказаної проблематики, необхідність її вирішення обумовили вибір
теми дослідження та його напрями.
Метою статті є розширення теоретико-методологічного підґрунтя
концепції розвитку підприємства на засадах стратегічної маркетингової
орієнтації; обґрунтування рекомендацій щодо вдосконалення механізму
формування маркетингової стратегії підприємства.
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Виклад основного матеріалу. У сучасних умовах української
економіки кожне підприємство намагається не тільки максимізувати
прибуток, а й сприяти ефективній маркетинговій діяльності. Тому важливим
є вибір маркетингової стратегії підприємства, яка б відповідала усім вимогам
самого підприємства, забезпечувала ефективну та рентабельну роботу,
приносила прибуток та сприяла подальшому розвитку підприємства.
Грамотне, обґрунтоване маркетингове рішення щодо вибору стратегії
допоможе підприємству вижити в несприятливому зовнішньому середовищі.
У більшості сучасних тлумачень маркетинговій стратегії відводиться
визначна роль, проте існують певні розбіжності щодо тлумачення сутності
окремих її складових. Зокрема, Котлер Ф., Амстронг Г., Сондерс Дж., Вонг
В. визначають маркетингову стратегію як «логічну схему маркетингових
заходів, за допомогою яких компанія сподівається досягнути власних
маркетингових цілей. Вона має складатись із окремих стратегій для кожного
цільового ринку, позиціювання, комплексу маркетингу та рівнів витрат на
маркетингові заходи» [4].
Формування
маркетингової
стратегії
передбачає
проведення
порівняльного аналізу ресурсів підприємства (фінансових, технічних та
управлінських) з аналогічними ресурсами головних конкурентів; аналіз усіх
підконтрольних аспектів виходу підприємства на ринок (продукція/послуги
підприємства, елементи маркетинг-міксу, створення цінності для покупця);
визначення цільових ринків, при зверненні до яких вигода для покупця
повинна отримати форму; формування у рамках певного горизонту
планування [10].
Не заперечуючи позиції процитованих зарубіжних учених, лише дещо
її узагальнивши, ми робимо висновок, що маркетингова стратегія – це
політика ринкової діяльності на довгострокову перспективу, вона є
визначальною серед інших функціональних стратегій. Тому розглянемо
стратегічні альтернативи, проаналізуємо інтеграційні стратегії та
запропонуємо концепцію процесів злиття та поглинання.
В ситуації, якщо підприємство стикається з певними проблемами (з
такими як: знижується обсяг продажів або прибутку, або досягнуто
стратегічної мети, тощо) виникає необхідність певних стратегічних змін.
Найчастіше підприємства шукають екстенсивні шляхи. Оскільки, очікується,
що збільшення вдвічі кількості продавців або рекламного бюджету надасть
відповідне збільшення продажів. На практиці ж такі дії найчастіше
спричиняють зменшення прибутку і не призводять до бажаного результату.
Тому для кардинального покращення результатів діяльності слід іноді
виходити за рамки бізнесу, шукати принципово нові напрями його зростання.
Стратегії зростання спрямовані на досягнення цілей збільшення
ринкової частки, кількості напрямів діяльності підприємства, кількості
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продуктів, що випускаються, кількості підрозділів підприємства, кількості
цільових ринків і, як наслідок, – на збільшення розмірів доходів і прибутку
підприємства, яке їх реалізує [1].
Відома матриця стратегічних альтернатив Ансоффа [2] (її первинною є
двовимірна версія, оскільки в пізніших редакціях матриця набула
тривимірного вигляду шляхом введення осі «потреби»)
може бути
розширена за рахунок введення додаткового виміру, який показує ще один
напрям стратегічного зростання – інтеграцію. Матриця набуває вигляду кубу
з 8 варіантами стратегій зростання (рис. 1).

Існуюча

Інтенсифікаця
зусиль

Інтеграція (Б)

Розширення
ринку

Інтеграція (С)

Інтеграція (Д)
Спільна робота

Нова

Товарна пропозиція

Інтеграція (А)

Розширення
товарної
пропозиції

Диверсифікація

Об’єднання зусиль
Відсутнє

Існуючий ринок

Новий ринок

Ринок

Рис. 1. Розширена матриця стратегічних альтернатив [авторська розробка ]
Інтеграція (А) має на меті збільшення масштабу діяльності, зменшення
інтенсивності конкуренції або зменшення витрат. Інтеграція (Б) – це
об’єднання для розширення ринку, а (С) – для розширення пропозиції.
Інтеграція (Д) має на меті балансування портфеля напрямів діяльності або
товарного портфеля.
Матриця стратегічних альтернатив дає змогу поглянути на ширший
спектр можливостей зростання для підприємства. Зростання – це чинник, що
впливає на активність підприємства, стимулює ініціативу, підсилює
мотивацію персоналу і керівництва.
Проаналізуємо інтеграційні стратегії. Забезпечення зростання є
найпоширенішим мотивом злиття і поглинання підприємств. Це найлегший
шлях зростання. Щоб бути виправданим, таке придбання повинне бути
прибутковим і забезпечити ефект енергії. Інтеграційна стратегія виправдана,
коли підприємство може підвищити свою рентабельність, контролюючи різні
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стратегічно важливі для нього ланки в ланцюзі виробництва і продажу
товару.
Злиття передбачає об’єднання активів двох підприємств шляхом
контролю з боку керівництва нового підприємства, що знаходиться у
спільному володінні акціонерів підприємств, що беруть участь у даному
процесі. Злиття – це будь-яке об’єднання господарюючих суб’єктів, в
результаті якого утворюється єдина економічна одиниця з двох або більше
раніш існуючих структур.
Поглинання має місце там, де одне підприємство одержує контроль
над іншим шляхом придбання контрольного пакету акцій з правом
вирішального голосу. Поглинання підприємства можна визначити як взяття
одного підприємства іншим під свій контроль, управління ним з придбанням
абсолютного або часткового права власності на нього.
Зупинимося на видах інтеграції підприємств, що зустрічаються
найчастіше. Залежно від характеру інтеграції підприємств доцільно виділяти
наступні види:
- Вертикальна інтеграція («назад» та «вперед»);
- Горизонтальна інтеграція (рис. 2);
У науковій літературі вертикальну інтеграцію розглядають як
розвинену форму усуспільнення виробництва, концентрації, кооперації та
поділу праці. Вертикальна інтеграція — об'єднання в єдиний технологічний
процес усіх або основних ланок виробництва й обороту продукції. Стратегії
вертикальної інтеграції «назад» або «вгору» використовуються для того, щоб
стабілізувати або захистити стратегічно важливе джерело постачання. Іноді
така інтеграція необхідна, оскільки постачальники не володіють ресурсами
чи ноу-хау, щоб випускати деталі або матеріали, які необхідні підприємству.
Ще однією метою може бути доступ до нової технології, критичної для
успіху базової діяльності [7].
Стратегії інтеграції «вперед» (або «вниз»). Мотивацією в цьому
випадку є забезпечення контролю над вихідними каналами. Для
підприємства, що випускає споживчі товари, може йтися про контроль над
збутом через франшизну мережу. Інколи інтеграція «вперед» здійснюється
для того, щоб краще знати користувачів продукції підприємства. У цьому
випадку підприємство створює філіал, завдання якого полягає в розумінні
проблем клієнтів з метою повнішого задоволення їх потреб[7].
Новою формою внутрішньогалузевого управління здебільшого для
однотипних підприємств і виробництв є горизонтальна інтеграція, яка
забезпечує поглиблення спеціалізації окремих ланок єдиного технологічного
ланцюга або територіально інтегрованих процесів з метою підвищення якості
продукції, зміцнення та стабілізації фінансово-економічного стану
підприємства, підвищення ефективності виробництва.
Горизонтальна
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інтеграція об'єднує, як правило, підприємства із загальним технологічним
циклом, які випускають однорідну продукцію. Основними формами
горизонтальної інтеграції є такі [3]:
- інтеграція Х-типу - це родове злиття чи об'єднання підприємств, що
випускають товари-субститути і зумовлює об'єднання взаємодоповнюючих,
схожих за масштабами збуту підприємств або напрямів діяльності;
- інтеграція Y-типу - об'єднання підприємств однієї галузі, що
виробляють однакову продукцію або здійснюють одні і ті ж стадії
виробництва.
- інтеграція Y-типу грунтується на підсиленні позиції підприємства
шляхом поглинання або контролю діяльності певних конкурентів з метою їх
нейтралізації, доступу до збутової мережі або до певних сегментів
споживчого ринку, досягнення критичної маси для отримання ефекту
масштабу, одержання переваг за рахунок взаємодоповнюваності асортименту
товарів;
- інтеграція К-типу - це приєднання підприємства або додаткового
напряму без зміни основного напряму діяльності;
- інтеграція Н-типу - це конгломератне злиття або об'єднання
підприємств різних галузей при відсутності спільності виробничого процесу:
злиття підприємств однієї галузі з підприємствами іншої галузі, що не
пов'язані між собою постачальниками, споживачами, конкурентами.

Інтеграція Хтипу

Інтеграція Yтипу

Інтеграція Ктипу

Інтеграція Нтипу

Рис. 2 Горизонтальна інтеграція [авторська розробка]
Ключовими тенденціями розвитку стратегічного маркетингу є:
орієнтованість на споживачів, міжфункціональна інтеграція стратегічного
процесу, довготермінова спрямованість, інтелектуалізація та демократизація
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процесу створення та реалізації стратегії, комп'ютерне моделювання
стратегічних рішень.
Висновки. Перехід від індустріальної економіки до інформаційної
спричинив суттєвий вплив на формування стратегічних цілей підприємства.
В сучасних умовах домінує маркетинговий підхід щодо формування системи
стратегічного менеджменту підприємств. Впровадження стратегічного
маркетингового планування дає можливість обирати найбільш ефективні та
перспективні напрями зростання.
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МАРКЕТИНГОВА КОНЦЕПЦІЯ ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ
КУЛЬТУРИ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ
Постановка проблеми. Корпоративна культура вищих навчальних закладів
- це своєрідна, досить ефективна форма життєдіяльності освітніх організацій, яка
дозволяє говорити про організовану систему, побудовану на принципах
самоцінності знання, свободи навчання, що і є конкретним засобом реалізації ідей
вищої освіти.
Корпоративна культура українських освітніх закладів поки ще недостатньо
сприяє виконанню ними суспільних функцій. Залишається багато невирішених
питань, головним серед яких є створення системи цілеспрямованих дій з
формування і розвитку корпоративної культури вищих навчальних закладів на
основі маркетингового планування.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Маркетингове планування
корпоративної культури вищих навчальних закладів (ВНЗ) почали розглядати
досить нещодавно, про це свідчать розробки таких вчених, як: про загальні
питання корпоративної культури, її сутність, форми прояву, типи і різновиди
розкриті у працях таких авторів, як Г.Л. Хаєта [2], В.П. Кубко [6], О.В.
Половникова [7]. Окремі ознаки корпоративної культури, такі, як дух єдиної
команди, організаційний патріотизм, імідж тощо, розкриті у працях А.М.
Алтайцева [3], Е. Дегаєва [5], В.В. Медведь [8], Ю. Ю. Звездочкіна [9], О.Л.
Скідіна [11]. Питанням формування, підтримки і зміни корпоративної культури в
контексті стратегічного розвитку присвячені праці Л. В. Васильченко [1], С.В.
Королюк [4], Ж.В. Серкіса [10], В. І. Ильїнського [13].
Метою статті є визначення сутності корпоративної культури вищих
навчальних закдалів (ВНЗ), основних принципів та особливостей її формування на
основі маркетингового стратегічного планування діяльності ВНЗ.
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Виклад основного матеріалу. Корпоративна культура освітнього закладу
має подвійну природу, розглядаючи її з одного боку, це культура досягнення
інтересів на ринку освітніх послуг - культура конкурентної боротьби; а з іншого це традиційна академічна культура, заснована на збереженні педагогічних
цінностей.
Як правило, в будь-якому навчальному закладі вже існують певні елементи
корпоративної культури. Під час удосконалення їх розвивають, коректують чи
змінюють. На думку авторів, змінити внутрішній план корпоративної культури за
досить короткий термін часу (зберігаючи при цьому увесь кадровий склад)
практично не можливо. Для цього потрібно значно більше часу. Тому під час
формування, удосконалення корпоративної культури ВНЗ необхідно впливати на
її зовнішні прояви, тобто рухатись «від зовнішнього до внутрішнього». При цьому
надзвичайно важливо, щоб зовнішні прояви поступово набували для членів
навчального закладу певної суті й цінностей, які відповідають оновленій
корпоративній культурі.
Корпоративна культура далеко не завжди відповідає потребам освітньої
установи на новому для неї етапі розвитку і умовам зовнішнього середовища,
оскільки культурні цінності ВНЗ зазвичай відображають те, що зроблено у
минулому. Розбіжність між бажаними і фактичними культурними нормами і
цінностями можна сформулювати, як «культурним розривом». Саме наявність
такого розриву у ВНЗ спричиняє необхідність цілеспрямованого впливу на
корпоративну культуру. Змінити, трансформувати наявну корпоративну культуру,
особливо такої зрілої організації як вищий навчальний заклад, досить складно.
Стратегія формування корпоративної культури розгортається у двох планах:
внутрішньому і зовнішньому. Зовнішній план – застосування комплексу заходів,
спрямованих на забезпечення конкурентоспроможності освітнього закладу, тобто
досягнення рентабельності і соціального статуту. Внутрішній план – становлення
корпоративних педагогічних цінностей, високої академічної культури, норм
педагогічних відносин, які забезпечують сприятливий морально-психологічний
клімат, творчу атмосферу у середовищі викладачів, що формує гідність
особистості, професійну гордість, а звідси забезпечує репутацію вищого
навчального закладу.
Починати роботу над програмою розвитку та маркетингового планування
корпоративної культури ВНЗ необхідно з розгляду тих видимих змін, котрі
відбулися у навколишньому маркетинговому середовищі.
На нашу думку, послідовне корегування корпоративної культури слід
розглядати на таких маркетингових рівнях планування:
1. Загальний рівень, до якого відносяться видимі зовнішні факти, а точніше
візуальна основа ВНЗ.
2. Поведінковий рівень, який включає загальні норми, правила поведінки,
стиль спілкування у ВНЗ.
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3. Розвиваючий рівень, елементами якого є тренінги, семінари всередині
організації.
4. Ціннісний рівень, який складається із системи колективно розділених
цінностей, символів, переконань, зразків поведінки.
Акцентуючи увагу на тому, що корпоративна культура ВНЗ складається із
багатьох субкультур, розвиток яких неможливо оминути, про те це слід робити
поступово і всі нововведення мають бути поетапними. Автори статті переконані,
що під час маркетингового планування корпоративної культури необхідно
дотримуватися балансу субкультур – студентської, викладацької, дослідницької,
професійної і навчальної; субкультур різних інститутів, факультетів і кафедр,
інтересів адміністрації ВНЗ, студентів і викладачів тощо. Дуже важливо, щоб
елементи удосконаленої корпоративної культури не вступили у протиріччя з
наявною системою цінностей вищого навчального закладу.
Пропонуємо наступний підхід до формування груп цінностей, зокрема:
наявних позитивних цінностей, які є безпосереднім соціальним базисом
подальшої роботи, спрямованої на вдосконалення та розвиток корпоративної
культури ВНЗ. Наступним елементом є негативні цінності, які виступають в якості
певних девіативних (руйнівних) проявів, які є небажаними для даного
соціокультурного процесу та мають бути трансформовані в процесі розвитку
відповідної корпоративної культури. Однак, найважливішими в даному контексті
мають виступати відсутні цінності. Впровадження їх у систему корпоративної
культури вимагає від навчального закладу системної роботи та створення певного
декларативного комплексу цінностей, який має підтримуватися за рахунок
певного зовнішнього стимулювання з метою інтеріоризації всіма учасниками
відповідного процесу.
Реалізація запропонованого авторами підходу дозволить у значній мірі
вдосконалити ефективність управлінської діяльності та створить соціокультурне
підґрунтя для подальшої розбудови мотиваційних систем фахівцями інших
галузей науки, зокрема економістами, менеджерами тощо.
Крім того, надзвичайно важливим є те, щоб оновлену корпоративну
культуру приймали і підтримували усі керівники. Деякі вчені, наприклад, Скідін
О. Л. процес створення корпоративної культури починає із основоположної ролі
керівників організації [11,с.17]. Серед основних підходів до зміни корпоративної
культури чи не найголовнішими є такі: керівнику необхідно жити тією культурою,
яку він прагне бачити у своєму ВНЗ; перспективу змін корпоративної культури
варто розраховувати на 5-10 років; необхідно розуміти наявну корпоративну
культуру та усвідомлювати шляхи її удосконалення.
Пропонуємо методологію, яка включає чотири маркетингові рівні
планування та управління процесом формування корпоративної культури, які є
досить ефективними:
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1. Механізми участі: необхідно залучати співробітників до вирішення
важливих для ВНЗ питань. Наприклад, першим кроком для вирішення даного
питання може бути публічне обговорення основного документу – Кодексу
корпоративної культури.
2. Механізм символічного управління, який використовується для
підтримки того, що є найважливішим для ВНЗ. Якщо вищий навчальний заклад
обирає шлях підприємницького чи науково-дослідного навчального закладу, то
звісно, варто змінити внутрішню політику.
3. Механізм взаєморозуміння: тут мова йде про постійне (розрядка наша)
інформування співробітників (внутрішній PR). У вирішенні даного питання також
існують певні проблеми у вищих навчальних закладах України, наприклад,
відсутність служби PR. Звідси виникає питання: як до співробітників усіх рівнів
донести основні положення корпоративної культури, яку систему внутрішньої
комунікації задіяти для цієї мети. Також наявність служби PR дала б змогу
сформувати так званий брендбук (англ. Brand book): у вузькому смислі –
положення про фірмовий стиль, у широкому – систематизовані матеріали,
присвячені навчальному закладу.
4. Система заохочень та мотивації, що пов’язана з належністю працівника
до навчального закладу:розробка заходів щодо зменшення опору персоналу
внаслідок впровадження нової системи цінностей; розробка рекомендацій з
удосконалення мотивуючих механізмів.
Зупинимося також на деяких особливостях формування корпоративної
культури вищих навчальних закладів у сучасних умовах.
Певним чином, навчальні заклади України поставлені перед необхідністю
формування підприємницької культури для того, щоб бути фінансово стабільними
і частково незалежними. Це також має бути обов’язково враховано під час
формування корпоративної культури навчального закладу, щоб усі співробітники
адекватно і з розумінням ставилися до ідеї залучення додаткових коштів для
розвитку свого ВНЗ, а звідси до успішного сьогодення і майбуття.
Необхідно також формувати культурні традиції. Наприклад, кожен західний
університет, розвиваючи види фізичної культури, має свій «фірмовий» вид спорту,
який усіляко культивується у даному університеті і позиціонує його своїми
успіхами. Наприклад, серед великої кількості спортивних, художніх гуртків,
колективів мають виокремитися ті, які навчальний заклад повинен розвивати,
підтримувати та перетворити їх на свою візитну картку і предмет корпоративної
гордості. Моральна атмосфера в навчальному закладі може підтримуватися
реалізацією широкого кола соціальних програм, спрямованих на підтримку
малозабезпечених співробітників та студентів, пенсіонерів, одиноких матерів та
інвалідів. Змістовною в даному ключі є праця В.П. Кубко [6] про мотивацію,
стимулювання та оцінку персоналу. Цю роботу, яка звісно проводитися у ВНЗ
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України, але здебільшого профспілковою організацією, слід закріпити на рівні
культурних традицій освітнього закладу.
Адаптація організаційно-управлінської структури ВНЗ до нової парадигми
освіти неможлива без розповсюдження принципів культурологічного підходу на
формування системи управління вишу. Іншими словами, необхідною умовою
трансформації вищої школи є введення моделі організаційної культури. Реалізація
цієї моделі дає змогу здійснювати: погодження норм і цінностей кожного
учасника освітньої діяльності з принципами функціонування ВНЗ; координацію
внутрішніх процесів; налаштування різноманітних способів співробітництва;
виховання почуття єдиної команди; формування простору стабільності,
визначеності та безпеки; обґрунтування стилю керівництва ВНЗ. Реалізація моделі
планування корпоративної культури також викликає необхідність зміни стилю
традиційного академічного управління і переходу на принципи корпоративного
управління. При цьому, освітня діяльність, заснована на морально-етичних
принципах і загальнолюдських цінностях, розглядається як процес формування
інтелектуальної еліти нового покоління, здатної творити інноваційну
інфраструктуру національної економіки.
Загалом, університети постійно розширюють свої функції. Нині вони
сприяють розвитку людського капіталу, фундаментальної науки, готують наукові
кадри, здійснюють науково-технологічну модернізацію основних галузей
виробництва; беруть участь у розвитку інформаційно-інноваційного сектору
тощо.
Висновки. Отже, проведений аналіз показує, що першим кроком у
маркетинговому концептуальному проектуванні корпоративної культури є оцінка
наявної культури та цінностей. Важливим також є визначення корпоративної місії.
Її сутність – призначення організації (як у широкому, так і вузькому плані), що
дозволяє співробітникам та керівникам поглянути на діяльність організації
відсторонено, з позиції усього суспільства.
Надалі необхідно впроваджувати нову систему цінностей. Цей етап є
найбільш тривалим, тому, що прийняття чи неприйняття цінностей носить
свідомий характер і залежить від багатьох чинників. Найголовніший з них –
реакція керівництва навчального закладу на зміни, що відбуваються, відповідність
їх поведінки прийнятим цінностям, бажання щось змінювати.
На наступному етапі проектуються стратегічні маркетингові завдання
розвитку навчального закладу: підвищення його конкурентоспроможності,
підвищення якості професійної підготовки, конкурентоспроможність випускників,
створення позитивного іміджу ВНЗ, маркетингова стратегія розвитку ВНЗ тощо.
Виходячи із стратегічних завдань, проектуються тактичні маркетингові завдання
на різних рівнях: «ВНЗ – студенти», «ВНЗ – викладачі», «ВНЗ – випускники»
тощо.
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Подальшим кроком є вибір засобів для вирішення поставлених завдань.
Такими засобами можуть виступати: традиції, звичаї, обряди, ритуали,
корпоративні заходи, символіка, професійна мова тощо.
Важливим є також вибір
маркетингового інструментарію для
удосконалення корпоративної культури: розробка корпоративних стандартів,
кодексу, документів для забезпечення діяльності громадських організацій ВНЗ,
системи критеріїв оцінки корпоративної культури та рекомендації щодо її
формування та планування у вищих навчальних закладах.
Таким чином, стверджуємо, що корпоративна культура має суто практичну
спрямованість і за умови ефективного маркетингового планування, здатна сприяти
всебічному розвитку вищого навчального закладу та отриманню максимальної
віддачі від людського потенціалу ВНЗ.
Перспективи подальших наукових досліджень з проблем планування
корпоративної культури та її місця в системі соціального діалогу охоплюватимуть
маркетингові дослідження механізму формування корпоративної культури,
теоретичних і прикладних аспектів взаємодії феноменів корпоративної культури
та соціального діалогу в суспільстві на зовнішньому та внутрішньому
маркетинговому рівнях у вищих навчальних закладах держави.
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THEORETICAL AND METHODICAL APPROACHES TO THE
ORGANIZATION OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM AT
ENTERPRISE
Formulation of the problem. In a market economy, the control system is seen
as an important tool for the successful conduct of a commercial organization. The
system of control over the activities of the business entity was formed by the
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beginning of the 20th century and was developed through the use in the organization
and coordination of systemic actions aimed at ensuring the safety of assets, checking
the reliability of accounting information, increasing the efficiency of operations. In
the process of functioning, commercial organizations are constantly under the
influence of various risk factors of uncertainty. Internal control allows to identify and
reduce the impact of risks that affect financial and business activities, ensuring its
continuity, increasing the value of business in a competitive environment.
Analysis of recent research and publications. Analysis of the definition of
the system of internal control, proposed by the authors of scientific research, allows
us to distinguish variants of interpretation of this definition. The first group of authors
tends to define the system of internal control as an element of management. It should
be noted that the control over the activities of the enterprise was formed by the
beginning of the 20th century. in the form of a set of three elements: separation of
powers, staff rotation, use and analysis of records. T. B. Kupriyanova and S.V.
Bokatoy [1] proposed the definition of internal control as a complex and multifaceted
phenomenon, which is a set of measures. In the authors' opinion, the organization's
internal control system is a set of interrelated operational elements (objective, subject,
object, subject, mechanism) that allows to objectively evaluate the efficiency and
effectiveness of financial transactions, the reliability of financial information, the
compliance of these operations and information [1, p. 23]. Consequently, the modern
methodology of internal control for practical implementation in the activities of
organizations does not have a single theoretical platform. At this time, the situation is
complicated not only by the variety of approaches to understanding the definitions of
internal control.
The purpose of the study is to find and explore the possibility of using
internal control as a tool to minimize production risks of the enterprise.
In Ukraine, the responsibility for conducting internal control was first assigned
to economic operators. At present, the organization and functioning of internal
control, according to the requirements of accounting legislation, is mandatory for all
economic entities engaged in entrepreneurial activities. In addition, the banking,
budgetary and tax sectors of law also introduced the concept of internal control,
taking into account the specifics of their professional activities. In International
Standards on Auditing ISA 400 "Risk Assessment and Internal control "[2] on the
system of internal control, it is said that it is a set of organizational measures, various
methods and procedures that are used by the company's management to efficiently
and orderly record the financial and economic activities of the enterprise. It also
serves to ensure the safety of assets, to identify distortion of information, prevent and
timely correct errors; as well as for the preparation of reliable financial (accounting)
statements. In the process of functioning, financial and economic control formed its
own method in the system of applied economic sciences. The method is characterized
by the use of general scientific and proprietary methods and methods of control.
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Internal control serves the purposes and objectives of a particular enterprise, therefore
the tasks assigned to such a department can be diverse, for example: correctness of
accounting in accounting of all facts of economic activities; level of systematization
of business operations and timeliness of their reflectionm at the time of the
commission; formation of registers of accounting, reporting both external and
internal; conformity of qualification of accounting workers in accordance with
professional standard "Accountant". The main elements of internal control are the
Ministry of Finance of Ukraine: procedures internal controls, which are based on
principles and standards; risk assessment; information and communication for the
dissemination of this information for making managerial decisions and influencing
them; assessment of internal control and others [5, p. 13]. The key function of
internal control is the development of proposals for elimination of identified
violations. In addition, employees of the internal control department are obliged to
prepare recommendations for the management of the enterprise to identify reserves
for further development, improve management efficiency and provide advice to
management and management of the organization. The result of internal control at the
enterprise is the reporting information, which is prepared based on the results of
checking the revealed facts of violations or a risk zone for the leaders of the
organization. Violations revealed by internal control can significantly reduce the risks
of the enterprise: on the facts of violations of laws, decrees and regulations of
Ukraine, ministries and departments, and internal ones; the facts of errors in keeping
records at the enterprise and drawing up appropriate reports; there is an opportunity
to timely warn the facts of shortages and theft of money, wealth and others.
An important function of the enterprise as a system is the control function.
With its help, managers find and check deviations, find the causes of deviations, and
then make decisions to return the deviation to normal, if it exceeds the tolerance
level. Further in the control process follows the analytical function, which consists in
the fact that the objectives of the activity cannot be achieved only as a result of
performing the informational and controlling functions. It is necessary not just to
process accounting data and deviations from the planned state, but also to explain the
cause-and-effect relations in the economic phenomena. The task of this function is
important and is focused on increasing the efficiency of production, and as a result,
eliminating the factors that create development. However, its practical
implementation is very complicated by a number of factors, namely the overload of
the input information; insufficient qualification of the staff that performs economic
analysis; a clear framework for analytical work in the instructions; poor
implementation of the analytical work, etc.
During the performance of the function of accounting and control, the next
function - regulatory is manifested. This function is expressed in the indirect
influence of the accounting and control system on production, i.e. in its regulation.
The front-line functions are a sporadic link between the object and the management
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subject. The existence of this function is discussed by a number of experts. For
example, in the work devoted to the problems of society management, such
categories of personnel as auditors, accountants, statisticians are included in the
group of employees who do not take managerial decisions and, therefore, do not have
the ability to have an indirect influence on production and managerial processes [8].
According to S. A. Usachev, the peculiarity of managerial control lies in its
dual role in the management process: - as a result of the deep integration of control
and other elements of the management process, in practice it is impossible to define
the range of activities for an employee in such a way that it relates only to any one
element of management without its interrelation and interaction with control;
- any managerial function (the function of planning, accounting, regulation) is
necessarily integrated with the control function [10, P. 206]. At the same time there is
no doubt that the managerial control of an organization is: - an integral element of
each stage of the management process; - a "detached" stage that provides information
transparency on the quality of the management process at all other stages [9].
The presence of regulatory functions, in essence, is confirmed in some works
of legal scholars. A number of control bodies have the authority to give instructions
to the supervised bodies to eliminate deficiencies, as well as to directly apply the
measures of state coercion. For these reasons, this function should be more correctly
referred to another group of functions of the accounting and control system - special.
The peculiarity of functions is that their activity does not directly influence the end
result, but influences the efficiency.
A special function should also be considered the stimulating function. The
essence of this function is that a well-organized accounting and control not only
improves the efficiency level of material or other resources use, but also encourages
their economical and efficient use.
Among the additional functions of the system we should distinguish the
educational one. It manifests itself in many aspects. Improvement of accounting and
control leads to education of employees with conscious attitude to labor and
production disciplines, economical and rational use of materials, electric energy, etc.
However, understand concept of “control” only like restrictions, that harm the
organization and cause everyone to behave in a strictly disciplined manner would
mean missing the main task of management. The control process consists of setting
standards, measuring the actual results achieved, and making adjustments if the
results achieved are different from standards. Absence, as well as excess of control
can lead to violation of the principles of social, as well as legal responsibility of staff.
Such violations include: violation of labor discipline, use for personal purposes
telephones, faxes and other property of the organization, negligence, theft. The author
suggests the following approach to determine the probability of theft by employees of
the enterprise's assets and the factors that affect the increase and decrease of this
probability (1):
79
Збірник наукових праць Харківського національного університету будівництва та архітектури
Кафедра менеджменту та публічного адміністрування, 19.10.2021р.

G <P (W-W1) × N

(1)

where, G-benefit obtained from the theft (in this case, theft in the enterprise);
The P - probability of events takes boundaries from 0-1;
W - Wages at the enterprise;
W1 - alternative wage (ВАТNА);
N - Number of events.
Proceeding from the proposed formula, it can be assumed that as P increases, N
increases, then gain increases and vice versa, as the probability decreases, the risk
increases and, accordingly, the frequency of N events decreases. In this case, the
probability is a very important criterion, and its value will depend on the state control
in the enterprise. (W-W1) - the difference in wages between a given enterprise and an
alternative one.
G. Fischer and U. Juri proposed a special term "BATNA" (the abbreviation for
the English "Best Alternative to Negotiated Agreement") - the best alternative to the
current situation, which they define as: a measure that can protect from undesirable
decision and at the same time prevent the rejection of an arrangement. BATNA
strengthens your position on negotiations [5]. The position becomes winning when
this alternative is the best. In this case, the alternative is W1. There are situations
when W <W1, then: major embezzlement and staff leaving the enterprise.
Consequently, the system of salaries and compensations must follow two
criteria. First, it must be externally competitive, to enable the company to acquire the
appropriate resource at the price that the market offers. Secondly, it must be fair. It is
necessary to have understanding of employees that activities that exert a greater
influence on the result are more expensive because of objective reasons. These two
criteria are interrelated, because the market also offers big money for unique
knowledge and skills. Using the description of activities (job descriptions), we can
assess the positions, thereby determining the ratio of posts among themselves. Based
on this ratio, as well as on knowledge and information about the market value of at
least some of them, the company can build a wage system that consist both of the
above criteria. The author suggests the following measures to maintain the system in
working order: to regularly assess the positions (conditions of the external
environment change, and the work to be performed also changes); regularly collect
information from the salary market on the cost of various sets of knowledge and
skills, positions. Often, one has to face the fact that the system of salaries and
compensations is turned into a system of "staff motivation". Recall that a reliable
relationship between the amount of money and motivation (which is one of the
manifestations of the personal aspect) has been identified so far. But everyone is well
aware of the connection between money and demotivation [6,7]. Each leader seeks to
minimize the number of undesirable events, and for this, constant monitoring is
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essential first. Control not only allows you to identify problems and gives you the
opportunity to respond in a timely manner, but is also a measure to determine the
degree of reward.
Conclusion. I would like to say some words about control, which, in our
opinion, may arise in the future. According to the estimates of leading western
researchers, in the modern world economy, not so much the production and
circulation processes come to the fore as organizations and administrations. Social
and organizational factors are list in the number of determining factors. At the same
time, the human factor is place at the center of the modern management concept. The
current state of development of the management process is characterized by a number
of transformational changes, which, in turn, requires a more comprehensive and
comprehensive use of control as a management function. Formed a system of control
at the present time, in connection with the expansion of management tasks, is found
to be insufficient, and therefore an important task of control is the analysis of
economic efficiency of the activities of the enterprise.
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Харківський національний університет
будівництва та архітектури
МІСЦЕ ТА РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ БЮДЖЕТУВАННЯМ В СИСТЕМІ
УПРАВЛІННЯ БУДІВЕЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ
Постановка проблеми.
Ефективність й успішність діяльності
будівельного підприємства значною мірою залежить від функціонування його
системи управління, однією з найважливіших підсистем якої є інформаційноаналітичне забезпечення прийняття рішень. Завданням інформаційноаналітичного забезпечення є створення умов до використання сучасних та
ефективних інструментів в управлінні діяльністю суб’єктів господарювання.
Саме бюджетування, орієнтовне на результат дозволяє підвищити ефективність
управління ресурсами та оптимізувати процес прийняття рішень, а також
оцінити можливі наслідки від реалізації цих рішень.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розгляду питань, що
стосуються інформаційно-аналітичного забезпечення присвячено багато робіт.
Так в роботі [8] проаналізовані сучасні підходи щодо сутності та основних
особливостей процесу інформаційно-аналітичного забезпечення бюджетування;
розглянуто основні принципи створення ефективного інформаційноаналітичного забезпечення будівельного підприємства; визначено сутність
системи інформаційно-аналітичного зобов’язання, що пов’язує в собі дві
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складові: інформаційну та аналітичну, які формують сукупність з облікової,
планової, технологічної, нормативно-правової та аналітичної інформації, яка
спирається на проведення стратегічного, оперативного, порівняльного та
фінансово-економічного аналізу. Автори роботи [6] розглянули питання щодо
інформаційно-аналітичного забезпечення системи управління результатами
діяльності промислового підприємства; досліджено підходи до визначення
категорії «інформаційно-аналітичне забезпечення», яке базується на
пріоритетах наукових концепцій відповідних дослідників; сформовано
принципи інформаційно-аналітичного забезпечення системи управління
результатами діяльності та запропоновано систему інформаційно-аналітичного
забезпечення системи управління результатами діяльності промислового
підприємства. В роботі [9], завдяки використанню системного підходу,
визначено:
(1)
місце
інформаційно-аналітичного забезпечення
бюджетування, що орієнтовано на результат в підсистемі управління
підприємством, (2) координатний простір, в межах якого повинно «працювати»
інформаційно-аналітичне забезпечення бюджетування, що орієнтовано на
результат, (3) змістовне наповнення цього інформаційно-аналітичного
простору. Але недостатня опрацьованість питання інформаційно-аналітичного
забезпечення бюджетування, орієнтовне на результат уповільнює практичне
використання бюджетування, орієнтованого на результат.
Тому, метою статті є створення системи інформаційно-аналітичного
забезпечення бюджетування, орієнтованого на результат, як інструменту
ефективного управління ресурсами будівельного підприємства
Виклад основного матеріалу. Базисом
в управлінні процесом
бюджетування будівельного підприємства виступає інформаційно-аналітичне
забезпечення. Важливішим аспектом забезпечення економічної обґрунтованості
управлінських рішень виступає зміст, якість, склад, а також актуальність
інформаційних ресурсів. Перераховані елементи, їх наповненість формують
підґрунтя для прийняття ефективних та своєчасних управлінських рішень [6,
С.36 ]. Схематично інформаційно-аналітичне забезпечення бюджетування,
орієнтованого на результат в системі управління бюджетуванням будівельного
підприємства відображено на рис.1.
Основними напрямами дослідження є взаємозв’язки, яки виникають між
складовими інформаційно-аналітичне забезпечення, а саме: інфраструктура,
діяльність, процес, продукт (товар), які забезпечують цілісність та замкненість
системи.
До основних принципів інформаційно-аналітичне забезпечення системи
управління результатами діяльності слід віднести: принцип структурованості;
принцип якості; принцип системності; принцип своєчасності; принцип
гнучкості; принцип інтеграційної обробки; принцип методичної єдності;
принцип оперативності [6, С.38]. Перераховані принципи враховують
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специфіку функціювання інформаційно-аналітичного забезпечення для
створення сприятливих умов ефективного управління результатами діяльності
підприємства.
Інформаційно-аналітичне забезпечення системи управління результатами діяльності підприємства
Базис ІАЗ

Аналітична складова
Нормативно-правова
Нормативно-правова інформація
інформація

Нормативно-довідкова
Нормативно-довідкова
інформація
інформація

Планова
Планова інформація
інформація
Облікова
Облікова інформація
інформація

НормативноНормативнотехнічна
технічна інформація
інформація

Стратегічний аналіз
Атрибутивний аналіз
Операційний аналіз
Порівняльний аналіз
Фінансово-економічний аналіз
Алгоритм
Алгоритм перевірки
перевірки
Додаткові види аналізу, які можна
Модель
бюджетування,
Модель
бюджетування,
використати в системі БОР:
оцінки
орієнтованого
оцінки
орієнтованого на
на
1) аналіз фінансової інформації з
забезпеченос
результат,
забезпеченос
результат, із
із позиції
позиції
використанням методики розв'язку
тіті БОР
антикризового
БОР
антикризового управління
управління
транспортної задачі;
ресурсами
будівельним
ресурсами
будівельним
2)
методики
обернених розрахунків
підприємством
підприємством

Звітно-статистична
Звітно-статистична інформація
інформація
Фінансове
Фінансове планування,
планування,
прогнозування,
прогнозування,
бюджетування
бюджетування та
та оцінка
оцінка
підприємства
підприємства
Вивчення
Вивчення фінансового
фінансового
ринку
ринку
Управління
Управління фінансовим
фінансовим
капіталом
капіталом та
та інвестиціями
інвестиціями
Координація
Координація оперативного
оперативного
(поточного)
(поточного) управління
управління
матеріальними,
матеріальними,
фінансовими
фінансовими та
та
інформаційними
інформаційними потоками
потоками
уу процесі
процесі реалізації
реалізації
будівельного
будівельного проекту
проекту

Завдання фінансової
логістики як базового
інструменту забезпечення
виконання БОР
Інструменти управління БОР

Блок
Блок ІАЗ
ІАЗ
БОР
БОР
(системна
(системна
тріада)
тріада)

Діяльність
Діяльність
(аналіз)
(аналіз)

Ресурси
Ресурси
(первинна
(первинна
інформація)
інформація)

Результат
(вихідна
інформація)

Відповідь
Відповідь
керівництву
керівництву
БОР
підсистеми БОР
підсистеми

Запит
Запит
керівництва
керівництва
БОР
підсистеми БОР
підсистеми

Технологічна
Технологічна інформація
інформація

Комерційно-правова
Комерційно-правова
інформація
інформація

Результати

Підсистема
Підсистема БОР
БОР

Інформаційна складова

Технології організації
взаємодії у просторі
«центри доходів / центри
витрат»
Управлінський облік
Мотивація та стимулювання

Керівництво
Керівництво
підсистемою
підсистемою БОР
БОР
Керуюча підсистема

Керована
Керована підсистема
підсистема

Рис. 1 Схема інформаційно-аналітичного забезпечення бюджетування, що
орієнтоване на результат в системі управління бюджетуванням будівельного
підприємства
* Джерело: авторська розробка
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Крім того, в систему інформаційно-аналітичного забезпечення потрібно
включити пакет внутрішньо-нормативних документів (нормативно-довідкової
інформації), які регламентують функціональні процеси і системно забезпечують
управління обліковим процесом підприємства. Подібної думки притримується [0,
С.20] та стверджує, що в інформаційно-аналітичний пакет повинні входити
обґрунтовані методики щодо організації процесу обліку. Це матеріали, які
об’єднують методичні вказівки з фінансового обліку та управлінського обліку,
методики про порядок проведення аналітичної роботи і здійсненню контролю за
дотриманням нормативно-правової бази.
Цілісний, змістовно погоджений комплекс внутрішньої документації
будівельного підприємства забезпечує дієву на практиці, обґрунтовану для
конкретних умов діяльності підприємства раціональну систему управління
процесом обліку.
Не можна не погодитися з Шкромидою В.В., який стверджує, що на цей
час для аналізу і оцінки результатів діяльності будь-якого підприємства «не
існує єдиного нормативного документу, що поширюється на всіх юридичних
осіб, створених відповідно до законодавства України, незалежно від їх
організаційно-правових форм і форм власності» [7, С.85]. З урахуванням цього
аспекту, кожне підприємство створює власні методичні рекомендації-вимоги з
приводу проведення методики аналізу діяльності підприємства.
Склад рекомендованих показників для проведення аналізу управлінський
персонал визначає самостійно. Однією зі складових переліку показників, на які
управлінський персонал повинен звернути увагу, це фінансові показники.
Згодна з цим твердженням, лише вважаю, що у зв’язку з тим, що підприємства
різних галузей мають свою специфіку, то говорити про єдиний нормативний
документ, що поширюється на процес проведення аналізу на базі документації
всіх підприємств, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм
власності, не вірно. Скоріше, потрібно говорити про створення «скелету»
методичних рекомендацій-вимог на державному рівні з приводу методики
аналізу діяльності підприємства, тобто управлінський персонал самостійно
обере з пропонованого переліку методику аналізу з урахуванням специфіки
виробництва.
Фінансові показники традиційно відображає бухгалтерська документація.
Треба відзначити той факт, що практично весь аналіз, що проводиться на основі
бухгалтерської документації, яка має законодавчо закріплене нормативне
оформлення з чітко поставленими термінами її заповнення, є статичним.
Виробничі ж процеси мають динамічний характер. Тому виникає думка про
розподіл завдань управління фінансовими потоками за ознакою їх статичності
або динамічності.
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Рис. 2 Розподіл фінансових задач на статичні та динамічні*
*Джерело: авторська розробка

Відомо, статичні методи засновані на обліково-аналітичній оцінці
діяльності підприємства, а динамічні методи базуються на дисконтованих
оцінках результатів і витрат діяльності підприємства [1, С. 39]. Проте з такого
визначення не зрозуміло, які саме завдання, пов'язані з розрахунком фінансових
показників, відноситимуться до динаміки, а які до статики. Причина криється в
тому, що аналіз і відповідні оцінки проводяться на підставі бухгалтерської
документації, яка має різний період оформлення. Організація ефективного
управління діяльністю підприємства вимагає чіткого визначення кола завдань з
цілком певними, мінімально можливими термінами їх рішення (це може бути і
раз на тиждень, і раз/два в день) – завдання динамічні. З урахуванням вище
наведеного усі завдання управління фінансовими потоками підприємства в
системі бюджетування , що орієнтоване на результат поділити за ознаками
"статика / динаміка" (рис.2)
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Етапи інвестиційно-будівельного проекту будівництва житлового будинку

Поточне управління

Землевідведення під
об'єкт

Система управління
проектами

Оцінка та аналіз зовнішнього
середовища

План та бюджет
(бюджетування)

Формування
інвестиційного фонду
для будівництва

Ресурси

Технічне завдання

Процеси

Проектна декларація
Робочій проект
Проект організації
робіт

Будівельні проекти

Закінчення та здача
об'єкту замовнику
Продаж об'єкту
Отримання грошових
засобів від реалізації
об'єкту
Експлуатація об'єкту

Розширення обсягу та напрямів
ринкової діяльності, збільшення
активів підприємства, зростання
обсягів виробництва
Збереження ринкової ніші і частки
ринку на основі пошуку
внутрішніх резервів і вигідних
ринкових можливостей, які
характеризуються мінімальними
рівнями ризику. Вихід на нові
ринки збуту
Мінімізація витрат за видами
робіт, які завдають збитки

«Нульовий цикл»
Будівельно-монтажні
роботи

Стратегічне управління

Інформаційноаналітичне
забезпечення
будівельних
підприємств

Реструктуризація підприємства в
процесі звільнення від
малорентабельних або
непрофільних видів
підприємницької діяльності

Усунення зайвих ланок в
управлінні та виявити і
ліквідувати повторення дій
щодо заповнення документації

Розвиток власної логістичної
інфраструктури

Організаційно-управлінська
система будівельного
підприємства

Рис. 3 Місце та роль інформаційно-аналітичного забезпечення управління бюджетуванням в
системі управління будівельним підприємством*
* Джерело: авторська розробка

З урахуванням вище наведеної точки зору, говорячи про бюджетування,
що орієнтоване на результат, в основі якого лежать результати діяльності,
потрібно сформувати систематизований перелік інформаційних показниківмаркерів за областями створення нормативного забезпечення.
Для підсилення конкурентних переваг бюджетування, орієнтованого на
результат потрібно використати економічні особливості такої дефініції як
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логістика. В результаті симбіозу логістики та бюджетування виникає новий
недосліджений напрямок. Традиційно цей симбіоз в економіці називають
логістичне бюджетування. Але більш точною має бути назва – бюджетування
на мові логістики або логістико-мовне бюджетування. Саме бюджетування
створене на мові логістики допомагає створенню самоналагоджувальної
системи бізнесу, яка здатна оптимізувати усі господарські процеси, своєчасно
виявляти відхилення фактичних показників від планових та дозволяє розробити
комплекс заходів щодо попередження або ліквідації можливих збитків.
На основі вище наведеного та раніше проведених досліджень в роботах [2; 3;
4; 9; 10 та інших] була створена схема місця та ролі інформаційно-аналітичного
забезпечення в управлінні бюджетуванням (рис. 3).
Висновки. Отже, проведене дослідження дозволило сформувати
інформаційно- аналітичне забезпечення бюджетування в системі управління
будівельним підприємством. Крім того, виникло чітке розуміння, що процес
управління бюджетування, що орієнтоване на результат в своїй діяльності
повинен дієти за принципом «точно в строк і саме де необхідно». Для реалізації
цього принципу потрібно здійснювати постійний моніторинг господарської
діяльності.
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СУЧАСНИЙ СТАН ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСУВАННЯ
ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
Постановка проблеми. В умовах безперервних економічних змін
інновації стають основним чинником, що сприяє динамічному розвитку і
підвищенню результативності функціонування як окремих ринкових суб'єктів
господарювання, так і економічної системи загалом. За умов переходу
економіки країни і суб'єктів господарювання до інноваційної моделі розвитку
значно зростає роль системного та своєчасного аналізу інвестиційноінноваційної діяльності підприємства. Результативність впровадження
інновацій залежить від належного рівня фінансування. Вагоме місце у
фінансуванні належить державі. Однак незначні частка державного
фінансування інвестиційно-інноваційної діяльності в Україні приводить до
втрати активності промислових підприємств. Тому аналіз сучасного стану
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державного фінансування інвестиційно-інноваційної діяльності в Україні та
визначення напрямів удосконалення є досить актуальним.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проведений аналіз
теоретичних і практичних результатів, які отримані авторами у дослідженні
державного фінансування інвестиційно-інноваційної діяльності в Україні.
Крамаренко І.С. досліджувала та аналізувала сучасний стан інвестиційної
діяльності в Україні [2,3,6]. Кізін Г. В. аналізував стан інвестиційноінноваційної активності базових галузей промисловості та пріоритетних видів
економічної діяльності в контексті економічної безпеки України [7]. Криничко
Л. Р., Сергієнко Л. В. досліджували інвестиційно-інноваційну діяльність
держави в сфері охорони здоров’я [8]. Незважаючи на вагомість проведених
досліджень залишається не достатньо розкритим аналіз сучасного стану
державного фінансування інвестиційно-інноваційної діяльності в Україні.
Мета статті – аналіз сучасного стану державного фінансування
діяльності в Україні.
Виклад основного матеріалу. Для аналізу державного фінансування
інвестиційно-інноваційної діяльності вихідною інформацією про динаміку
розвитку інноваційних процесів у промисловості України є кількісні показники
щодо підприємств різних напрямків, які впроваджували інновації на своїх
виробництвах. У таблиці 1 продемонстровано кількість підприємств, які
займалися вдосконаленням існуючих або впровадженням нових методів
виробництва та обробки продукції. Також враховані промислові підприємства,
які займалися освоєнням виробництва нових видів продукції, як по відношенню
до ринку, так і в рамках конкретного інноваційно-активного виробництва.
За даними Державної служби статистики України [5] у 2018-2020 р.
кількість інноваційно активних підприємств становила 2281 одиниць, а у 20162018 роках 8173 одиниць. При цьому частка кількості промислових
підприємств, що впроваджували інновації (продукцію та/або технологічні
процеси), у загальній кількості промислових підприємств становила 8,5% у
2018-2020 р та 28,1% у 2016-2018 році. Найбільша частка інноваційно активних
підприємств спостерігається за такими видами економічної діяльності:
виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних (38,3%),
препаратів виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції
(27,2%), виробництво інших транспортних засобів (24,5%), виробництво
автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів (20,8%).
Із загальної кількості інноваційно активних підприємств здійснювали:
внутрішні та зовнішні НДР – 24,4%; придбання машин, обладнання та
програмного забезпечення – 64,7%; придбання зовнішніх знань – 4,5%; інші
роботи – 20,6% підприємств. За видами економічної діяльності найбільші
частки інноваційно активних підприємств припадають на виробництво
харчових продуктів – 16,8 %, виробництво машин і устаткування, н.в.і.у. (не
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введені в інші угруповання) – 10,2% [1, c. 18].
Впровадження інновацій на промислових підприємствах

1,2,3

Таблиця 1
за 2000-2020рр.

Частка кількості
З них
Частка обсягу
промислових
реалізованої
підприємств, що
інноваційної
впроваджували
Кількість
продукції
інновації
упроваджених у
(товарів, послуг)
(продукцію
звітному році
у загальному
упроваджених
та/або
видів інноваційної нових для
обсязі
машин,
технологічні
продукції
ринку
реалізованої
обладнання
процеси), в
(товарів, послуг),
продукції
загальній
усього одиниць
(товарів, послуг)
кількості
промислових
промислових
підприємств, %
підприємств, %
2000
14,8
15323
…4
631
9,4
2001
14,3
19484
…4
610
6,8
4
2002
14,6
22847
…
520
7,0
2003
11,5
7416
…4
710
5,6
4
2004
10,0
3978
…
769
5,8
2005
8,2
3152
…4
657
6,5
4
2006
10,0
2408
…
786
6,7
2007
11,5
2526
881
881
6,7
2008
10,8
2446
840
758
5,9
2009
10,7
2685
719
641
4,8
2010
11,5
2408
606
663
3,8
2011
12,8
3238
900
897
3,8
2012
13,6
3403
672
942
3,3
2013
13,6
3138
640
809
3,3
2014
12,1
3661
540
1314
2,5
2015
15,2
3136
548
966
1,4
2016
16,6
4139
978
1305
…4
2017
14,3
2387
477
751
0,7
2018
15,6
3843
968
920
0,8
2019
13,8
2148
418
760
1,3
2020 5
14,9
4066
691
647
1,9
1. Дані за 2000-2014 роки наведені по юридичних особах та їх відокремлених
підрозділах, які здійснювали промислову діяльність
2. Дані за 2014-2020 роки наведені без урахування тимчасово окупованої території
Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій
у Донецькій та Луганській областях.
3 Дані за 2015-2020 роки наведені по юридичних особах, які здійснювали промислову
діяльність, із середньою кількістю працівників 50 осіб і більше.
4. Розрахунок показника не здійснювався.
Джерело: Державна служба статистики України [5].
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Структура джерел фінансування інноваційної діяльності підприємств
Україні за 2000-2020 роки наведено в таблиці 2.
Таблиця 2
Структура джерел фінансування інноваційної діяльності підприємств
України1,2,3
Загальна сума витрат
Роки
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

млн.грн.

%

1757,1
1971,4
3013,8
3059,8
4534,6
5751,6
6160,0
10821,0
11994,2
7949,9
8045,5
14333,9
11480,6
9562,6
7695,9
13813,7
23229,5
9117,5
12180,1
14220,9
14406,7

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

У тому числі за рахунок коштів, %
державного
іноземних
інші
власних
бюджету
інвесторів
джерела
79,6
2,8
7,6
12,3
83,9
1,5
3,0
10,3
71,1
3,0
8,8
18,7
70,2
1,4
4,2
22,5
77,2
0,5
2,5
18,9
87,7
1,9
2,7
9,0
84,6
1,3
2,9
10,7
73,7
2,8
3,0
22,0
60,6
1,6
1,0
35,7
65,0
1,1
19,0
14,3
59,4
1,0
30,0
9,6
52,9
2,0
0,4
45,6
63,9
0,3
8,7
25,5
72,9
4,5
13,1
13,7
85,0
0,4
1,8
8,7
97,2
0,8
0,4
2,0
94,9
2,5
0,1
4,3
84,5
5,2
1,2
11,8
88,2
3,9
0,9
5,7
87,7
2,8
0,3
8,1
85,4
1,9
0,9
11,8

1. Дані за 2000-2014 роки наведені по юридичних особах та їх відокремлених підрозділах, які
здійснювали промислову діяльність.
2. Дані за 2014-2019 роки наведені без урахування тимчасово окупованої території Автономної
Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській
областях.
3. Дані за 2015-2019 роки наведені по юридичних особах, які здійснювали промислову діяльність, із
середньою кількістю працівників 50 осіб і більше.
Джерело: Державна служба статистики України [5].

Отже, за даними таблиці структура джерел фінансування інноваційної
діяльності підприємств Україні за 2000-2020 роки значно не змінилась. Так,
основним джерело фінансування інноваційної діяльності є власні кошти
підприємств -85,4%, з державного бюджету -1,9%, іноземні інвестори – 0,9% та
інші джерела 11,8%. Отже, незначна частка державного фінансування інновацій
приводить до скорочення інноваційно-активних підприємств. Таким чином, у
2020 р. в Україні зменшилась кількість інноваційно активних підприємств та їх
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частка у загальній кількості промислових підприємств знизилась порівняно з
2018 р. Більшість інноваційно активних підприємств витрачали кошти на
придбання машин, обладнання та програмного забезпечення. Загальний обсяг
витрат підприємств на інновації зріс на 14,4% порівняно з 2018 р.
Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються
власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 68,1%
загального обсягу всіх інвестицій (табл. 3).
У 2019 році в структурі джерел фінансування переважали кошти
державного та місцевого бюджетів – 14,6% від суми всіх джерел фінансування,
при цьому значна частина належить власним коштам підприємств 68,1%.
Необхідно відмити позитивну тенденцію щодо збільшення державного
фінансування на капітальне інвестування за досліджуваний період.
Таблиця 3
Структура джерел фінансування капітальних інвестицій*
2010 рік
млн. грн. %
Кошти
державного
бюджету
Кошти
місцевих
бюджетів
Власні кошти
підприємств
та організацій
Кредити
банків та
інших позик
Кошти
іноземних
інвесторів
Кошти
населення на
будівництво
житла
Інші джерела
фінансування
Усього

2013 рік
млн.
грн.

2016 рік

2019 рік

% млн. грн. % млн. грн. %

Відхилення
(+,-)
млн.
%
грн.

10223,3 5,66 6243,5

2,5

7468,9

2,3 29536,7

5,0 19313,4 -,066

5730,8

2,8

23225,1

7,1 56047,5

9,6 50316,7 6,43

3,17 7036,7

111371 61,68 157122,0 63,4 226398,9 69,4 397771,5 68,1 286400,5 6,42

22888,1 12,68 36650,0 14,8 23249,5

7,1 40983,1

7,0

18095 -5,68

3723,9

2,9

0,6

-182,5 -1.46

2,06 4009,5

1,6

9416,7

3541,4

18885,9 10,46 27686,2 11,2 29117,9

8,9 32666,4

5,6 13780,5 -4,86

7752,5

2,3 23902,0

4,1 16149,5 -0,19

4,29 9143,7

3,7

7286,7

180575,5 100,00247891,6 100,0 326163,7 100,0 584448,6 100,0 403873,1

-

*Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим,
м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
Джерело: складено та розраховано за даними Державної служби статистки України [19].
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Для активізації інвестиційно-інноваційної діяльності необхідно
удосконалити систему державного фінансування, що покликана забезпечувати
вирішення таких найважливіших завдань:
- створення необхідних передумов для швидкого та ефективного
впровадження нововведень у всіх ланках народногосподарського комплексу
країни, забезпечення її структурно-технологічної перебудови;
- збереження і розвиток стратегічного науково-технологічного потенціалу
в пріоритетних напрямах розвитку;
- створення необхідних матеріальних умов для збереження кадрового
потенціалу науки і техніки, запобігання його відтоку за кордон.
Також, активізація інвестиційно-інноваційної діяльності підприємства
нерозривно пов’язана з підготовкою висококваліфікованих фахівців, здатних
розробляти і впроваджувати нововведення. Необхідно вдосконалювати систему
зміцнення кадрового потенціалу, раціонального використання наявних
трудових ресурсів, перепідготовки працівників з великим трудовим стажем і
також підготовки кадрів нового покоління, які добре знають закони ринкової
економіки, що добре орієнтуються в ситуаціях та законах на ринку. Важливо
відзначити, що активізувати інноваційну діяльність промислових підприємств
можна, тільки безперервно контролюючи готовність їх до перетворень.
Необхідно стимулювати як у керівників, так і у фахівців промислових
підприємств їх підприємницькі здібності до застосування нових методів
організації та управління [4].
Висновки. Проаналізовано, що структура джерел фінансування
інноваційної діяльності підприємств Україні за 2000-2020 роки значно не
змінилась. Доведено, що
основним джерело фінансування інноваційної
діяльності є власні кошти підприємств -85,4%, з державного бюджету -1,9%,
іноземні інвестори – 0,9% та інші джерела 11,8%. Визначено, що незначна
частка державного фінансування інновацій приводить до скорочення
інноваційно-активних підприємств. У 2020 р. в Україні зменшилась кількість
інноваційно активних підприємств та їх частка у загальній кількості
промислових підприємств знизилась порівняно з 2018 р. Більшість інноваційно
активних підприємств витрачали кошти на придбання машин, обладнання та
програмного забезпечення.
Визначено що у 2019 році в структурі джерел фінансування переважали
кошти державного та місцевого бюджетів – 14,6% від суми всіх джерел
фінансування, при цьому значна частина належить власним коштам підприємств
68,1%. Доведено позитивну тенденцію щодо збільшення державного
фінансування на капітальне інвестування за досліджуваний період. Наведено
основні напрями удосконалення державного фінансування інвестиційноінноваційної діяльності в Україні, серед них: визначення пріоритетних напрямів
фінансування, кадровий потенціал, матеріально-технічна база.
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Секція 3 РЕФОРМУВАННЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА
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Н.Е. Аванесова
Докт. економ. наук, професор,
завідувачка кафедри менеджменту та публічного адміністрування
Харківського національного університету будівництва та архітектури
Т.В. Колодяжна
Канд. екон. наук, доцент кафедри фінансів та кредиту
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ В
УКРАЇНІ
Технологічні зміни, що вносять нові характеристики як в глобальну
економічну систему, так і в економіку окремих ринків і підприємств грають
важливу роль у розвитку цифровізації країни. Цифрові технології привели до
революції в бізнесі. Нова цифрова економіка будується на принципово інших
правилах, ніж економіка традиційна [3].
На сьогодні серед науковців і практиків не існує єдиного підходу до
визначення поняття цифрової економіки. У класичному розумінні «цифрова
економіка» — це діяльність, в якій ключовими факторами (засобами)
виробництва є цифрові дані та їх використання, що дозволяє суттєво збільшити
ефективність/ продуктивність у різних видах економічної діяльності.
Також «цифровою економікою» називають економіку, котра застосовує
цифрові технології та сервіси [4]. За Т. Мезенбургом [2] можна виділити три
основні компоненти концепції цифрової економіки:
1) підтримуюча інфраструктура (апаратне та програмне забезпечення,
телекомунікації, мережі та ін.);
2) електронний бізнес (ведення господарської діяльності та будь-яких
інших бізнес-процесів через комп’ютерні мережі);
3) електронна комерція (дистрибуція товарів через Інтернет).
У світі цифрову економіку оцінюють у три трильйони доларів, хоча ще не
набула глобального масштабу, однак 9 компаній спираючись на цю економіку
виробляють 90% свого доходу та прибутку — Apple, Google, Facebook а також
Amazon (відома як «чотири вершники»), Microsoft і чотири китайських
цифрових гіганти (Baidu, Alibaba, JD.com and Tencent). Всі інші (наприклад,
Yahoo, Twitter, eBay, Snapchat, Pinterest, Uber або інші) ледь перевищують 10%
цієї економіки [3].
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Господарюючі суб'єкти змушені працювати в умовах постійно мінливого
середовища. Виживання і розвиток у таких умовах передбачає постійну
адаптацію бізнесу до динамічно мінливого середовища на стратегічному та
тактичному рівні. Одним із підходів адаптації бізнесу є цифрова трансформація
(Digital transformation), яка орієнтована на перегляд бізнесстратегії або
цифрової стратегії, моделей, операцій, продуктів, маркетингового підходу,
цілей тощо, шляхом прийняття цифрових технологій.
Стратегічний підхід до трансформації будується на чотирьох основних
елементах:
1) позначення чітких цілей;
2) акцент на досягненні швидких результатів та їх закріпленні на
початкових стадіях;
3) оперативний відбір і розвиток успішних ініціатив в інтерактивному
режимі;
4) реалізація та підтримка процесу перетворень — закріплення змін в
культурі і підходах [4].
До проблемних питань цифрової трансформації в Україні (цифровізації),
що вимагають актуалізації, відносяться такі: відсутність концепцій, програм
цифрового розвитку галузей/секторів економіки, ринків товарів, послуг,
капіталу і робочої сили; відсутність механізмів управління інтеграційними
процесами в умовах цифрової трансформації (цифровізації); низький рівень
розвитку цифрової інфраструктури та забезпечення захищеності цифрових
процесів; відсутність системи державної підтримки організацій, що здійснюють
впровадження цифрових технологій в регіонах (навіть у сфері
високотехнологічного бізнесу та ІКТ);
На сьогодні основними проблемами, які стримують процеси
трансформації економіки України є: відставання законодавчої бази у сфері
цифрової безпеки від темпів розвитку цифрових технологій, відсутність
регулятивного впливу з боку держави на середовище конкуренції, неготовність
підприємств до внесення змін у бізнес-процеси і т.д.
Саме тому в умовах розвитку цифрової інфраструктури важливим є
питання розробки дієвих напрямів забезпечення цифрової безпеки
підприємства.
Теоретико-методологічні засади функціонування цифрової економіки та
індексу цифровізації у своїх наукових працях досліджували такі вчені: О.В.
Воскобоєва, О.С. Ромащенко, [2], В.В. Фіщук [4] та інші. Водночас
дослідження питань цифрової безпеки підприємства жоден із зазначених
авторів не здійснював, що засвідчує актуальність теми наукового дослідження.
«Цифрові» технології необхідні для зростання ефективності української
промисловості, а в деяких секторах вони стають основою продуктових та
виробничих стратегій. Їх перетворююча сила змінює традиційні моделі бізнесу,
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виробничі ланцюжки та обумовлює появу нових продуктів та інновацій [4, c.
39]. Разом з невпинним розвитком технологій виникають й нові цифрові ризики
у процесі здійснення господарської діяльності суб’єктами економічних
відносин, що мають прямий вплив на стримування інтенсивного зростання
економіки держави.
Сьогодні в Україні має місце нерозвинена державна нормативно-правова
база щодо регулювання процесу розбудови цифрової економіки, невизначеність
характеру взаємодії учасників цього процесу, що в свою чергу стримує
формування законодавства іншого напряму, зокрема щодо документів
стратегічного планування — питання розвитку цифрових технологій мають
бути представлені в державних програмах, особливо в таких, що стосуються
публічних послуг, малого і середнього підприємництва, споживчого ринку,
охорони здоров'я, створення інформаційноаналітичних систем для їхнього
забезпечення тощо [1].
«Цифрові» технології необхідні для зростання ефективності української
промисловості, а в деяких секторах вони стають основою продуктових та
виробничих стратегій. Їх перетворююча сила змінює традиційні моделі бізнесу,
виробничі ланцюжки та обумовлює появу нових продуктів та інновацій.
Цифрова трансформація для України носить позитивний соціальний характер,
адже зосереджена на поліпшенні якості інфраструктури соціального
забезпечення, якості соціальних послуг, організації прозорості й адресності
соціальної допомоги та скороченні витрат [2].

Рис. 1 - Цифрові технології, які найбільше застосовують підприємства [4]
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На законодавчому рівні ще не сформовано поняття «цифрова безпека
підприємства», тому пропонуємо розуміти під поняттям «цифрова безпека
підприємства» — захищеність функціональних складових підприємства під час
здійснення господарської діяльності в умовах цифровізації і конкуренції;
заходи і методи, що спрямовані на мінімізацію зовнішніх і внутрішніх ризиків
е-бізнесу, а також забезпечення безпеки функціональних складових.
Головна мета цифрової безпеки підприємства — це забезпечення
стабільного функціонування бізнесу з подальшим розвитком у майбутньому,
що ґрунтується на структурі її функціональних складових (рис. 2).

Рис. 2. Функціональні складові системи цифрової безпеки підприємства [4]
Сьогодні більшість компаній поки не мають чіткого бачення процесу та
якісних прикладів переходу в «цифру» на ринку.
Серед головних перепон — це відсутність кваліфікованих спеціалістів в
компаніях, фінансові витрати, що будуть більшими, ніж ефект впровадження,
неготовність до зміни бізнес-моделі, відсутність розуміння як виконати
цифрову трансформацію поетапно, відсутність інвестицій та ін.
З огляду на зазначене, слід зауважити, що в основі розробки стратегії
цифрової безпеки підприємства повинна міститися її концепція, яка ґрунтується
на базових положеннях:
1) система цифрової безпеки для будь-якого підприємства є унікальною,
виходячи з її організаційної структури, виробничої спеціалізації та наявності
цифрових технологій;
2) нормальне функціонування системи цифрової безпеки е-бізнесу
можливо забезпечити лише за умови комплексної безпеки функціональних
складових;
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3) ефективне забезпечення цифрової безпеки підприємства можливе лише
за умови продуманої концепції та вжиття відповідних заходів безпеки.
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СИСТЕМА ЕКВАЙРИНГУ ДЛЯ БЕЗПЕКИ БІЗНЕСУ
Постановка проблеми. Статтю присвячено теоретичним та практичним
аспектам застосування еквайрингу в електронній комерції. Проаналізовано
сучасний стан використання безготівкових розрахунків в Україні.
Охарактеризовано особливості послуги еквайрингу та його види. Розглянуто
сучасні фінансові послуги для обслуговування розрахунків платіжною карткою.
Досліджено еквайринг як послугу технологічного, інформаційного
обслуговування розрахунків за безготівковими операціями електронної
комерції. Проаналізовано переваги та недоліки еквайрингу для електронної
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комерції. Обґрунтовано доцільність застосування еквайрингу для нівелювання
ризиків та гарантування безпеки електронної комерції.
У сучасних умовах особливої актуальності набувають питання
використання безготівкових розрахунків, які прискорюють
здійснення
розрахункових операцій та руху грошових коштів. Саме застосування
безготівкових розрахунків зменшує обіг готівки і створює умови задля їх
цільового використання, що насамперед є одним із вирішенням проблем
безпеки та боротьби з тіньовими процесами.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання щодо перспектив
активізації застосування системи еквайрингового обслуговування та розвитку
використання фінтех-рішень безпеки в діяльності бізнесу досліджують
науковці та практики. Так, Куліш А. [1], Міщенко С. [2], Панова Л. [3] та
Заборовець Ю. [4] та Радченко Н. [5] провели аналіз фінтех-рішень, що
можуть бути використані бізнесом та населенням для вирішення фінансових
питань та безпеки платежів.
Здір В., Дернова І. [6] у своєму досліджені розмежували різні види
еквайрингу та їх особливості, обґрунтували переваги, а також відокремили
недоліки цієї системи.
Мета статті – дослідити сучасні особливості послуги еквайрингу як
засобу безготівкового розрахунку для безпеки бізнесу та населення.
Виклад основного матеріалу. На сьогодні безготівкові розрахунки є
одним із способів розрахунків між організаціями, підприємствами,
корпораціями.
Основою
організації
безготівкових
розрахунків
у
господарському обороті України є Інструкція № 7 «Про безготівкові
розрахунки в господарському обороті України» [7], створена у відповідності з
Законом України «Про банки і банківську діяльність» [8] та іншими
законодавчими і нормативними актами України. Надійність і ефективність
платіжних систем є запорукою ефективного функціонування фінансової
системи та економіки країни. За допомогою окремих платіжних систем
здійснюються значні обсяги переказів грошових коштів, а тому порушення в
роботі таких систем можуть викликати системні ризики та негативно
позначитися на фінансовій стабільності країни. Платіжні системи, порушення в
діяльності яких можуть спричинити суттєвий вплив на економіку країни,
належать до системно значимих і підлягають особливому регулюванню [2, c.
23].
При безпосередньому отриманні споживачем товарів чи послуг, зокрема,
замовлених та сплачених через мережу Інтернет, фізична особа – підприємець
платник єдиного податку другої групи з 01.01.2021 р. зобов’язаний
застосовувати РРО на загальних підставах та забезпечити видачу чеку РРО в
місці отримання споживачем товарів (послуг). Але ж для визначення, чи є
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операція розрахунковою, тільки самого факту сплати «через мережу Інтернет»
недостатньо [9].
Для оплати товарів, послуг, перерахування коштів та інших операцій з
грошовими коштами в сучасних умовах широко використовується спеціальний
засіб платежу у вигляді банківської платіжної картки. Умови випуску та
використання цього платіжного інструмента визначені Положенням про
порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням,
затвердженого постановою Правління НБУ від 19.04.05 № 137 [1, с.117].
Однією із послуг для обслуговування розрахунків платіжною карткою є
еквайринг
послуга
технологічного,
інформаційного
обслуговування
розрахунків за операціями, що здійснюються з використанням електронних
платіжних засобів у платіжній системі [10].
Поняття еквайрингу з’являється на етапі формування платіжної галузі,
коли тільки формувався Єдиний європейський платіжний простір (single euro
payments area – SEPA). На загальноєвропейському рівні регулювання платіжних
послуг торкалося вузьких питань та мало більш рекомендаційний характер. У
2007 році була прийнята так звана «Перша платіжна Директива». У 2013 році
стає зрозумілим, що Перша платіжна Директива потребує внесення змін та
уточнень, постає необхідність введення в правове регулювання нових
конструкцій, яких ще не було п’ять років тому, для забезпечення додаткового
зв’язку між платіжними системами. Тому прийняття Другої платіжної
Директиви найчастіше згадується у зв’язку з регулюванням «сервісу з
ініціювання платежів» та «сервісу з агрегації фінансової інформації». Однак
необхідно підкреслити, що дія Другої платіжної Директиви значно виходить за
рамки зазначених питань і торкається всіх основних аспектів функціонування
платіжного ринку. «Друга платіжна Директива» приймається у 2015 роцi [3].
Cпочатку послуга еквайрингу була досить простою, навіть примітивною.
Так, для безготівкового розрахунку касири застосовували складний механічний
пристрій, так званий «імпринтер», з допомогою якого знімався сліп з платіжної
картки з необхідними реквізитами. Однак ця процедура була не зовсім зручною
і безпечною, оскільки відсутність зв’язку з банківською установою не
дозволяла продавцеві дізнатися про наявність необхідної суми, наявної на
платіжній картці покупця. Тому наступним винаходом став електронний
термінал – сучасний пристрій, що надає прямий зв’язок з банком під час
здійснення платежу [11].
Відповідно до п.5 пп.1 постанови Правління Національного банку
України «Про здійснення операцій з використанням електронних платіжних
засобів» від 05.11.2014 № 705, еквайринг у межах України здійснюється
виключно юридичними особами-резидентами, що уклали договір з платіжною
організацією платіжної системи. Серед видів еквайрингу можна виділити такі:
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1) АТМ-еквайринг з’явився першим в нашій країні і включає в себе:
термінали оплати і банкомати, що дозволяють поповнювати і знімати готівку в
будь-який зручний час [12];
2) торговий еквайринг включає в себе операції, які проводяться через
спеціальні POS-термінали. Під час виконання такої дії кошти надходять на
рахунок підприємця. Постачальником послуг при цьому утримується визначена
сума, розмір якої визначається фінансовою установою. Зміна ставки і
скасування лімітів на проведення операції щільно прив’язані до обігу
підприємства [13];
3) мобільний еквайринг – ця система перш за все орієнтована на
власників мобільних пристроїв. Завдяки їй можливий варіант здійснення
платіжної операції під час використання смартфону. Мобільний еквайринг
позбавляє від необхідності робити прив’язку до конкретного місця торгівлі і
дає змогу оснастити терміналами всіх співробітників фірми, навіть тих, які
працюють за межами офісу [15]. В цілому мобільний еквайринг є швидко
зростаючим і перспективним сервісом в усьому світі, що дозволяє вивести
обслуговування клієнтів на новий рівень. І британська мережа супермаркетів
«Co-op», дослідивши поведінку споживачів і вивчивши торгові тенденції в
мережі, що налічує 2800 магазинів і майже 12000 безконтактних терміналів,
спрогнозувала стрімке зростання даного сервісу в найближчі роки [16].
4) інтернет-еквайринг як складова електронної комерції, є діяльністю
кредитної організації (банку еквайра), що включає здійснення розрахунків з
організаціями електронної комерції за операціями, які здійснюються з
використанням банківських карт у мережі Інтернет [4, c. 208]. Лідерами на
ринку Інтернет-еквайрингу є Китай та США, обсяги яких оцінюються в $426,3
млрд і $305,7 млрд відповідно [17]. Крім того, за прогнозами експертів,
безконтактні транзакції, здійснені за допомогою гаджетів, зможуть випередити
не лише готівкові розрахунки, але й карткові операції. Чимало з них спрямовані
на внутрішній ринок і обслуговують тільки місцеві компанії, інші ж мають
статус міжнародних і працюють з представниками практично всіх країн світу
[18].
Стратегія розвитку фінансового сектору України до 2025 року передбачає
забезпечення розвитку ринку FinTech, цифрових технологій та платформ
регуляторів:

забезпечення розвитку цифрових технологій, комп’ютерного
проєктування, аналізу big data, blockchain, автоматизації, роботизації і
використання штучного інтелекту;

вивчення можливості випуску цифрової валюти центрального банку
е-гривня;

забезпечення посилення кібербезпеки [19].
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Рис.1 (побудовано авторами на основі [14])
У сучасній торгівлі еквайринг – це ефективний і зручний інструмент у
застосуванні який позитивно впливає на формування конкурентоспроможності
компанії та дозволяє задовольнити потреби споживачів.
Незважаючи на популярність у всьому світі, в Україні еквайринг
сьогодні все ще знаходиться на стадії розвитку. При цьому останнім часом він
є одним з пріоритетних і найбільш розвинених напрямів карткового бізнесу в
Україні. Так, загальна кількість випущених банківських карт в країні вже
перевищила чисельність населення з коефіцієнтом покриття більше одиниці.
Звичайно, в розвинених європейських країнах і США цей показник вище в два,
а в деяких з них навіть в чотири рази. Одним з важливих чинників розвитку є
загальний рівень фінансової та банківської культури населення [6, c. 1103].
Сьогодні малі підприємства працюють повільніше і звикають до
існування ринку безготівкових платежів, ніж середні та великі корпорації. Як
правило, перейти на еквайринг малим підприємствам заважають високі ціни на
обладнання, проте банки пропонують їм POS-термінали за приємними цінами і
інші пільги при укладанні договорів щодо еквайрингу. Основними перевагами
використання еквайрингу для малого бізнесу є:
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1) зростання обсягів продажів, так як клієнт, якому дозволяють оплатити
банківською карткою, готовий купити на 20-30% більше. Він позбавлений
необхідності вважати готівку, і це дає йому відчуття свободи при здійсненні
покупок;
2) POS-термінали і еквайринг надійно захищають компанію від шахраїв;
3) банки-еквайєри закріплюють співпрацю з підприємствами малого
бізнесу, надаючи їм пільги і бонуси;
4) компанія отримує право на безкоштовне навчання персоналу роботі з
безготівковими терміналами. Кваліфікація працівників зростає без витрат для
керівництва.
Висновки. В умовах пандемії спостерігається активізація інтернет
продажів та пошуку забезпечення безпеки при цьому. В Україні ще
залишається достатньо низький рівень проникнення безготівкових розрахунків
через те, що за мережею POS-терміналів та кількістю безготівкових операцій
серед населення Україна суттєво відстає від країн Європи. Оскільки прийом
платіжних карток для підприємств є обов’язковим, а оператори платіжних
систем займають монопольне становище на ринку, підприємства змушені
сплачувати завищені розміри комісії. Для деяких видів господарської діяльності
такий розмір комісії практично нівелює прибуток від діяльності, що призводить
до розвитку тіньової економіки. Водночас, в країнах Європейського союзу
зазначений розмір комісії обмежений на законодавчому рівні і становить не
більше ніж 0,3 % від кожної трансакції, здійсненої за допомогою платіжної
картки [20].
Таким чином, перехід на систему еквайрингу для бізнесу надзвичайно
вигідним. Малий бізнес, завдяки даним можливостям, може істотно збільшити
прибуток, в зв’язку з тим, що, згідно з дослідженнями, оплачуючи карткою,
покупці витрачають, в середньому, на 20% більше, ніж при готівковому
розрахунку. За безготівковими розрахунками майбутнє бізнесу, і чим раніше
компанія приєднається до цього майбутнього, тим більше переваг перед
конкурентами вона отримає сьогодні [21].
Розвиток та активне використання фінтех-рішень безумовно матиме
позитивний ефект – у зниженні вартості та швидкості проведення безготівкових
розрахунків; зменшенні необхідності відвідування фінансових установ для
управління власними фінансами та проведення операцій з кредитами;
підвищенні якості наданих фінансових послуг, внаслідок посилення
конкуренції на фінансовому ринку тощо [5, с. 125]. Отже, у ході дослідження
можна зробити висновок, що активізація застосування системи еквайрингу
сприятиме безпеці ведення бізнесу в Україні.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА В ОРГАНАХ ПУБЛІЧНОГО
УПРАВЛІННЯ: ДОСВІД ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН
Вступ. Конституція як основний закон формує певні межі, що мають
регулювати суспільні відносини. В основі зазначених відносин знаходяться
питання, пов’язані з економічною та політичною організацією; встановленням
та функціонуванням публічних інститутів влади та взаємовідносини
громадянина та держави. Виходячи з функцій Конституції, основними
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напрямами її організуючого впливу є економічна, політична та соціальна сфери
суспільних відносин. Конституція відіграє ключову роль у становленні
демократичної, правової держави з утвердженням верховенства права,
законності управління, пріоритетності прав і свобод людини.
Наукова література надає багатий набір теорій, які пов’язують
конституційні правила з якістю політичних та соціально-економічних
інститутів. Фундаментальний вплив виборчих правил на зазначені інститути
підкреслює важливість виборчих прав для конкуренції та результатів політики.
Виборчі права впливають на відкритість виборчого процесу, політичні
обмеження та свободу утворювати партії. Крім права голосу, існують широкі
виборчі правила, пов'язані з якістю політичних та соціально-економічних
інститутів: підзвітність та представництво. Підзвітність дозволяє виборцям
визначити осіб, які приймають рішення та відповідають за вибір політики.
Вважається, що більше представництво породжує політику, яка приносить
користь широким верствам населення та збільшує забезпечення суспільними
благами.
Постановка проблеми. Поняття «поділ влади» визначається як державна
система, в якій існує три гілки влади (законодавча, виконавча та судова), що
перебувають у рівновазі, визначеній законом та забезпеченою правовими
засобами, з правом контролювати виконання закону. Верховенство права стає
центром сучасної демократичної системи, в якій жодне з повноважень держави
не має переваги і в якій кожен з форм влади врівноважує іншу [1]. За рахунок
забезпечення верховенства права реалізуються основні завдання в системі
публічного управління, спрямовані на політичний та соціально-економічний
розвиток, і стримуються корупційні прояви. Виходячи з зазначеного,
проблематика забезпечення верховенства права в органах публічного
управління є досить важливою та актуальною.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання, пов’язані з
досліджували науковці П. Бруннер, В. Булмер, Дж. Герінг, А. Дінеску,
Г. Кастанеда, Л. Мінклер, А. Філіпенко, Т. Філіпенко та ін. В той же час
проблеми забезпечення верховенства права в системі органів публічної влади
потребують роззгяду в контексті європейського досвіду.
Мета статті – аналіз формування факторів конституційного забезпечення
верховенства права в системі органів публічної влади на прикладі європейських
країн.
Виклад основного матеріалу Верховенство права, права людини та
демократія - є європейськими цінностями, які утворюють визначення поняття
«конституційна демократія». Верховенство права стало центральним завданням
стратегій у сфері державотворення, вирішення конфліктів та економічного
розвитку. У сучасних конституційних системах є велика різноманітність
моделей, які використовують партійні системи, структури управління,
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консенсусну демократію та діяльність опозиції. Демократичні конституції
обмежують повноваження органів державної влади та захищають основні права
людини, що загалом формує вільне та відкрите суспільство. Переважно це
відбувається шляхом створення виборних та представницьких інститутів
управління, гарантування прав людини (демонстрація власних поглядів,
свобода зібрань, право на конфіденційність, право власності, свобода
пересування, відстоювання права на справедливий судовий процес) [2]. За
даними ПРООН, верховенство права має важливе значення для економічного
розвитку, правосуддя, запобігання та стримування конфліктів, злочинності та
насильства, посилення відповідальності, зменшення корупції, посилення
справедливого розподілу послуг [3].
Основний аспект конституцій, який впливає на політичні та соціальноекономічні інститути, відноситься до форми правління, зокрема до розрізнення
між парламентським та президентським режимами. Вважається, що
президентські режими проявляють більшу відповідальність, оскільки
одноосібно
зосереджують
виконавчі
повноваження,
безпосередньо
відповідаючи перед виборцями. Парламентська демократія характеризується
слабшою підзвітністю, оскільки результати політики не уособлюється з
конкретними
управлінцями,
які
приймають
рішення,
враховуючи
парламентський характер перемовин. Особисті права, закріплені в конституціях
(свобода слова, доступ до освіти та рівність перед законом), можуть формувати
політичні інститути шляхом політичної конкуренції та участі у виборах.
Обговорення існуючих теорій визначає широкі категорії конституційних
змінних, які мають вплинути на політичні та соціально-економічні інститути:
виборчі правила, система стримувань та противаг, верховенство права та права
людини [4].
На конституцію спирається сучасний інституційний дизайн з визначеним
розподілом влади різних політичних інститутів. Виникнення конституцій як
основного елемента переходу від автократії до демократії збільшило
поширення різних інституційних рішень щодо розподілу влади. Оскільки це
поширення призводить до створення унікальних конституційних гібридів,
важливо розуміти ступінь внутрішньої узгодженості конституційних положень.
Інститути, які врівноважують один одного за допомогою стримувань і
противаг, необхідні для розвитку демократії. Ці результати мають значні
наслідки для інституційного проектування та питання найкращого
інституційного рішення у демократичній консолідації [5]. Виходячи з
зазначеного ключовим є питання впровадження принципів верховенства права
у системі взаємодії органів публічної влади, які забезпечують демократичні
інститути та реалізують контроль за корупційними проявами.
Rule of Law Index оцінює верховенство права по декількох показниках.
Визначається обмеження повноважень та прозорість інститутів влади,
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відсутність корупції, захист прав, порядок і безпека, дотримання законів,
правосуддя. Індекс верховенства права є основним джерелом незалежних даних
по верховенству права. Призначений Індекс для просування політичних
реформ, напрямків програм розвитку, інформування дослідників з метою
зміцнення верховенства права [6]. Завдання Конституцій – пом’якшення
владного впливу різними способами, через різні порядки в суспільстві,
інституційну відокремленість, багатопартійні системи та роль опозиції. Потреба
надання через конституції вираження різних суспільних поглядів, втілення ідей
та інтересів через інституціоналізовані, відкриті та репрезентативні політичні
процеси має позитивні наслідки. Це визначається раціональним формуванням
політичними коаліціями урядів, які мають забезпечити сталий економічний
розвиток та належний рівень життя.
Аналіз присутності співвідношення показників верховенства права з
високим економічним рівнем країни демонструє певні тенденції. На рис 1
показані значення Індексу верховенства права у 2020 р. 25 країн Європи, які
використані у дослідженні, та рівень ВВП на душу населення. Як видно з
наведених даних, можна говорити про певну тенденцію: країни з більш
високим рівнем ВВП на душу населення переважно мають вищий показник
Індексу верховенства права.
Відслідковуючи прогрес Європейських держав щодо розбудови різних
компонентів верховенства права, можна зазначити, що позитивні зміни відбулися
не у всіх країнах. Слід відмітити найбільш негативні результати. Показники
верховенства права Угорщини за 5 років знизилися щодо напрямів: обмеження
повноважень інститутів влади (-0,09), захист основних прав (-0,08), громадянське і
кримінальне правосуддя (-0,08). Польща знизила власні показники щодо напрямів:
обмеження повноважень інститутів влади (-0,19), захист основних прав (-0,13),
кримінальне правосуддя (-0,14). За останнє десятиліття зростання виборчої
автократії в основному є результатом поступового розпаду демократій. З 2018 по
2019 рік Угорщина (єдина держава - член ЄС) стала класифікуватися як
авторитарний режим, що є суттєвим прикладом демократичної регресії останнім
часом. Угорщина у 2009 році класифікувалася як ліберальна демократія але у 2014
році показник свободи та чесності виборів знизився, а засоби масової інформації,
громадянське суспільство та громадянські свободи стали значно обмеженими. Так
само, Польща поглибила за останні 10 років автократичні позиції. Події в Польщі
свідчать про поступову ліквідацію свободи ЗМІ та згортання громадянського
суспільства, враховуючи закони про засоби масової інформації у 2015-2016 рр.
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Рис. 1. Індекс верховенства права та рівень ВВП на душу населення,
2020 р.
Джерело: побудовано на основі [7; 8]
Концепція демократії включає різноманітні елементи: суперництво на
виборах, конституціоналізм (горизонтальна підзвітність, громадянські свободи),
обговорення та політичну рівність. Демократичні норми в суспільстві мають
супроводжуватися підвищенням свободи слова та преси, яка оприлюднює
інформацію про участь у політичному житті та конкуренції на виборчих
перегонах. Країни Європи, які досліджувалися з точки зору розвитку демократії на
основі Індексу демократії, мають різні показники: від 5,89 (Північна Македонія)
до 9,81 (Норвегія).
Вплив пандемії COVID-19 дещо зменшив контроль за корупцією у окремих
країнах (Польща, Чехія, Сербія), що знизило нагляд за публічними видатками.
Корупційні прояви впливають і на демократичні права (свободу слова, доступ до
інформації), та на дієвість верховенства права. Окремими підходами для
подолання корупції можуть бути використані підвищення якості освіти,
розширення участі жінок в органах публічного управління, делегування
повноважень, свобода преси та верховенство права.
Важливим є з’ясування впливу особливостей конституційного розподілу
влади на формування показника верховенства права. Якщо проаналізувати форми
правління країн Європи на основі даних [9], можливо зазначити наступне:
преважна кількість країн з найбільш високим рівнем верховенства права є
парламентськими конституційними монархіями (Данія, Норвегія, Швеція,
Нідерланди, Великобританія, Бельгія, Іспанія). Зазначене наводить на думку, що
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визначена конституцією форма розподілу повноважень органів публічної влади,
де виконавчу владу очолює прем’єр-міністр, який є лідером правлячої більшості,
найбільш результативно створює можливості для демократичного розвитку,
формує антикорупційне середовище та забезпечує верховенство права.
Отримані результати доводять, що верховенство права є однією з основ
забезпечення розвитку країн з високим рівнем життя. Причому, можна зазначити,
що саме посилення верховенства права є одним з дієвих елементів розвитку
економічного середовища, які забезпечують конкурентоспроможність держави та
формують якість життя. Це підтверджує висновки науковців, що потреби
реалізації всебічного розвитку суспільства та громадянина, конституційні
положення, забезпечують ефективні глобальні правила. Зазначені підходи
стимулюють державу фінансувати, контролювати та застосовувати політику
скорочення бідності [10]. Інше дослідження демонструє пряму емпіричну
залежність між верховенством права та основними економічними показниками
[4]. Ефективне верховенство права зменшує бідність, посилює систему
соціального захисту, є фундаментом для спільнот справедливості, можливостей та
підтримки миру, підзвітного уряду та поваги до основних прав [7].
Аналіз формування факторів, що забезпечують систему верховенства права
на основі зміцнення демократичних цінностей і розширення антикорупційної
діяльності, доводить важливість вказаних факторів у посиленні верховенства
права у європейських країнах. Незважаючи на значні зусилля щодо забезпечення
державного управління шляхом верховенства права, існує невідповідність між
очікуваннями від політичних декларацій та реальними результатами [11]. Деякі
дослідники [12] доводять, що неефективність реформ верховенства права може
випливати з невідповідності між юридичними аспектами управлінням та
соціальними нормами, якими керуються громадяни та чиновники; тобто з
ігнорування системних ефектів.
Обмеженнями проведеного дослідження є використання лише окремих
країн Європи, переважно з високим рівнем розвитку. Крім того, результати
містять наявні дані за 2020 та 2015 роки. В подальшому для більш повного аналізу
доцільним є збільшення країн світу з різним рівнем економічного розвитку.
Додатково виникає питання щодо методологічного підходу використання
розширеного набору показників, які формують фактори розвитку верховенства
права. Окремі дослідження стверджують, що в більш заможних країнах рівень
корупції нижчий, ніж у бідніших країнах [13], що відображено у отриманих
результатах. У поєднанні з більш високим економічним зростанням заможні
країни, як правило, мають потужний правовий, інституційний та освітній
механізми для зменшення корупції. Висновки вказують на чіткі пріоритети
реформ, оскільки сильніші демократичні інститути та дотримання верховенства
права покращують контроль над корупцією. Дані свідчать про необхідність
свободи слова, підвищення якості регулювання та стабільного політичного
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клімату для подальшого посилення спроможності політичних інституцій
контролю за корупцією. Посилення політичних інститутів може призвести до
зниження рівня корупції, створюючи сприятливі умови для сталого економічного
розвитку [14].
Підвищення ефективності органів публічної влади та забезпечення
позитивних змін інституційного середовища можливо при активізації
антикорупційної діяльності [15]. Корупційний вплив створює негативні наслідки у
системі органів публічної влади; звужує конституційні права та свободи громадян;
порушує принципи верховенства права; гальмує та спотворює політичні і
соціально-економічні реформи [16]. Дослідження переважно показують, що
корупція збільшує неправильний розподіл економічних ресурсів, зменшує
економічне зростання, гальмує продуктивність праці та збільшує нерівність
доходів. Теорія політичної конкуренції стверджує, що сила демократичних
інститутів тісно пов'язана зі здатністю контролювати корупцію. У сильних
демократіях політична конкуренція (вибори, права громадян на власну думку та
свобода преси) покращує прозорість. Це гарантує, що представники публічної
влади несуть відповідальність за прийняття рішень. Верховенство права пов’язано
з більш високим контролем корупції при інших рівних умовах [14].
У дослідженні зв’язків між силою демократичних інститутів та контролем
корупції; між ефективністю уряду та контролем корупції та між правовими
інститутами та контролем корупції якісні державні та політичні інститути є
важливими та позитивно асоціюються з потужною антикорупційною політикою.
Свобода преси зміцнює зв'язок між урядом та політичними інституціями, які
контролюють корупцію. Цей висновок підтверджує припущення [17], що
запровадження свободи преси має супроводжувати інформацію про виявлення
шахрайства та корупції. Якість регулювання та політичної стабільності значно
підвищують здатність уряду та політичних інституцій контролювати корупційні
прояви [14].
Демократія в сучасному світі розглядається як система державної
організації, в якій верховенство права забезпечується конкретними засобами, а всі
аспекти політичного та суспільного життя диктуються пануванням більшості
через правові інститути [1]. За деякими даними, зв’язок між економічним
розвитком та демократією відслідковується лише стосовно виборчої складової
демократії (наявність конкурентних національних виборів та процедурна
цілісність виборчого процесу) [18].
Дослідження доводять, що у країнах, де якість демократії вища, держава
утримується від заходів, які потенційно суперечать демократичним принципам.
Політичні інститути обмежують вибір політики в часи кризи: попередні рішення
щодо моделей політичних інститутів зменшують простір прийняття рішень для
політичних суб’єктів. Країни, які розвивають особисті свободи, продовжують це
робити навіть у надзвичайних ситуаціях [19].
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Відносно до проведеного дослідження, варто зауважити, що використані в
ньому показники (Індекс сприйняття корупції, Індекс демократії), підтверджують
тези вищевказаних науковців, що рівень верховенства права залежний від
загального стану демократії в країні та ефективності антикорупційної політики.
Використані в дослідженні показники (в якості характеристики факторів
забезпечення верховенства права) довели правильність методології на прикладі 25
розвинених європейських країн. Запропоновані підходи можуть характеризувати
необхідність забезпечення верховенства права органами публічної влади,
розвиваючи демократію, посилюючи контроль за корупцією та підвищуючи якість
життя.
Висновки. Отже, сучасні моделі конституційної організації системи
органів публічної влади передбачають функціонування якісних політичних та
соціально-економічних інститутів. Зазначені інститути спрямовані на
утвердження верховенства права, демократичних основ державної політики
(свобода та відкритість) та гарантування прав людини. Дослідження окремих
європейських країн дозволило визначити вплив на верховенство права рівня
демократії та рівня сприйняття корупції. Наслідками високого рівня верховенства
права є суттєве економічне зростання, збільшення конкурентоспроможності
країни, соціальна справедливість та посилення довіри до владних інституцій.
Нажаль, не всі процеси забезпечення верховенства права посилюють власні
позиції. Досвід країн Європи (Угорщина, Польща) останніх років доводить
можливість регресу у забезпеченні верховенства права за рахунок упровадження
окремих недемократичних норм законодавства. У розрізі досліджуваної тематики
доведено, що розвиток верховенства права передбачає формування чинників, які
дозволяють упроваджувати у державі демократію та посилювати антикорупційну
діяльність. Демократичні цінності дозволяють підтримувати політичну культуру,
забезпечувати громадянські свободи та політичну участь, реалізовувати права на
виборчий процес і плюралізм. Антикорупційна діяльність спирається на
інформування суспільства, громадянський контроль, звітність та відкритість.
Визначено, що конституційний розподіл повноважень органів публічної влади з
сильною виконавчою гілкою влади, яку очолює прем’єр-міністр, забезпечує
суттєвий рівень верховенства права. Дослідження доводить, що поєднання
конституційного забезпечення певних моделей владних повноважень, розвиток
демократичних цінностей та антикорупційні принципи функціонування
політичних та соціально-економічних інститутів дозволяють досягти високих
показників верховенства права.
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ РЕАЛІЗАЦІЇ
ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ
Постановка проблеми. Для ефективного управління інвестиційним
потенціал як на рівні держави, так і окремо на рівні регіону необхідно створити
державний орган, на який буде покладені відповідні функції. Нарізі, в Україні
існують різні державні інституції, які повинні створювати сприятливий
інвестиційний клімат. Однак їх сукупні повноваження не забезпечують
реалізацію повноцінного процесу управління інвестиціями. Тому доцільно
проаналізувати сучасний стан державного управління у сфері реалізації
інвестиційної стратегії та надати напрями щодо удосконалення.
Погоджуємося з думкою Федорчак О., що «Система органів державного
управління повинна складатися й функціонувати відповідно до цілей і
пріоритетів, для реалізації яких вона розроблена. Пріоритетними напрямами в
цьому аспекті повинна бути оптимізація органів державного управління
інвестиційною діяльністю. Очікувати на певні суттєві зрушення у зазначеній
сфері можна, розробивши раціональну інвестиційну політику, наповнивши
реальними повноваженнями лише один уповноважений орган та забезпечивши
достатній рівень державної фінансової підтримки інвестиційної діяльності» [1,
c.146-147]. Отже, визначення відповідної участі держави у реалізації
інвестиційної стратегії регіону є досить актуальним.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проведений аналіз
теоретичних і практичних результатів, які отримані авторами у дослідженні
державного управління у сфері формування інвестиційної стратегії.
Рубцова-Каменська Г. досліджувала та аналізувала компетенції органів
державної влади, на які покладаються функції та повноваження з управління
інвестиційною діяльністю в Україні та її контролю [2]. Данилевська О. О.
здійснювала аналіз сучасного стану механізмів державного управління
інвестиційним розвитком економіки в Україні [3]. Квятковская Л.А., Таловер
В.А., Кудрявцева В.В., Гриценко Л.Е. визначали та досліджували структурні
елементи формування державної інвестиційної політики в контексті сучасних
тенденцій розвитку соціально-економічних процесів та посилення
інвестиційної привабливості держави [3-5]. Федорчак О. з’ясувала особливості
різних видів інвестиційних проектів та механізмів їх державної підтримки для
покращення інвестиційного клімату в Україні [6]. Незважаючи на вагомість
проведених досліджень залишається не достатньо розкритим визначення участі
держави у реалізації інвестиційної стратегії на макро- та мезорівнях та
ефективного управління нею.
Мета статті – аналіз державного управління у сфері реалізації
інвестиційної стратегії та удосконалення участі держави у її формування на
макро- та мезорівнях.
Виклад основного матеріалу. Для аналізу державного управління у
сфері реалізації інвестиційної стратегії необхідно дослідити участь держави у її
формуванні.
Як свідчить практика розвинутих країн, головним суб’єктом
формування і реалізації інвестиційної стратегії на національному рівні є
держава. Держава виступає водночас учасником двох паралельних процесів:
1) створює умови для залучення приватних інвестицій в економіку та
механізми спрямування інвестиційних потоків у пріоритетні галузі і сфери;
2) виступає суб’єктом інвестиційної діяльності, інвестуючи кошти для
отримання прибутку й вирішення соціально-економічних проблем.
Відповідно, напрями участі держави в реалізації інвестиційної стратегії
мали би виглядати наступним чином (рис. 1.). Необхідно визначити, що
створення сприятливого інвестиційного клімату на макро- та мезорівнях
можливо за рахунок ефективного використання таких інструментів:
нормативно-правове
забезпечення,
грошово-кредитної,
амортизаційної,
фіскальної політики при формуванні бюджету інвестиційного розвитку.
Обов’язковою складовою участі держави при формуванні інвестиційної
стратегії є розроблений дієвий механізм гарантування та страхування
інвестицій, що призведе до появи вільних грошових ресурсів та заощаджень та
зменшить фінансові ризики. Інфраструктуру у реалізації інвестиційної стратегії
на макро- та мезорівнях забезпечує Державний інвестиційний банк, у склад
якого входить державні інвестиційні фонди. До основних функцій державного
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інвестиційного фонду належить розподіл субвенції регіонального розвитку та
прямих державних інвестицій.
Держава
Нормативноправове
забезпечення

Грошовокредитна
політика

Амортизаційна
політика

Фіскальна
політика

Створення сприятливого інвестиційного клімату регіону
Механізми
гарантування та
страхування
інвестицій і
заощаджень

Формування
бюджету
інвестиційного
розвитку

Державний
інвестиційний
банк

Поява вільних грошових ресурсів та
заощаджень

Фінансові
ринки

Зростання прибутковості бізнесу

Реальні
інвестиції

Зростання доходів населення

Пріоритетні сфери та галузі економіки

Прямі
державні
інвестиції

Державний
інвестиційні
фонди
Субвенції
регіонального
розвитку
інвестиції

Інфраструктура

Рис. 1. Участь держави у реалізації інвестиційної стратегії на макро- та
мезорівнях
Джерело: [8].

Формування інвестиційної стратегії держави та регіону є базисом для
розроблення дієвої інвестиційної політики. Це дозволяє сформувати
пріоритетні напрями для інвестування за допомогою розроблених державних
програм.
Як відмічає Кудрявцева В.В., «… під інвестиційною політикою держави
розуміють окрему обов’язкову складову її економічної політики, що являє
собою системну і цілеспрямовану діяльність визначених державних органів по
створенню та реалізації спеціального алгоритму заходів, з метою активізації або
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гальмування параметрів функціонування інвестиційного ринку, або окремих
його сегментів, за допомогою формування відповідного за змістом нормативноправового забезпечення інвестиційних відносин, застосування необхідних
засобів державного їх регулювання та прямої участі держави як суб’єкта
зазначених відносин, що базуються на закріпленій у державній програмі
інвестиційного розвитку узгодженій моделі такого ринку» [4, с. 163].
Отже, інвестиційну політику слід розглядати як довгостроковий
адаптивний інструмент коригування інвестиційного ринку в умовах
нестабільності, що поширюється та відтворюється на макро, мезо- та
макрорівні й спрямовує інвестиційний розвиток соціально-економічної системи
у відповідності до обраного стратегічного вектору.
На думку Гриценко Л.Е., «характер інвестиційної політики визначається
силою державного втручання в економічні процеси, ступенем ув’язки даної
політики з іншими державними інститутами, до яких належить податкова,
фінансово-кредитна, амортизаційна, ліцензійна і цінова політика, політика
доходів і зайнятості, залучення іноземних інвестицій, а також правове поле і
загальний адміністративний устрій»[5].
У свою чергу, Диха М.В., розглядаючи інвестиційну стратегію у
контексті інноваційних пріоритетів, вважає, що «Для успішної реалізації
інвестиційно-інноваційної стратегії необхідна забезпеченість виконання
наступних вимог:
- узгодженість розмірів інвестицій, які можуть бути спрямовані на
інновації з ресурсним потенціалом суб’єктів господарювання (регіону або
країни);
- наявність на ринку ефективно діючих підприємств-експлерентів;
узгодженість запланованих інвестицій інноваційної спрямованості із
загальноекономічними умовами [7].
На державному рівні досі не розроблено єдиного комплексного
документу, який визначає стратегічні пріоритети, заходи та механізми
інвестиційного забезпечення розвитку економіки у стратегічній перспективі.
Відсутність чіткої, визначеної на законодавчому рівні інвестиційної стратегії та
інвестиційної політики як інструменту реалізації стратегічних завдань у сфері
формування, розвитку та реалізації інвестиційного потенціалу країни зумовлює
хаотичність та безсистемність управлінських рішень, сприяє поглибленню
міжгалузевих, секторальних і регіональних диспропорцій та знижує рівень
прогнозованості економічних процесів.
Іванова М. О. [10] інвестиційну стратегію визначає з чотирьома рівнями
(мега-, макро-, мезо- та мікрорівні) та визначає, що вона має бути основою –
базою для розробки і впровадження стратегії соціально-економічного розвитку
та інших стратегій, бо саме здатність акумулювання інвестиційних ресурсів та
ефективне їх використання є необхідним фактором економічного зростання,
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структурних перебудов в усіх галузях економічної та соціальної
інфраструктури, а отже і успішного втілення цих стратегій на практиці. На
нашу думку, доцільно інвестиційну стратегію розглядати за двома рівнями
макро- та мезорівнями. На макрорівні розробити державну інвестиційну
стратегію з урахуванням європейського досвіду країн. На мезорівні регіональну інвестиційну стратегію з урахуванням кластерного підходу.
Мегарівень

спільні задачі та риси інвестиційних стратегій
країн, які відносяться до одної класифікаційної
групи( розвинуті країни, розвиваючи і т.д), або
інвестиційна стратегія об’єднання країн

Макрорівень

інвестиційна стратегія держави (інвестиційна стратегія
України) з визначенням приоритетних галузей та
напрямків інвестування;

Мезорівень

спільні задачі та риси інвестиційних стратегій
регіонів, які відносяться до одного кластеру за
соціально - економічним розвитком та інвестиційна
стратегія окремо взятого регіону;

Мікрорівень

інвестиційна стратегія районів, міст, суб’єкта
господарювання ( заводів, фабрик і т.п.).

Рис. 2. Основні рівні інвестиційні стратегії
Джерело: згруповано авторами на основні [10].

Також, основними критеріями при розробленні регіональної
інвестиційної стратегії виступають стратегічні цілі регіонального розвитку, що
спрямовані на забезпечення сталого розвитку, активізації інноваційної
діяльності та зниження міжрегіональних диспропорцій, виражені в кількісних
показниках з визначеним горизонтом планування, що узгоджуються на
стратегічному рівні з макроекономічними цілями проекту державної стратегії
сталого розвитку «Україна 2030».
Висновки. Обґрунтовано алгоритм формування інвестиційної стратегії в
умовах сучасних трансформацій національної економіки, реалізація якого
сприятиме системності, збалансованості прийняття стратегічних інвестиційних
рішень в умовах змін, а її реалізація – забезпеченню здійснення цілей сталого
розвитку економіки.
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Доведено, що створення сприятливого інвестиційного клімату на макрота мезорівнях можливо за рахунок ефективного використання таких
інструментів:
нормативно-правове
забезпечення,
грошово-кредитної,
амортизаційної, фіскальної політики при формуванні бюджету інвестиційного
розвитку. Визначено, що обов’язковою складовою участі держави при
формуванні інвестиційної стратегії є розроблений дієвий механізм
гарантування та страхування інвестицій, що призведе до появи вільних
грошових ресурсів та заощаджень та зменшить фінансові ризики.
Обґрунтовано, що інфраструктуру у реалізації інвестиційної стратегії на макрота мезорівнях забезпечує Державний інвестиційний банк, у склад якого входить
державні інвестиційні фонди. До основних функцій державного інвестиційного
фонду належить розподіл субвенції регіонального розвитку та прямих
державних інвестицій.
Визначено, що інвестиційну стратегію необхідно розглядати за двома
рівнями макро- та мезорівнями. Обґрунтовано, що на макрорівні необхідно
розробити державну інвестиційну стратегію з урахуванням європейського
досвіду країн. Доведено, що на мезорівні - регіональну інвестиційну стратегію з
урахуванням кластерного підходу.
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РЕАЛІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ У ПРОЦЕСІ
ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Вступ У сучасному світі зростання конкурентоспроможності країни в
першу чергу залежить від можливостей прискореного інноваційного розвитку.
Впровадження інноваційного продукту створює необхідні рішення як на рівні
підприємств так і на загальнодержавному рівні, забезпечуючи додаткові
імпульси економічній сфері. Багато уваги приділяється функціонуванню сфери
інтелектуальної власності, захисту інтелектуальної власності та процесам у
патентній діяльності як ключовому інструменту визначення власника та
розпорядника ідей, розробок, моделей та технологій. Актуально важливі
розробки можливі при широкому впровадженні інформаційно-комунікаційних
технологій. Але, в той же час, контроль за збереженням комерційних таємниць,
інноваційних розробок залишається слабким місцем у загальній державній
системі реалізації безпеки.
Постановка проблеми. У добу глобалізації інформаційних технологій і
комунікацій, перетворення цифрової економіки в драйвер глобального
економічного розвитку актуалізуються проблеми інформаційної безпеки будьякого виду економічної діяльності. Окремо в даному контексті варто звернути
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увагу на діяльність з розробки та просування на ринок інновацій. Останні, крім
іншого, виступають очевидним об’єктом шпигунства, «хакерських» атак і
іншого виду недобросовісної діяльності. Виходячи з останнього, актуалізується
тематика дослідження підходів до організації інформаційної безпеки у сфері
інноваційної діяльності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання, пов’язані з
забезпеченням інформаційної безпеки в процесі здійснення інноваційної
діяльності розглядали у власних працях науковці М. Весніна, Р. Восканян,
Є. Григоренко, К. Доброва, І. Кокорін, А. Лузин, А. Марков, Д. Салько,
Г. Платуніна, І. Туккель та ін. В той же час зазначена проблематика потребує
поглибленого дослідження питань, пов’язаних з кібербезпекою, яка, передусім,
спрямована на захист інтелектуальної власності, що є основою інноваційних
розробок та важливих сучасних технологій.
Мета статті – аналіз підходів щодо забезпечення інформаційної безпеки
у процесі інноваційної діяльності.
Виклад основного матеріалу Відомо, що технологічні інноваційні
проекти є одними з найбільш високоризикованих. Це обумовлено науковотехнічною діяльністю підприємств в рамках інноваційного проекту та його
життєвого циклу, можливістю втрати капіталу в зв’язку з відставанням від
графіку робіт або апробації результатів інноваційного проекту на виробництві.
Також існують фінансові ризики, які можуть здійснитися у разі, якщо вартість
інноваційних активів підприємств в період комерціалізації матиме суттєві
негативні зміни [1].
Сучасна економіка набуває рис, які характеризуються активною участю
держави в інноваційній діяльності, задоволенням складних потреб людини за
допомогою «цифрової держави». Зазначене передбачає прискорення
впроваджень інноваційних рішень в економіці, публічному управлінні,
активізації людського фактору в суспільних цифрових змінах [2].
Інноваційний продукт вважається підсумком виконання інноваційного
проекту та науково-дослідної, дослідно-конструкторської розробки нової
технології або продукту, виробництва певного стандарту, або відноситься до
експериментальної партії. Інноваційна діяльність являє собою систематичну
процедуру формування, застосування, а також збільшення поширення
нововведень з метою отримання конкурентних переваг і підвищення
прибутковості власного виробництва чи певного сектору. Інноваційна
діяльність в ринковій економіці є істотним чинником, який дає можливість
займати стійкі позиції на ринку [3].
У традиційному підході до процесу управління соціально-економічними
системами основними принципами, визначальними правилами формування
структури тій чи іншої організації, є жорстка ієрархія з детальним визначенням
прав і обов’язків всіх ланок керуючої системи та централізм інституційних
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побудов. Наявність таких жорстко позначених правил побудови керуючих
систем має на увазі обмеженість методів і підходів до управління, що з часом
формує у керівників і виконавців різного рангу стереотипність поведінки, а
отже створює певний алгоритм мислення і сприйняття змін, що відбуваються,
як всередині країни, так і за кордоном. Це також стосується побудови систем
інформаційного захисту інноваційної діяльності, що передбачає подолання
негативних явищ та перегляду поглядів, цінностей, а також правил гри не
тільки на рівні держави, а й на рівні окремих регіонів, організацій,
підприємств [4].
Завдання економічного зростання передбачає, перш за все, поліпшення
інституційного середовища, що неможливо досягти без поліпшення якості
системи управління, зростання продуктивності праці, а, отже, інвестицій в
розробку нових ефективних інститутів, що відображають сучасні правила і
особливості функціонування механізмів взаємодії економічних агентів,
інновацій та людського фактору. В даний час вважається, що домогтися
максимального
ефекту
від
господарювання
та
підвищити
конкурентоспроможність неможливо без належного рівня організації
інноваційної діяльності. Разом з тим, процес управління нею пов'язаний з
безліччю труднощів, так як на результативність впливає величезна кількість
факторів, в тому числі інституційного характеру. Для вирішення зазначених
питань необхідний зовсім новий підхід до формування систем управління
інноваціями в організаціях, на підприємствах, а також до аналізу результату
інноваційної діяльності. Знання механізмів протікання соціально-економічних
процесів, в тому числі прихованих, дасть можливість управляти такою
діяльністю в умовах динамічного зовнішнього та внутрішнього середовища,
тим самим забезпечивши ефективне виконання покладених на неї функцій.
Попит на інноваційні ідеї і проєкти виникає серед виробників, що ведуть
конкурентну боротьбу на ринку. На жаль, засоби ведення конкурентної
боротьби не завжди сумлінні. У зв'язку з цим в інноваційній діяльності виникає
проблема забезпечення інформаційної безпеки. Інформаційне поле
інноваційного проекту можна розділити на три зони: технічні, оперативні та
комерційні дані. Технічна інформація дозволяє дізнатися все про продукт
проекту та процеси його створення: які матеріали, комплектуючі потрібні для
виготовлення продукту, машини й обладнання, технології та інструментарій,
що використовуються в робочому процесі. Оперативні дані регламентують
роботу персоналу, регулюють виробничий процес на підприємстві, дозволяють
контролювати хід і терміни виконання робіт по проєкту, дають можливість
координувати всі процеси в рамках проєкту та мінімізувати витрати ресурсів.
До комерційних даних належать відомості про витрати на розробку та
реалізацію проєкту, плани інвестицій, контрагентів, з якими укладаються угоди
за проєктом, ціни, за якими продукт проєкту буде надаватися замовнику.
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Основними загрозами інформаційному середовищу інноваційної діяльності
можна вважати: витік інформації (витяг, копіювання, підслуховування);
порушення цілісності (підробка, знищення); блокування (неможливість
доступу) [5].
Державна політика почала ставити завдання щодо підвищення
конкурентоспроможності розроблюваних вітчизняними підприємствами
продуктів і послуг, спрощувати процеси інтеграції з подальшим формуванням
ефективних компаній [6]. Державне управління інноваційною діяльністю
здійснюється шляхом: підтримки та визначення найбільш значних напрямів
інноваційної діяльності державного, регіонального та галузевого рівнів;
розвитку та здійсненню державних, галузевих і регіональних інноваційних
програм; формування нормативно-правової бази та економічних механізмів з
метою стимулювання та допомоги інноваційній діяльності; захисту інтересів і
прав суб'єктів інноваційної діяльності; фінансової підтримки виконання
інноваційних планів; формування пільгового оподаткування суб'єктів в межах
інноваційної роботи; підтримки удосконалення та функціонування сучасної
інноваційної інфраструктури [4].
Управління інноваційною діяльністю складає собою цілісну систему, що
передбачає наявність відповідних механізмів, на основі сукупності методів,
способів, інструментів, які реалізують координацію та регулювання розвитку і
функціонування економічного середовища на основі створення та посилення
потенціалу інноваційних впроваджень. До особливостей механізму, відповідно
характеру дій по організації управлінської діяльності слід віднести:
- створення інституційної системи забезпечення управлінської діяльності
у сфері інноваційного розвитку, взаємопоєднаних елементів, на основі
визначених цілей;
- реалізацію єдності, підпорядкування, спільної діяльності окремих
частин у системі управління інноваційною діяльністю;
- адаптування системи управління інноваційною діяльністю до змін у
зовнішньому середовищі;
- встановлення відповідностей управлінських процесів та її елементів
стратегічній місії, цілям та завданнями політики в інноваційній сфері.
На жаль, кіберзлочинна діяльність постійно розвивається та навряд чи
зменшиться найближчим часом. Учасники від певних держав та окремі хакери
можуть змусити тисячі або навіть мільйони людей-жертв нічого не
підозрювати, використовуючи вкрадені особисті дані для створення
шахрайських ідентифікаційних даних або доступу до викрадених кредитних
карток для генерування підроблених фінансових операцій. Згідно з річним
звітом про кібербезпеку McAfee за 2018 рік, американська глобальна компанія з
комп’ютерної безпеки припускає, що в двох третин людей, які сьогодні
працюють в Інтернеті (понад два мільярди користувачів) і мають свої особисті
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дані/фінансову інформацію, вони викрадені або скомпрометовані. Таким
чином, кіберзлочинність – це неймовірно важлива тема, яка потенційно може
вплинути на всіх і спричинити значні проблеми в багатьох аспектах нашого
повсякденного життя. Для тих технічно навчених кіберзлочинців, які володіють
технічними знаннями та можливостями, щоб досягти успіху у своїх
кіберзлочинах, отримані винагороди часто перевищують ризики потрапити до
правоохоронців та бути згодом покараними. Цій розповсюдженій діяльності з
«низьким ризиком» сприяє відносно високий ступінь анонімності, що надається
в кіберпросторі – засобі, за допомогою якого можна здійснювати злочини, які
ніколи не будуть можливими у фізичному офлайн-світі. Ця унікальна
комбінація факторів робить діяльність кіберзлочинців прибутковою галуззю з
мінімальними шансами на арешт або тюремне ув’язнення. Навіть якщо
кіберзлочинця зрештою ідентифікують як конкретну особу [7].
Відповідно до класичного визначення, під безпекою розуміється такий
стан деякої системи, «при якому остання, з одного боку, здатна протистояти
дестабілізуючому впливу зовнішніх і внутрішніх загроз, а з іншого – її
функціонування не створює загроз для елементів самої системи та зовнішнього
середовища» [8]. Можливі способи реалізації загроз залежать від структурнофункціональних характеристик і особливостей інформаційної системи.
Визначення загроз безпеки інформації має носити систематичний характер і
здійснюватися як на етапі створення інформаційної системи та формування
вимог щодо її захисту, так і в ході експлуатації інформаційної системи.
Систематичний підхід до визначення загроз безпеки інформації необхідний для
того, щоб визначити потреби в конкретних вимогах до захисту інформації та
створити адекватну ефективну систему захисту інформації в інформаційній
системі. Заходи захисту інформації, що приймаються власником інформації та
оператором, повинні забезпечувати ефективне та своєчасне виявлення та
блокування (нейтралізацію) загроз безпеці інформації, в результаті реалізації
яких можливе настання неприйнятних негативних наслідків (шкоди).
Систематичний підхід до визначення загроз безпеці інформації передбачає
реалізацію безперервного процесу, в рамках якого визначається сфера
застосування процесу визначення загроз, ідентифікуються джерела загроз і
загрози безпеці інформації, оцінюється можливість реалізації загроз безпеці
інформації та ступінь можливого збитку в разі такої реалізації, здійснюється
моніторинг (періодичний перегляд ) і переоцінка загроз безпеці інформації [9].
Можна зазначити, що проблематика охорони державної таємниці,
виступила однією з найважливіших причин високого ступеня інертності в
створенні промислових кластерів за участю підприємств обороннопромислового комплексу (ОПК). Численні обмеження в даній сфері, з одного
боку, вкрай звужують можливі організаційні взаємодії з «цивільними»
підприємствами, організаціями та установами, а з іншого боку, як і раніше не
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можуть попередити всі існуючі ризики, пов'язані з обміном відповідною
інформацією [9]. Зазначене також розштрює потреби на державному рівні в
захисті інноваційних розробок у сфері оборони.
Проблеми забезпечення інформаційної безпеки інноваційної діяльності в
інтегрованих промислових структурах посилюються також у зв’язку з тим, що
учасники кластерів та інших подібних структур – це різноманітні суб'єкти, з
різними цілями та завданнями в сфері інформаційної безпеки, різними рівнями
організації інформаційного захисту, і з різними ІТ-системами. Так, комерційні
підприємства зацікавлені, перш за все, в безпеки інформації, що становить
комерційну таємницю, а для автоматизації власної діяльності нерідко
використовують комплексні системи закордонного виробництва, часто не
сертифіковані в установленому порядку уповноваженими державними
органами на предмет забезпечення інформаційної безпеки. Основний пріоритет
у сфері інформаційної безпеки у закладах вищої освіти та інших дослідницьких
організацій – забезпечення безпеки персональних даних, так само як відомостей
про наукові розробки, ноу-хау. Ці суб'єкти нерідко використовують
спеціалізоване програмне забезпечення, призначене для «точкової»
автоматизації наукової або ж освітньої діяльності і часом не досить сумісне з
найбільш популярними інформаційними системами, призначеними для
автоматизації комерційної діяльності. Для забезпечення інформаційної безпеки
застосовуються в основному антивірусні засоби [9].
Нові технології та бізнес-моделі, а також високі темпи їх впровадження
несуть нові ризики, проте кібербезпека робить швидкі цифрові зміни
безпечнішими. У 2020 р порушення інформаційної безпеки є провідним
напрямком кібернетичних атак. Багато підприємств зіткнулися з «цифровою
пандемією», коли зловмисники часто націлені на постачальників медичних
послуг, оскільки медичні записи мають цінність, їх важко відстежити, і можна
продати за значною ціною [10].
Кібератаки, спонсоровані окремими державами, які виявлені раніше,
додають новий вимір у стрімку гонку озброєнь. Останнє опитування PwC
показало, що 96% керівників змінили свою стратегію кібербезпеки через Covid19, а 40% керівників заявили, що прискорюють цифровізацію. IDC очікує, що
глобальні витрати на безпеку досягнуть 174,7 млрд. дол. в 2024 р при
середньорічному темпі зростання (CAGR) 8,1% за прогнозований період 20202024 рр. [10].
Інновації змінюють правила гри в кібербезпеці, приносячи нові переваги
захисникам і дозволяючи їм грати на рівних зі зловмисниками. Кількість
стартапів у сфері кібербезпеки зростає в геометричній прогресії. Компанії, які
першими перейшли на нові рішення, виявилися в кращому становищі. Але що
ще більш важливо, вони інвестують у класичну тріаду цифрової трансформації:
люди, процеси та технології [11]. Таким чином вдається подолати розрив, який
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довгий час залишався між службами захисту та злочинцями. Інвестування в усі
можливі переваги технологій, процесів і навичок персоналу стає передумовою
для цілеспрямованого руху з подолання розриву зі зловмисниками. Також
важливі навички ІТ-директора як оперативного лідера [12].
Наступні прогнози дають уявлення про те, як буде розвиватися
кібербезпека в 2021 р. Цілком очевидно, що кібербезпека стала важливішою,
ніж будь-коли. Отримання максимальної віддачі від інвестування в
кібербезпеку стає все більш важливим у міру діджиталізації бізнесу: кожен
новий цифровий актив створює нову вразливість для кібератак. Управління
ідентифікацією та доступом нового покоління, безпека електронної пошти та
мережева безпека – три напрями для витрат на кібербезпеку в 2021 р. У цій
галузі McKinsey прогнозує безпеку периметру та кінцевих точок, безпечну
автоматизацію та безпеку для довірених третіх сторін. Ґрунтуючись на цих
тенденціях і інших заходах, можна зробити висновок, що керівники з
інформаційної безпеки та групи кібербезпеки будуть продовжувати приділяти
пріоритетну увагу певним секторам безпеки витрат [10].
Підприємства, які відклали додавання багатофакторної аутентифікації в
успадковані системи, прискорюють їх впровадження або перехід на хмарні
платформи. У міру того як все більше співробітників працюють віддалено,
команди, що керують критично важливими для бізнесу системами,
переосмислюють, хто отримує привілейований доступ. Керівники з
інформаційної безпеки на ринку, ймовірно, будуть віддавати пріоритет
рішенням з управління привілейованим доступом і управлінням
ідентифікацією, які інтегруються з інформацією про безпечність,
інструментами управління подіями та розширеною аналітикою безпеки, щоб
заощадити час і кошти [13].
Керівники з інформаційної безпеки мають продовжувати підтримувати
віртуальні обхідні шляхи для співробітників служби підтримки, які зазвичай
працюють в офісі. Служба підтримки Virtual Security допомагає віддаленим
співробітникам вирішувати проблеми доступу, які також підтримують
продуктивність, такі як токени безпеки електронної пошти та доступ до
віддаленого робочого столу. Зокрема, в компаніях малого та середнього бізнесу
очікуються витрати вище середнього на послуги багатофакторної
аутентифікації, які інтегруються з інструментами спільної роботи та рішеннями
типу «система як послуга», включаючи спільне використання файлів,
інфраструктуру віртуальних робочих столів і комунікаційні платформи.
Підприємства, які надають доступ до мережі підрядникам або іншим довіреним
партнерам, повинні захищати ці сторони від зовнішніх атак, оскільки такі
загрози можуть вплинути на їх власну безпеку. Очікується, що підприємства
посилять моніторинг потенційних загроз, що може збільшити бюджети на
інструменти оцінки безпеки кліків, оцінки ризиків безпеки і інструменти
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звітності з безпеки. Однак ці витрати навряд чи будуть пріоритетними до тих
пір, поки будь-які технічні прогалини в безпеці не стануть актуальними
(наприклад, безпека віддаленого доступу, багатофакторна аутентифікація).
Підприємства, що автоматизують рутинні завдання, можуть вивільнити час для
іншої роботи, яка збільшує цінність. Очікується, що для організацій, що
здійснюють аутсорсинг, керівники з інформаційної безпеки звернуться до
постачальників керованих послуг щодо компенсування збільшеного робочого
навантаження шляхом додавання автоматизованих послуг, таких як засоби
управління безпекою та автоматизації реагування, замість збільшення штату
або бюджету [10].
Можна відзначити найбільш актуальні проблемні теми інформаційної
безпеки на найближчі роки:
- складність виявлення цілеспрямованих шкідливих атак (APT-атак);
- безпека Інтернет-речей;
- зростання вимог щодо захищеності таємниці приватного життя;
- проблема великих даних;
- доступність інструментарію хакерів;
- високий рівень вразливості прикладних систем.
У світовому співтоваристві з середини 90-х років минулого століття
проходить апробацію підхід «Загальні критерії» (стандарти лінійки ISO 15408)
[14]. Даний підхід дозволяє, в першу чергу, створювати гнучкі напівформальні
(нотаційні) нормативні документи, орієнтовані на сучасні загрози
інформаційної безпеки та враховують якість виробів. Спираючись на вказаний
підхід, розроблюються ряд нормативних правових актів і пакетів профілів
захисту, які задають вимоги до наступних систем захисту інформації:
- систем виявлення вторгнень;
- засобів антивірусного захисту;
- засобів довіреної завантаження;
- засобів контролю знімних машинних носіїв інформації;
- міжмережевих екранів;
- операційних систем.
Найближчим часом очікується поява вимог з безпеки інформації, що
пред’являються до систем управління базами даних (СУБД), базових систем
введення-виведення (BIOS), засобів управління потоками інформації, засобів
захисту від несанкціонованого виведення (введення) інформації (DLP-систем),
засобів контролю і аналізу захищеності, засобів ідентифікації і аутентифікації,
засобів управління доступом, засобів моніторингу подій безпеки (SIEM),
засобів захисту середовища віртуалізації.
Завданнями держави є забезпечення кібербезпеки у сфері інноваційного
розвитку, впровадженні політики захисту інтелектуальної власності,
розширення співпраці з приватними операторами зв’язку та інформаційних
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мереж, впровадження сучасних стандартів безпеки, інвестування в надійну
критичну інфраструктуру.
Висновки. Таким чином, питання забезпечення інформаційної безпеки у
процесі інноваційної діяльності є вкрай важливим, враховуючи ту роль, яку
сьогодні відіграють ноу-хау у зростанні конкурентоспроможності держави.
Спираючись на останні дані щодо проблематики кіберзлочинів, державна
політика безпеки має враховувати потреби у створенні надійного захисту
конфіденційної інформації, важливих науково-технічних розробок та
технологій. Зазначене має спиратися на державну підтримку науки та освіти,
створенні відповідної інфраструктури, підготовки фахівців у сфері
кіберзахисту.
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Харківський національний університет
будівництва та архітектури
АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
КАДРОВОЇ БЕЗПЕКИ БАНКІВ
Постановка проблеми. В останні роки українська економіка знаходиться
в складних зовнішньоекономічних та внутрішньоекономічних умовах, що
значно збільшує ризики її сталого розвитку. У зв'язку з цимзростає актуальність
дослідження різних аспектів економічної безпеки,яка охоплює всі сфери
суспільного виробництва. Особливе місце в забезпеченніекономічної безпеки
займає людський фактор, який виступає як основазбалансованого та сталого
розвитку як окремого суб'єкта господарювання, так і галузі в цілому.
Особливо це актуально для банків та інших фінансових установ. Це
пов'язано з тим, що основні ризики банку, як правило, генеруються його
власними кадрами.
Аналіз літературних джерел показує, що майже 80% збитків світових
компаній завдані внаслідок незаконних і непрофесійних дій власних
співробітників[1]. Отже уникнути збитків, пов'язаних з людським фактором,
можливо лише за рахунок ефективної системи забезпечення кадрової безпеки.
Метою статті є розгляд основних складових кадрової безпеки
підприємств, аналіз їх взаємозв’язків та напрямків роботи менеджмента
банківських установ для мінімізації негативного впливу дій персоналу.
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Виклад основного матеріалу. У перекладі з грецького поняття безпека
означає «володіти ситуацією» [1]. Сутністю категорії «кадрова безпека
підприємства» є сукупність характеристик функціонування економічної
системи, при якій здійснюється як структурний, так і змістовний аналіз
діяльності персоналу, прогнозування впливу діяльності персоналу на показники
ефективності підприємства, забезпечується захищеність від внутрішніх і
зовнішніх загроз, пов'язаних з персоналом, відбувається злагоджене і ефективне
функціонування всіх складових економічної системи [2].
Захист повинен бути активним, тобто таким, щогрунтується на
випередженні небезпечних подій. Якщо заходи щодо захисту приймаються
після настання небезпечної події, то це - пасивний захист.
Людські ресурси в системі кадрової безпеки розглядаються з різних сторін.
З одного боку, вони потребують захисту, з іншого, можуть виступати в якості
джерела загроз і небезпек. Виходячи з цього, в економічній літературі кадрову
безпеку розглядають з двох позицій:
1) з позиції безпечного функціонування власне персоналу;
2) з позиції безпечного функціонування організації від негативного впливу
співробітників.
Хоча друга позиція за більшістю джерел має більший вплив на безпеку
банківських установ, не слід недооцінювати і першу позицію. До того ж, якщо
приділяти неналежну увагу безпеці, комфорту працівників та соціальномотиваційним чинникам, можна наразитись на неналежне виконання
працівниками свої обов’язків, ба більше – свідоме нанесення шкоди закладу в
своїх корисливих цілях або на користь конкурентів.
Отже, з позиції безпечного функціонування персоналу кадрову безпеку
банківської установи можна досліджувати як комбінацію таких складових
частин: безпека життєдіяльності, соціально-мотиваційна, професійна і
антіконфліктна безпека.
Безпека життєдіяльності, як складова частина кадрової безпеки, включає
безпеку здоров'я іфізичну безпеку співробітників організації:
1) безпека здоров'я - створення безпечних умов праці співробітників,
попередження травматизму і професійних захворювань персоналу;
2) фізична безпека - виконання комплексу заходів щодо недопущення
зовнішніх небезпек персоналу, пов'язаних з їх службовою діяльністю, або
членам їх сімей[3].
Соціально-мотиваційна складова кадрової безпеки включає наступні
елементи:
1) кар'єрна безпека - професійно-кваліфікаційне і посадове просування
працівників, заохочення в підвищенні своєї кваліфікації згідно вимогам
функціональних обов'язків, в гарантіях виробничого зростання, отримання
шансів для самореалізації на робочому місці;
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2) фінансова безпека - грошова забезпеченість, яка відповідає обсягу,
кваліфікації, якості виконаної роботи; впевненість працівників у своєму
робочому місці, стабільності оплати праці;
3) технологічна безпека спрямована на створення сучасногообладнання
робочого місця з використанням передового досвіду та новітніх технологій;
4) адміністративно-незалежна безпека - забезпечення об'єктивного
оцінювання результатів праці і виявлення потенціалу кожного працівника,
неможливість призначення непідготовлених і некомпетентних кадрів, які
перебувають у родинних стосунках з власниками (засновниками, акціонерами
та ін.)[3].
До складу професійної безпеки входять:
1) безпека праці - створення безпечних умов праці в банку;
2)інтелектуальна безпека - рівень володіння сучасними знаннями,
впровадження новацій в розвитокперсоналу, підвищення рівня професійних
знань, навичок, умінь, стимулювання прояву ініціативи і здібностей шляхом
створення гнучкої системи преміювання;
3) пенсійно-страхова безпека - соціальний захист працівників, їх
страхування, забезпечення якісного медичного обслуговування.
Антіконфліктна безпека має такі складові:
1) психолого-комунікаційна безпека - узгодженість, безконфліктність
спілкування на соціальномуі особистісному рівнях, товариська взаємодопомога,
вимогливість до себе та інших в інтересах виробництва, сприяння позитивним
міжособистісним комунікаціям, створення сприятливого мікроклімату,
врахування інтересіві побажань працівників по вертикалі і горизонталі,
доброзичливий і поважний стиль спілкування «керівник - підлеглі»;
2) патріотична безпека - створення психологічного клімату в колективі на
основі позитивногоставлення до банківської установи, психологічного єднання
працівників навколо спільних цілей [3].
З іншого боку, кадрова безпека банківської установи спрямована на
мінімізацію загроз банку від власного персоналу як внутрішньої загрози. До
таких загроз відносяться: некваліфіковане керівництво, помилки в розробціта
впровадженні стратегій банку; низька кваліфікація персоналу банку;
розголошення комерційної таємниці банку; низькаорганізація зберігання
інформації, матеріальних і фінансових цінностей; недостатнє вивчення клієнтів,
партнерів, конкурентів і інших ринкових суб'єктів.
Протидія цим загрозам може бути забезпечена шляхом:
- ретельного відбору персоналу банку (особливо це стосується керівних
посад);
- навчання та систематичного контролю за діяльністю персоналу банку;
- виявлення, припинення та попередження протиправної діяльності
персоналу банку;
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- підтримка взаємодії з правоохоронними органами та безпековими
службами інших банківських установ тощо.
Той факт, що нині, незважаючи на зростаючу увагу до безпекових
заходів, 1 з 7 епізодів шахрайства розкривається випадково [4]свідчить про
несистемність та неконтрольованість процесу управління ризиками. Ефективно
діюча система ризик-менеджменту має своєчасно виявляти наступні ознаки:
- порушення норм поведінки та посадових інструкцій;
- порушення корпоративної етики та неадекватне поводження в колективі;
- можливі зловживання при роботі з клієнтською базою;
- використання службового становища в особистих цілях;
- розголос конфіденційної інформації, банківської таємниці тощо [5].
Така робота потребує ретельного аналізу симптомів, які можуть
опосередковано свідчити про протиправну діяльність співробітників. Особливо
уважно слід підходити до сигналів, які надходять від: клієнтів банку (у вигляді
скарг та нарікань); керівників та співробітників банку; з системи
відеоспостереження банку; від контрагентів банку; з правоохоронних органів
тощо.
Розглядаючи завдання кадрової безпеки залежно від рівня управління
потрібно зауважити, що в складі корпоративної безпеки кадрова безпека
спочатку реалізується на рівні стратегії, а вже потім відбувається подальша її
конкретизація в програмах та методиках банку.Кадрова політика також
формується на стратегічному рівні, вона має узгоджуватись з загальним
напрямом розвитку банківської установи та визначати основні орієнтири
роботи служб безпеки та управління персоналом. Ключовими завданнями на
даному етапі є виявлення проблемних зон діяльності банку, визначення шляхів
їх рішення, формування внутрішньокорпоративних правил та норм,
обов’язкових для всього персоналу, що сприяють забезпеченню кадрової
безпеки.
З принципами формування політики безпеки персоналу тісно пов'язані
вимоги, що пред'являються до менеджменту сучасної банківської установи.
Основними з них є:
1. Взаємозалежність і взаємообумовленість функціональної стратегії
менеджменту кадрової безпеки і загальної стратегії розвитку банківської
установи. У такому контексті політика менеджменту кадрової безпеки
спрямована на кадрове забезпечення реалізації останньої.
2. Стабільність і гнучкість. Політика кадрової безпеки повинна
поєднувати в собі два протилежні начала - бути досить стабільною (оскільки
саме зі стабільністю пов'язані певні очікування працівника)і одночасно бути
досить динамічною, або гнучкою (змінюватися відповідно до зміни стратегії
банку,політичної та економічної ситуації).
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3. Економічна обгрунтованість. Формування політики менеджменту
кадрової безпеки має спиратися на економічні розрахунки, які виходять із
реальних можливостей банку.
4. Індивідуальний підхід до кожного зі своїх працівників і значимість ролі
людських ресурсів банку.
5. Орієнтація на довгострокове планування забезпечення безпеки банку.
Таким чином, підтвердженням ефективності роботи керівних органів
банку, його служб безпеки та управління персоналом є, з одного боку, якісне та
безперебійне надання банківських послуг клієнтам, а з іншого – відсутність
встановлених фактів участі персоналу банківської установи в здійсненні
протиправної діяльності.
Висновки. Отже, кадрова безпека банку має бути спрямована не тільки
на те, щоб мінімізувати негативний вплив персоналу на діяльність банку, а й на
те, щоб мотивувати кожного із співробітників до ефективної роботи. Для цього
кожен банк розробляє власну систему заохочень (зокрема, співробітникам
банку з високими показниками роботи виплачуються бонуси і премії, надається
можливість кредитування під більш низькі проценті ставки тощо). В той же час
для забезпечення профілактики протиправної діяльності мають систематично
реалізовуватись превентивні заходи (як, наприклад, тренінги та інструктажі з
наведенням негативних прикладів стосовно виявлених фактів порушень).
Рівень відповідальності співробітників банку, які допустили порушення, має
бути адекватним характеру порушень та наслідкам, до яких воно призвело.
Кадрова
безпека
є
складовою
економічної
безпеки,
яку
необхіднодосліджувати як сукупність умов, при яких потенційно небезпечні
для банківської установи дії абообставини попереджені або зведені до такого
рівня, при якому вони не здатні завдати шкоди встановленому порядку
функціонування банку, збереженню та відтворенню його майна та
інфраструктури і перешкодитидосягненню банком стратегічних цілей.
Категорія «кадрова безпека банківської установи» - це захищеність від
можливих матеріальнихі фінансових втрат, пов'язаних з несанкціонованими
діями персоналу, завдяки якій втрати є менше встановлених норм. Захист
повинен бути активний, тобто такий, що ґрунтується на випередженні
небезпечних подій.
Кадрова безпека як об'єкт дослідження - це складне, комплексне,
багатоаспектне явище, і для найбільш повного, адекватного його вивчення
необхідно спиратися як на досвід банківських установ і правоохоронних
органів, так і на сучасні вимоги профспілок та структур з охорони праці.
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