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РОЗДІЛ 1 

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ЯК ФАКТОР СЕСТЕЙНОВОГО 
РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ 

1.1 Економічна безпека підприємства як фактор 
конкурентоспроможного і сталого розвитку 

Проблеми забезпечення безпеки отримали останнім часом 
надзвичайну актуальність, що пов’язано з ростом нестабільності 
і збільшенням числа загроз сучасної цивілізації: це і зростання 
екологічної нестабільності, аномальна варіація цін на 
енергоносії, нестабільність фінансових ринків і т. д. В цих умовах 
держава, регіони і підприємства зіткнулися з необхідністю 
забезпечення безпеки, зокрема економічної.  

Важливе місце в системі економічної безпеки країни займає 
економічна безпека підприємств. Сьогодні виробничі одиниці, 
що існують в різних організаційно-правових формах, 
організовують свою економічну діяльність і підвищують 
конкурентоспроможність в обстановці невизначеності та 
непередбачуваності зовнішнього середовища. А тому, завдання 
забезпечення їх економічної безпеки стоять дуже гостро.  

Загальновідомо, що економічна безпека проявляється як на 
рівні держави, так і на рівні регіону, галузі й окремого 
підприємства. Економічна безпека підсистем нижчого рівня 
ієрархії є необхідною умовою для її забезпечення у системах 
вищого рівня. Тобто, національна економіка не зможе набути 
ознак стабільності за умови низького рівня економічної безпеки 
елементів мікрорівня. Це означає, що економічна безпека 
підприємства є базовим елементом захисту національної 
економіки та забезпечення високого рівня економічної безпеки 
держави в цілому [1, с. 11–12]. Тому проблему забезпечення 
економічної безпеки підприємства потрібно вважати важливим 
елементом та чинником, який багато у чому визначає стан 
економічної безпеки галузі, регіону та країни [2, с. 7].  

Однією з найважливіших потреб будь-якого суб’єкта 
господарювання є потреба у забезпеченні безпеки його 
господарської діяльності. Ця базова потреба реалізована в 
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здатності попереджати і усувати небезпеки, що загрожують 
господарській діяльності цих суб’єктів. 

Базовими ознаками поняття «безпека» є такі: це стан 
захищеності життєво важливих інтересів; здатність об’єкта, 
явища або процесу зберегти свою суть в умовах 
цілеспрямованого, руйнівного внутрішнього чи зовнішнього 
впливу; властивість системи, побудованої на принципах 
структурної стійкості, самоорганізації, цілісності; гарантія, 
необхідна умова життєдіяльності особи, суспільства, держави, 
що дозволяє їм зберігати і збільшувати духовні та моральні 
цінності; відсутність небезпек та загроз для об’єкта; це 
гарантована конституційними, законодавчими і практичними 
заходами захищеність та забезпеченість життєво важливих 
інтересів об’єкта від зовнішніх і внутрішніх загроз [3, с. 9–10]. 

В сучасних умовах невизначеності зовнішнього середовища 
цільовий рівень економічної безпеки підприємства повинен 
забезпечувати збереження і зміцнення його позицій як на 
внутрішньому ринку, так і на зовнішньому (світовому), що 
дозволяє захищатися від загроз, що виникають, відповідати на 
нові виклики і на цій основі стійко розвиватися. 

Збереження і зміцнення позицій підприємства реалізується 
через підвищення його конкурентоспроможності, яка виступає 
метою і показником ступеня розвитку підприємства, а 
економічна безпека являє собою важливу умову її існування. Це 
дві з найважливіших нероздільних складових, які є гарантією 
ефективної діяльності підприємства.  

Якщо підприємство не забезпечило своєї економічної безпеки, 
воно не зможе утримати та в повному обсязі використати й свої 
конкурентні переваги, і, отже, неминуче втратить 
конкурентоспроможність [4]. Чим вище рівень розвитку факторів, 
що визначають конкурентоспроможність підприємства, тим воно 
більш стійке і життєздатне в умовах зовнішніх і внутрішніх 
загроз, що постійно виникають. Відповідно, більшість 
показників, що характеризують конкурентоспроможність, 
одночасно характеризують і економічну безпеку. 

В розвинутих країнах питанням економічної безпеки 
приділяється підвищена увага. Вважається, що в річному бюджеті 
на забезпечення безпеки повинно виділятися від 15% до 25% 
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грошових коштів, оскільки майже усі проблеми, з якими стикається 
підприємство в бізнесі, зазвичай пов’язані з безпекою [5]. 

Своєчасне виявлення, попередження і нейтралізація різних 
видів загроз, які дестабілізують діяльність підприємства і 
загрожують його економічним інтересам, визначення шляхів 
формування ефективної системи економічної безпеки, механізмів 
та інструментів її ефективності повинні стати важливими 
завданнями у діяльності кожного підприємства. 

На підставі проведеного дослідження визначимо особливості 
економічної безпеки в системі управління підприємством: 

- це стан захищеності власників, керівництва і персоналу
підприємства, матеріальних цінностей, фінансових та 
інформаційних ресурсів від внутрішніх і зовнішніх загроз; 

- з одного боку, вона забезпечує можливість власного
функціонування, з іншого – є частиною економічної безпеки 
системи вищого рівня; 

- економічна безпека пов’язана з тими чи іншими загрозами,
що існують на певний момент часу; 

- на практиці мова йде про конкретні рівні економічної
безпеки, а не про безпеку взагалі;  

- включає певну сукупність взаємопов’язаних елементів
(заходів організаційно-економічного і правового характеру), які 
при досягненні підприємством основних цілей бізнесу 
забезпечують його безпеку від реальних або потенційних загроз, 
що можуть призвести до економічних втрат; 

- передбачає організовані дії, що забезпечують узгодженість
функціонування всіх служб, підрозділів та співробітників 
підприємства з метою усунення різних загроз діяльності 
підприємства; 

- базується на деяких порогових значеннях, які служать
певними сигналами і вказують на необхідність вжиття 
невідкладних заходів у відповідних сферах; 

- забезпечується у декількох напрямках, що неминуче
викликає проблему визначення пріоритетів, які мають свою 
специфіку для різних областей; 

– результати оцінки рівня економічної безпеки та наявних
загроз завжди несуть елемент суб’єктивності. 
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Оскільки підприємство, як відкрита система, функціонує у 
складному зовнішньому середовищі, що характеризується 
нестабільністю та постійною динамікою, це змушує його до 
швидкого адаптування до нових умов, пошуку шляхів виживання 
в ринковій економіці, врахування чинників невизначеності та 
нестійкості економічного середовища. 

На наш погляд, основною метою економічної безпеки, на 
якому рівні вона б не розглядалася, є не просто мінімізація втрат 
і підтримання економіки «на плаву», а забезпечення її розвитку, 
неважливо буде це окремий господарюючий суб’єкт, регіон або 
держава в цілому. Адже тільки за рахунок зростання можна буде 
досягти рівня, що характеризує успішний і гармонійний розвиток 
економічної системи в навколишньому середовищі. 

Економічна безпека підприємства обумовлена взаємодією 
різноманітних чинників: деякі з чинників можна визначити на 
конкретному відрізку часу (наприклад, чисельність працівників, 
технічні характеристики основних фондів тощо), інші іноді 
схильні до значних змін за відносно короткий проміжок часу 
(наприклад, коливання цін на продукцію, рівень попиту і 
пропозиції, рівень інвестиційної активності тощо), а ряд чинників 
взагалі не піддається точній кількісній оцінці. 

Сучасні умови господарювання у переважній більшості не 
дають можливості забезпечення економічної безпеки лише за 
рахунок забезпечення поточної та потенційної результативності 
діяльності – необхідна спеціальна організаційна діяльність щодо 
цілеспрямованого забезпечення економічної безпеки підприємства. 
З метою контролю за рівнем економічної безпеки підприємства 
необхідне формування і функціонування системи забезпечення 
економічної безпеки, яка об’єднувала б в своєму складі всі 
зацікавлені структурні підрозділи і служби. 

У процесі забезпечення економічної безпеки беруть участь 
різні служби господарюючого суб’єкта, навіть ті, в чиї 
функціональні завдання забезпечення економічної безпеки не 
входить. Наприклад, бухгалтерія підприємства має конкретне 
завдання – забезпечення правильності відображення в 
бухгалтерському та податковому обліку всіх здійснюваних 
підприємством господарських операцій. У той же час несумлінне 
ставлення або недостатня компетентність співробітників 
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бухгалтерії можуть спричинити за собою недостовірність 
бухгалтерського і податкового обліку. За цим відразу ж піде 
приховування розкрадань (внутрішня загроза економічній 
безпеці), неправильне обчислення податків, що може спричинити 
зовнішню загрозу з боку фіскальних органів або, наприклад, 
недостовірний підрахунок фінансового результату і подальше 
невірне фінансове планування. 

Політика гарантування безпеки передбачає забезпечення 
надійності та ефективності відносин підприємства з 
постачальниками товарів, споживачами, конкурентами та 
органами державного управління. Основні з них: органи 
державного управління; споживачі; конкуренти; постачальники. 

У будь-якому випадку кожне підприємство представляє собою 
систему, що включає основні елементи і зв’язки між ними. Якраз 
по лініях внутрішніх і зовнішніх зв’язків системи підприємства і 
можуть реалізуватися загрози його економічній безпеці. Для 
забезпечення максимального ступеня захисту від цих загроз і 
необхідна певна діяльність, яка також повинна носити системний 
характер. 

Забезпечення економічної безпеки є невід’ємною складовою 
частиною комерційної діяльності підприємства і полягає у вмінні 
і здатності протистояти будь-яким спробам завдати шкоди 
підприємству і забезпечити захист його інтересів від внутрішніх 
і зовнішніх загроз. 

Система економічної безпеки підприємства повинна бути 
побудована з дотриманням певних вимог, серед яких: створення 
стабільних умов для стійкої та передбачуваної роботи 
підприємства зі стримування факторів дестабілізації; 
управлінська та економічна незалежність; здатність системи 
економічної безпеки підприємства до саморозвитку й прогресу в 
умовах, що змінюються [6, с. 140–141]. 

Складовими елементами системи економічної безпеки 
підприємства є об’єкти та суб’єкти безпеки, механізм та 
інструменти її забезпечення. 

Об’єкт захисту на підприємстві є складним та 
багатоаспектним. До основних об’єктів, що підлягають захисту 
відносяться ресурси підприємства: фінансові, матеріальні, 
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інформаційні, кадрові (трудові). Виходячи з цього, можна 
виділити такі характерні загрози ресурсам підприємства: 

– фінансовим ресурсам: крадіжка фінансових цінностей; 
шахрайство з фінансовими ресурсами; фальсифікація фінансових 
документів та валюти; 

– матеріальним ресурсам: пошкодження будівель, споруд, 
сховищ, устаткування та іншого нерухомого майна; виведення з 
ладу засобів зв’язку та систем комунального обслуговування; 
крадіжка, викрадення та знищення транспортних засобів; 

– інформаційним ресурсам: несанкціонований доступ до 
відомостей, що охороняються і мають обмежений доступ; 
модифікація інформації з кримінальною метою; знищення 
інформації з метою нанесення моральної та матеріальної шкоди; 

– кадровим ресурсам: психологічний терор, залякування, 
шантаж та вимагання; викрадення та загрози викрадення 
співробітників, членів їх родин та близьких родичів; нанесення 
моральних та фізичних страждань; вбивства. 

Виходячи з цього, зусилля системи економічної безпеки в 
управлінні підприємством повинні бути спрямовані на 
запобігання шкоди його діяльності за рахунок розголошення, 
витоку і несанкціонованого доступу до джерел конфіденційної 
інформації; розкрадання фінансових і матеріально-технічних 
засобів; знищення майна і цінностей; порушення роботи 
технічних засобів забезпечення виробничої діяльності, 
включаючи і засоби інформатизації, а також запобігання шкоди 
персоналу підприємства. 

Саме від об’єкта захисту багато в чому залежать основні 
характеристики системи забезпечення економічної безпеки. А 
оскільки об’єкт захисту є складним та багатоаспектним, то 
ефективне забезпечення економічної безпеки має ґрунтуватися 
на комплексному підході до управління цим процесом.  

Саме комплексна система економічної безпеки передбачає 
такий механізм забезпечення стану стабільної життєдіяльності 
всіх суб’єктів господарювання, що створює умови для реалізації 
основних його цілей та інтересів, що захищає від внутрішніх 
причин (витік інформації, халатність персоналу, відсутність 
контролю, недосконалість обліку тощо), зовнішніх загроз і 
дестабілізуючих чинників (неправомірні дії самої держави, 
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ділових партнерів і конкурентів, недосконале законодавство, 
корупція) [7, с. 131]. 

Важливим складовим елементом механізму забезпечення 
економічної безпеки є необхідність визначення потреб у її 
забезпеченні. Потреби забезпечення економічної безпеки 
формуються під впливом цілого ряду факторів: об’єктивних та 
суб’єктивних, внутрішніх та зовнішніх, прогнозованих та 
непередбачених тощо. Для створення дієвої системи захисту 
необхідно правильно виділити важливі потенційні внутрішні та 
зовнішні небезпеки і загрози, а також інші несприятливі фактори. 
При цьому система реальних та потенційних загроз не є 
постійною: загрози можуть з’являтися та зникати, наростати і 
зменшуватися, при цьому буде змінюватися і їх значимість для 
економічної безпеки [8, с. 12]. 

При цьому можна відзначити такі аспекти процесу 
забезпечення економічної безпеки: це безперервний процес, що 
полягає в обґрунтуванні і реалізації найбільш раціональних 
форм, методів, способів і шляхів створення та розвитку системи 
економічної безпеки; потребує безперервного управління, 
контролю, виявлення вузьких місць і потенційних загроз 
підприємству; передбачає комплексне використання всього 
арсеналу засобів захисту і протидії у всіх структурних елементах 
виробничої системи і на всіх етапах технологічного циклу; 
потребує належної підготовки персоналу підприємства та 
дотримання ними всіх встановлених правил, спрямованих на 
забезпечення економічної безпеки. 

На основі проведеного дослідження нами визначено 
функціональні завдання економічної безпеки в системі управління 
підприємством: 

– виявлення реальних і прогнозування потенційних небезпек
і загроз; 

– захист економічної системи підприємства від внутрішніх і
зовнішніх небезпек, що безпосередньо пов’язано з формуванням 
і використанням ресурсного потенціалу підприємства; 

– розробка способів запобігання небезпекам і загрозам,
ослаблення або ліквідація наслідків їх впливу; 

– нейтралізація ризиків і забезпечення економічної безпеки
за допомогою механізмів, представлених різними підсистемами 
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економічних відносин: внутрішньогосподарським механізмом, 
власне механізмом ринку і механізмом державного регулювання 
економіки; 

– попередження виникнення критичних ситуацій в
економічних процесах, що передбачає розробку заходів 
соціально-економічного та організаційно-технічного характеру, 
спрямованих на непоширення виникаючих загроз і підвищення 
захисних функцій системи; 

– спонукання до пошуку нетрадиційних рішень у запобіганні
можливих негативних наслідків, які викликаються дією загроз, що 
пов’язано з формуванням компенсаційного потенціалу, головна 
мета якого полягає у запобіганні збитку, його зниженні або 
компенсації; 

– забезпечення взаємної реалізації інтересів підприємства і
соціальних груп, різноманітних потреб усіх членів підприємства; 

– організація роботи з правового, організаційного та
інженерно-технічного захисту матеріальних, фінансових та 
інформаційних ресурсів;  

– захист конфіденційної інформації, виявлення і локалізація
можливих каналів розголошення, витоку і несанкціонованого 
доступу до конфіденційної інформації в процесі повсякденної 
діяльності і в екстремальних ситуаціях;  

– організація спеціального діловодства, що виключає
несанкціоноване отримання конфіденційних відомостей; 

– забезпечення режиму економічної безпеки при проведенні
всіх видів діяльності, включаючи зустрічі, переговори, наради, 
пов’язані з діловою співпрацею на регіональному, національному 
та міжнародному рівні;  

– організація охорони будівель, приміщень, обладнання та
технічних засобів забезпечення виробничої діяльності; 

– забезпечення економічної безпеки персоналу;
– організація власної служби безпеки підприємства (для

великих підприємств) або покладання відповідних функцій на 
певний відділ та ін. 

Очевидно, що економічна безпека підприємства має прямий 
причинно-обумовлений зв’язок з системою і результатами 
стратегічного планування його розвитку в залежності від цілей 
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виробництва, засобів і можливостей їх досягнення, 
конкурентного середовища, умов господарювання і т.д. 

Слід відзначити, що виробнича сфера ефективно працюючого 
підприємства, якщо вона вчасно піддається необхідній 
модернізації, не є джерелом економічного неблагополуччя 
(економічної небезпеки) як для колективу підприємства і його 
власника, так і для тих агентів ринку, які користуються 
продукцією підприємства, тобто суміжників і споживачів. 

Серед напрямків, що сприятимуть ефективному забезпеченню 
економічної безпеки вітчизняних підприємств, можна відзначити: 
активне впровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій 
для зниження рівня енерго- та ресурсомісткості виробництва; 
підвищення інвестиційної та інноваційної активності; 
підвищення конкурентоспроможності; введення більш жорстких 
систем контролю якості продукції; підвищення якості системи 
управління підприємством; популяризація продукції вітчизняних 
підприємств не тільки на внутрішньому, а й на зовнішньому 
ринках; посилення та удосконалення різних видів безпеки [9, c. 
30]. 

Причини загроз економічній безпеці підприємств багато в 
чому обумовлені не тільки їх внутрішніми помилками, але і 
помилками в області управління з боку держави. Це вимагає від 
уряду ряду дієвих заходів щодо усунення несприятливих 
факторів, які негативно впливають на економічну безпеку 
вітчизняних підприємств: 

– зменшення цін на енергоресурси для зниження 
ресурсомісткості виробництва; 

– скорочення тіньового та необліковуваного секторів; 
– належна підтримка інноваційної активності вітчизняних 

підприємств для підвищення рівня конкурентоспроможності 
економіки; 

– активізація науково-промислової політики; 
– зниження ризикованості кредитно-грошової політики в 

банківській сфері, на фондовому і валютному ринках, ефективна 
податкова система; 

– зниження рівня інфляції і створення нормального 
інвестиційного клімату в реальному секторі економіки, надання 
переваги капітальним витратам; 
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– відтворення виробничого потенціалу (в першу чергу, його
активної частини) завдяки високій інвестиційній активності; 

– створення умов, що не сприяють присвоєнню та вивезенню
фінансових ресурсів за кордон; 

– взяття під державний контроль природних монополій,
посилення регулюючої ролі держави в їх ціновій політиці; 

– підтримка вітчизняних підприємств в умовах євроінтеграції
країни; 

– приведення у відповідність науково-технічного рівня
більшості видів промислової продукції передовим зарубіжним 
зразкам, підвищення частки іноземних субсидій у національному 
багатстві. 

На основі вищевикладеного матеріалу можна зробити висновок, 
що конкурентоспроможність та сталий розвиток будь-якого 
підприємства напряму залежать від стану його економічної 
безпеки. Це дві органічно взаємопов’язані і взаємозалежні 
категорії. Тому для ведення конкурентної боротьби кожен з 
суб’єктів господарювання має слідкувати за рівнем економічної 
безпеки та рівнем конкурентоспроможності в цілому. Необхідно 
здійснювати постійний моніторинг та реалізовувати превентивні 
заходи, спрямовані на недопущення настання загроз, що 
виникають у процесі їх виробничо-господарської діяльності. 

Наприкінці відзначимо, що роль економічної безпеки для 
підприємства важлива, в першу чергу, тому, що її забезпечення 
виступає важливим чинником підвищення конкурентоспроможності 
підприємства, його активно задіяний потенціал є визначальним 
стабілізуючим фактором антикризового розвитку, гарантом 
економічного зростання і підтримки економічної незалежності. 

Наукова новизна даного дослідження полягає у: визначенні 
особливостей економічної безпеки в системі управління 
підприємством; окресленні характерних загроз ресурсам 
підприємства; визначенні функціональних завдань економічної 
безпеки в системі управління підприємством; окресленні деяких 
напрямків ефективного забезпечення економічної безпеки та 
заходів з боку держави щодо усунення несприятливих факторів, 
які негативно впливають на економічну безпеку вітчизняних 
підприємств. 



17 

Список використаних джерел 

 
1. Ткачук В. І., Прокопчук О. А., Яремова М. І. Економічна 

безпека та стійкість сільськогосподарських підприємств : 
монографія. Житомир : Видавництво «Волинь», 2013. 276 с. 

2. Фінансово-економічна безпека підприємств України: 
стратегія та механізми забезпечення : монографія / Т. Г. Васильців 
та ін. / за ред. Т. Г. Васильціва. Львів : Ліга-Прес, 2012. 386 с. 

3. Фінансова безпека підприємства : навч. посіб. / Т. Б. 
Кузенко та ін. Харків : Вид. ХНЕУ, 2010. 304 с. 

4. Христенко Л. М., Михайліченко А. І. Зв’язок 
конкурентоспроможності та економічної безпеки підприємства. 
URL: http://thesis.at.ua/publ/2014_r_bezpekoznavstvo_teorija_ta_ 
praktika_15_03_15_04/khristenko_l_m_mikhajlichenko_a_i_zv_jaz
ok_konkurentospromozhnosti_ta_ekonomichnoji_bezpeki_pidpriems
tva/10-1-0-326 (дата звернення: 20.01.2021). 

5. Бойко Л. Г. Стратегія управління фінансовою безпекою в 
умовах нестабільного існування підприємств. URL: 
http://eprints.kname.edu.ua/38579/1/33-36.pdf (дата звернення: 
20.01.2020). 

6. Овчаренко Є. І. Система економічної безпеки підприємства: 
ознаки та принципи функціонування. Економіка. Менеджмент. 
Підприємництво. 2012. № 24 (ІI). С. 133–143. 

7. Живко З. Б., Бльок Н. В., Живко М. О. Комплексна система 
економічної безпеки підприємства як чинник убезпечення 
підприємництва. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. 
2012. Вип. 8 (1). С. 127–134. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ 
aprer_2012_8(1)__23 (дата звернення: 20.01.2020). 

8. Зеркалов Д. В. Экономическая безопасность : монография. 
Электрон. данные. К. : Основа, 2011. 1 электрон. опт. диск (CD-
ROM); 12 см. Систем. требования: Pentіum; 512 Mb RAM; Windows 
98/2000/XP; Acrobat Reader 7.0. Название с титульного экрана. 

9. Орлик О. В. Особливості забезпечення економічної безпеки 
в системі управління підприємством. Економічна кібернетика: 
шлях до цифрової економіки : зб. наук. пр. за матеріалами 
Всеукраїнської наук.- практ. інтернет-конференції, м. Дніпро, 1-2 
березня 2019 р. Дніпро : НМетАУ, 2019. С. 27–30. 

 

http://thesis.at.ua/publ/2014_r_bezpekoznavstvo_teorija_ta_praktika_15_03_15_04/khristenko_l_m_mikhajlichenko_a_i_zv_jazok_konkurentospromozhnosti_ta_ekonomichnoji_bezpeki_pidpriemstva/10-1-0-326
http://thesis.at.ua/publ/2014_r_bezpekoznavstvo_teorija_ta_praktika_15_03_15_04/khristenko_l_m_mikhajlichenko_a_i_zv_jazok_konkurentospromozhnosti_ta_ekonomichnoji_bezpeki_pidpriemstva/10-1-0-326
http://thesis.at.ua/publ/2014_r_bezpekoznavstvo_teorija_ta_praktika_15_03_15_04/khristenko_l_m_mikhajlichenko_a_i_zv_jazok_konkurentospromozhnosti_ta_ekonomichnoji_bezpeki_pidpriemstva/10-1-0-326
http://thesis.at.ua/publ/2014_r_bezpekoznavstvo_teorija_ta_praktika_15_03_15_04/khristenko_l_m_mikhajlichenko_a_i_zv_jazok_konkurentospromozhnosti_ta_ekonomichnoji_bezpeki_pidpriemstva/10-1-0-326
http://eprints.kname.edu.ua/38579/1/33-36.pdf


18 

1.2 Структура системи економічної безпеки підприємства 

 

Діяльність сучасного підприємства вирішальною мірою 
здійснюється під впливом зовнішнього середовища. Процеси, що 
у ньому перебігають, явища, тенденції, виклики створюють не 
лише можливості для розвитку підприємства, а й небезпеки та 
загрози діяльності підприємства.  

Логічною реакцією підприємства на зміни у зовнішньому та 
внутрішньому середовищі, які спричиняють негативний вплив на 
його діяльність, є намагання її захистити, тобто укріпити 
економічну безпеку підприємства.  

Саме тому останнім часом актуалізувалися 
безпекоорієнтоване управління підприємством та його 
безпекозабезпечувальна діяльність. Їхня актуалізація зумовила 
формування нового напряму в управлінській науці – економічної 
безпекології, в межах якої відбувається збір та упорядкування 
емпіричних даних, синтез, узагальнення, критичний аналіз та 
систематизація об’єктивних знань щодо економічної безпеки 
конкретного об’єкта (держави, регіону, підприємства), які не 
лише описують феномен економічної безпеки, а й дозволяють 
розкрити її сутність, виявити причини, форми вияву, 
причиннонаслідкові зв’язки економічної безпеки за рівнями 
економічної системи, вивчаються причини зміцнення або 
погіршення економічної безпеки, розглядаються питання її 
оцінювання та забезпечення.  

Для забезпечення економічної безпеки підприємства і ведення 
безпекозабезпечувальної діяльності потрібний складний 
управлінський інструментарій.  

Таким управлінським інструментарієм є система економічної 
безпеки підприємства – предмет дослідження за напрямом 
системотворення в економічній безпекології, яка забезпечує 
концентрацію аналітичної та рекомендаційної інформації щодо 
загроз діяльності підприємства, дозволяє займатися заходами 
різноманітного характеру на системній основі, а також 
контролювати їхнє спільне виконання. 

В українській науці активно формується наукова школа з 
економічної безпекології, яка стосовно економічної безпеки 
підприємства представлена науковими працями О.І. 
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Барановського, З.С. Варналія, В.Г. Алькеми, Г.В. Козаченко, С.К. 
Рамазанова, Л.Г. Шемаєвої, В.П. Мартинюка, В.А. Рача, Т.В. 
Момот, Т.Г. Васильціва, В.І. Франчука, І.П. Мігус, З.Б. Живко, 
М.І. Флейчук, І.П. Отенко, Є.І. Овчаренка, Ю.С. Погорелова, 
О.М. Ляшенко, Є.М. Рудніченка, С.В. Кавуна, І.Б. Хоми, М.І. 
Копитко, Л.О. Волощук, О.В. Россошанської.  

У наукових працях цих вчених закладено основи теоретичного 
та інструментального базису економічної безпекології, 
фундамент її методології, проведено ґрунтовні дослідження та 
виявлені особливості забезпечення економічної безпеки 
підприємства, сформовано предметне поле системотворення. 

 Ці результати стали фундаментальними підвалинами 
економічної безпекології. Проте з появою нових знань, 
виявленням нових проблем потрібні їхній подальший розвиток, 
поглиблення, уточнення, усунення наявних протиріч та 
прогалин, вирішення незавершених питань та питань, що 
виникають.  

Так, потребує подальшого дослідження місце системи 
економічної безпеки в системі управління підприємством, адже 
питання системотворення в економічній безпекології вивчаються 
певною мірою відокремлено від системи управління 
підприємства, через що складається помилкове враження про 
відособлення системи економічної безпеки, автономність її 
функціонування, відсутність її зв’язку з управлінням 
підприємством. Потребує також спростування неявна 
аксіоматизація універсальності системи економічної безпеки 
підприємства, актуалізуються питання оцінювання стану 
системи. Однаковим є призначення системи економічної безпеки 
підприємства, а формувати її необхідно для конкретного 
підприємства з притаманними йому особливостями. 
Маловивченими поки ще залишаються питання управління 
системою економічної безпеки підприємства, формування 
(вибір) інструментарію управління системою та алгоритмізація 
його застосування.  

Невиправдано мало уваги приділено такому комплексному 
управлінському інструменту як механізми, які достатньо активно 
застосовуються в управлінні підприємством. Адже саме з 
використанням механізмів має здійснюватися взаємодія 
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елементів системи економічної безпеки підприємства, реалізація 
організаційних відносин та  зрештою, виконання системою її 
функцій. Потребує наукового обґрунтування створення та 
діяльність структурного підрозділу підприємства з економічної 
безпеки, адже сьогодні такі підрозділи створюються за 
відсутності відповідного обґрунтування, що, як мінімум, 
призводить до нечіткості компетенції такого структурного 
підрозділу. 

Отже, визначення місця системи економічної безпеки 
підприємства в системі управління підприємством, її можливості 
у веденні безпекозабезпечувальної діяльності, забезпечення 
адекватного умовам діяльності підприємства функціонування 
системи економічної безпеки за допомогою таких комплексних 
інструментів як економічні механізми потребують розроблення 
відповідних теоретичних та прикладних засад 

На сучасному етапі розвитку вітчизняної економіки однією з 
головних цілей є забезпечення її економічної безпеки, досягнення 
якої потребує детального вивчення багатьох питань.  

Термін "ґенеза" (від грец. genesis – походження, виникнення, 
початок) походить від назви старозавітної біблійної Книги Буття, 
запозичене багатьма європейськими мовами зі старогрецької 
мови. Ґенезою може називатися будь-яка наукова теорія, що 
описує походження, виникнення, становлення, розвиток, 
метаморфози і загибель об'єктів [4]. 

Формування нової парадигми управління підприємствами 
передбачає не тільки переосмислення усталених уявлень 
теоретиків менеджменту, а й розробку концептуальних засад 
економічної безпеки підприємств, адекватних сучасним реаліям. 
Однак унаслідок конкретно-історичної обумовленості мінливості 
умов функціонування підприємств такі засади апріорі є відносно 
стійкими. Саме  цей факт, з одного боку, зумовлює  
різноманітність поглядів на економічну безпеку підприємств, а, з 
іншого боку, пояснює її ґенезу [1].  

Етапи ґенези економічної безпеки можна простежити, 
посилаючись на базові положення теорії стадійності процесів 
управління, висунутої Р. Ноланом [3], який стверджує, що будь-
яка система (наприклад, економічна чи соціально-економічна) 
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або процес перебувають у постійному розвитку, який, у свою 
чергу, передбачає проходження ряду стадій.  

Вважається, що вперше термін "економічна безпека" був 
ужитий 32-м президентом Сполучених Штатів Америки – 
Франкліном Рузвельтом,  хоча проблемне коло питань щодо 
забезпечення економічної безпеки країни виникло значно раніше, 
а саме – з появою держави як такої. Перші відбитки досліджень 
про необхідність забезпечення економічної безпеки можна 
простежити в Платона [2], який зазначає, що ідеальною є та 
держава, де панує достаток, а не надлишок, уточнюючи, що саме 
поява надлишкових потреб призводить до воєн та перетворює 
"здорову державу" на "державу, яку лихоманить" [2, с. 37]. Так, 
узявши свій початок з найвищого щабля ієрархії видів безпеки, 
поняття економічної безпеки доволі швидко почало "спускатися" 
на нижчі рівні, "мігруючи" між ними та проходячи різні стадії 
метаморфоз своєї сутності. Хронологію з’ясування сутності 
економічної безпеки наведено в табл. 1.2.1. 

Розглянемо деякі трактування економічної безпеки відповідно 
до наведеної її вертикалі, починаючи з найвищого щабля. Якщо 
не розглядати глобальну економічну безпеку ідеалізовано, тобто 
не ототожнювати з досягненням максимальної безпеки та 
високого рівня життя кожної людини, незалежно від нації чи 
національності, з дотриманням при цьому умов фізичного та 
екологічного збереження світу, а розглядати таку безпеку дещо 
спрощено, але більш прагматично – як функцію від сукупності 
національних безпек країн світу, то стає зрозумілою можливість 
починати розгляд трактування економічної безпеки, починаючи 
відразу зі щабля "економічна безпека держави". 

Отже, одним з найпоширеніших є трактування економічної 
безпеки, що наводиться в електронних ресурсах [4], де 
економічна безпека розглядається як стан економіки, при якому 
забезпечується достатньо високе і стійке економічне зростання; 
ефективне задоволення економічних потреб; контроль держави 
за рухом і використанням національних ресурсів; захист 
економічних інтересів країни на національному і міжнародному 
рівнях.  

Економічна безпека розглядається як складова національної 
безпеки, її фундамент і матеріальна основа. 
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Таблиця 1.2.1 
Хронологія з’ясування сутності економічної безпеки  

Період Сутнісні ознаки економічної безпеки 

1934 р.  

Перше тлумачення економічної безпеки як сукупності 
умов, що надійно забезпечують національний суверенітет, 
захист стратегічних інтересів і повноцінний розвиток 
суспільства, життя та здоров'я усіх його громадян 

1970 - 1979 рр. Ототожнення із захистом комерційної таємниці 
підприємства 

1984 р.  Перше наукове обґрунтування поняття "економіка  
безпеки" 

1985 р. 

Термін "економічна безпека" став офіційним. Цілі 
забезпечення економічної безпеки задекларовано як такі, 
що мають слугувати цілям соціально-економічного 
розвитку та прогресу 

1990 р. Економічна безпека розглядається як елемент захисту 
національних  економік різних країн 

1991 р.  Запропоновано поняття безпеки політично-економічної 
діяльності.  

1994 р. Розгляд скрізь призму внутрішніх та зовнішніх чинників, 
вплив яких на економічну безпеку може бути суттєвим 

1995 -1999рр. Протистояння загрозам 

1997 р. 

Поява сукупності нових сутнісних ознак: мінімізація 
втрат і збереження контролю над власністю – домінанти 
забезпечення економічної безпеки; запобігання 
внутрішнім і зовнішнім загрозам, започаткування 
ресурсного підходу до забезпечення економічної безпеки 

1998 р. Перші дослідження економічної безпеки як керованої 
системи 

1999 р.  Початок досліджень соціально-економічної безпеки 
регіону 

2000 р. Захист потенціалу підприємства від економічних загроз 

2000-2001 рр. Поява досліджень функціональних складових 
економічної безпеки 

із 2002 р.  
до 

нинішнього 
часу 

Економічна безпека починає розглядатися як міра 
гармонізації інтересів підприємства з інтересами суб'єктів 
внутрішнього та зовнішнього середовищу у часі та 
просторі 
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Під економічною безпекою розуміють сукупність умов, за 
яких зберігається здатність країни підтримувати 
конкурентоспроможність економіки, ефективно захищати 
національні економічні інтереси і протистояти зовнішнім 
економічним загрозам, повністю використовувати конкурентні 
переваги в міжнародному поділі праці [7].  

В [4] під економічною безпекою пропонується розглядати 
відновлення здатності національної економіки до 
самовідтворення й освоєння сучасної інноваційної моделі 
економічного зростання в умовах глобалізації соціально-
економічних процесів та нових форм наддержавного рівня 
відносин. 

Економічна безпека – це здатність економіки забезпечувати 
ефективне задоволення суспільних потреб на національному і 
міжнародному рівнях. Іншими словами, економічна безпека 
являє собою сукупність внутрішніх і зовнішніх умов, які 
сприяють ефективному динамічному росту національної 
економіки, її здатності задовольняти потреби суспільства, 
держави, індивіда, забезпечувати конкурентоспроможність на 
зовнішніх і внутрішніх ринках, що гарантує від різного роду 
загроз і втрат.  

Відповідно до [2] економічна безпека − це такий стан 
національної економіки, який дає змогу зберігати стійкість до 
внутрішніх та зовнішніх загроз і здатен задовольняти потреби 
особи, сім'ї, суспільства та держави. З цієї точки зору складовими 
системи економічної безпеки є: макроекономічна, 
зовнішньоекономічна, інвестиційна, фінансова [4], , науково-
технологічна, енергетична [1], виробнича, демографічна, 
соціальна, продовольча безпека (рис. 1.2.1). 

Енергетична безпека являє собою такий стан економіки, який 
забезпечує захищеність національних інтересів у енергетичній 
сфері від наявних і потенційних загроз внутрішнього та 
зовнішнього характеру, дає змогу задовольняти реальні потреби 
в паливно-енергетичних ресурсах для забезпечення 
життєдіяльності населення та надійного функціонування 
національної економіки в режимах звичайного, надзвичайного та 
воєнного стану [3]. 
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Рисунок 1.2.1 – Складові системи економічної безпеки та їх 
взаємозв’язок 

Наразі українська економіка за показниками ефективності 
використання енергоресурсів поступається розвинутим країнам у 
2,5-3 рази, через що нинішній рівень енергетичної безпеки 
України за багатьма її складовими є незадовільним. Головними 
причинами такого становища є: надвисока енергоємність 
споживання енергетичних продуктів у галузях економіки і 
соціальній сфері; значна частка імпорту в балансі 
енергоспоживання з переважною часткою імпорту з однієї країни 
природного газу, ядерного палива, нафти; нераціональна 
структура паливно-енергетичних балансів країни; зниження 
ефективності виробництва і транспортування енергетичних 
продуктів; високий рівень шкідливого впливу об’єктів 
енергетики на навколишнє середовище тощо [1]. 

Усі наведені підходи до визначення сутності економічної 
безпеки підприємства відзначаються або неповнотою, 
недомовленістю чи неясністю, що не дозволяє достеменно 
з’ясувати сутність економічної безпеки підприємства, або 
звуженим підходом, при якому втрачається бачення економічної 
безпеки підприємства з позиції безпекознавства. Найчастіше 
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останнє відбувається внаслідок ототожнення або підміни поняття 
економічної безпеки підприємства поняттями ефективності, 
конкурентоспроможності, економічної стійкості тощо. 

Визнання безпеки універсальною комплексною 
міждисциплінарною категорією послугувало підставою 
формування новітньої наукової системи – безпекознавства ‒ 
сукупності знань про безпеку соціально-економічних систем 
різного виду та функціонального призначення і закономірності її 
забезпечення.  

Безпекознавство є мультилатеральним, у якому знання про 
безпеку соціальноекономічних систем різного виду розподілено 
за такими галузями: безпека життєдіяльності, екосесетейт 
(дослідження умов безпечного функціонування соціально-
економічних систем та способи їхнього забезпечення) та 
сек'юритологія (галузь знань, в центрі уваги якої – людина, її 
потреби та цінності, що нею визнаються, загрози існуванню, 
розвитку і нормальному життю людини та функціонуванню 
громадських організацій) [3, с. 9-10]. 

Отже, економічну безпеку підприємства можна розглядати 
різнобічно, зокрема, як своєчасну реакцію підприємства на зміни 
в зовнішньому середовищі, тобто з позиції ситуаційного підходу 
до управління, яким визнається важливість швидкості й 
адекватної реакції, котрі забезпечують адаптацію підприємства 
до умов його існування. Втім, економічну безпеку слід 
розглядати скрізь еволюційність ситуаційного підходу до 
управління підприємством.  
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1.3 Керованість системи економічної безпеки підприємства: 
умови та вимоги 

Виходячи з того, що економічна свобода підприємства є 
уразливою до внутрішніх та зовнішніх загроз і при цьому може 
змінюватися в бажаному напрямі під впливом упорядкованої 
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сукупності керівних дій менеджменту підприємства протягом 
певного проміжку часу, керованість економічної безпеки 
підприємства має залежати від низки умов.  

По-перше, важливою умовою керованості економічної 
безпеки є вибір критерію якості, який, передовсім, повинен 
характеризувати властивості стійкості керованої системи. Якщо 
керована система не буде стійкою, то достатньо виникнення 
одиничної загрози, щоб її безпека була істотним чином 
порушена. По-друге, керованість системи залежить від безлічі 
можливих значень вхідних параметрів. Загалом, що ширше 
безліч можливих значень вхідних параметрів, то при слабкіших 
критеріях дотягатиметься керованість. У принципі, розширення 
безлічі можливих значень вхідних параметрів може призвести до 
того, що система буде некерованою. Частковою, але вкрай 
важливою умовою тут є кількість інтересів, які підлягають (або, 
навпаки, не підлягають узгодженню). По-третє, на керованість 
економічної безпеки, звичайно, суттєво впливає безліч можливих 
загроз, які детально розглянуто надалі [2].    

Таким чином, умови керованості економічної безпеки 
підприємства належать як до об'єктивних, так і до суб'єктивних 
процесів та явищ.  

Відзначимо, що технічні і соціальні ідеали керованості завжди 
формувалися під значним впливом один на одного. Успіхи 
управління тим або іншим типом об'єктів завжди сприяли певній 
ідеалізації використовуваних при цьому принципів, методів і 
результатів. Подібна ідеалізація неминуче приводила до хоча б 
часткового перегляду ідеалів керованості. Ідеали управління 
соціумом, як машиною, довго переслідували людство, але, 
починаючи із середини ХХ століття, і технічні, і соціальні ідеали 
керованості почали змінюватися. Вони поступово міняють свій 
"жорсткий", "незаперечний" образ на лояльніший, варіативний, 
що припускає наявність власної активності об'єктів управління, 
вимагає лабільності з боку суб'єктів управління, необхідною 
умовою якої є комунікабельність, здатність установлювати 
інформаційні контакти [6]. 

Умови керованості економічної безпеки підприємства також 
можуть змінюватися залежно від того, які чинники, що 
впливають на управління економічною безпекою підприємства, є 
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активованими – повністю керовані, частково чи не керовані. Що 
більше останніх, то менший рівень керованості. 1-ша умова – 
характер відносин між керованою та керуючою підсистемами; 2-
га умова – число ступенів свободи при прийнятті рішень щодо 
узгодження інтересів; 3-тя умова – часовий аспект: динамічність 
та режим "реального часу". 

Виходячи з того, що під  керованістю економічної безпеки 
підприємства пропонується розуміти властивість міри 
економічної свободи підприємства, що є уразливою до 
внутрішніх та зовнішніх загроз, змінюватися в бажаному напрямі 
під впливом упорядкованої сукупності керівних дій 
менеджменту підприємства впродовж певного проміжку часу, 
маємо зазначити, що здатність міри економічної свободи 
підприємства змінюватися залежить від багатьох чинників, які 
дислокуються як у зовнішньому, так і у внутрішньому 
середовищі підприємства. Графічно таку здатність керованості 
економічної безпеки підприємства показано на рис. 1.3.1 – 1.3.3. 

Рисунок 1.3.1 – Ідеальні ваги керованості економічної 
безпеки підприємства: 

"З-В" – узгодженість зовнішніх та внутрішніх інтересів 
підприємства; 

"В-В" – узгодженість внутрішніх інтересів підприємства. [8] 

З-В В-В 
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Рисунок 1.3.2 – Ваги зовнішньо орієнтованої керованості 
економічної безпеки підприємства [8] 

Рисунок 1.3.3 – Ваги внутрішньо орієнтованої керованості 
економічної безпеки підприємства [8] 

Що нижчою є формалізація складових, то нижчий рівень 
керованості, що вищою емоційна складова – так само (рис. 1.3.4–
1.3.5). 

Рисунок 1.3.4 – Залежність керованості економічної безпеки 
підприємства від емоційності прийняття рішень [8] 
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Рисунок 1.3.5 – Залежність керованості економічної безпеки 
підприємства від рівня формалізації прийняття рішень [8] 

Із характерною для сучасних умов підвищеною 
нерівномірністю розвитку зовнішнього і внутрішнього 
середовищ підприємств повинна збільшуватися і швидкість 
збору, аналізу, оцінки інформації, а також коректуватися темп 
прогнозування і самі методи ухвалення зовнішньоекономічних 
рішень.  

Розглядаючи управління економічною безпекою підприємства 
як забезпечений відповідними ресурсами процес узгодження 
інтересів стейкхолдерів його зовнішнього та внутрішнього 
середовища, маємо звернути увагу на діапазон керівних впливів 
такого управління, який визначає міру його захищеності від 
зовнішніх та внутрішніх загроз. Діапазон керівних впливів може 
коливатися від протистояння, тобто повної міри захищеності 
підприємства, до ліквідації наслідків загроз, тобто повної 
уразливості або його незахищеності. Відповідно до 
запропонованого розуміння управління економічною безпекою 
підприємства на рис. 1.3.6. показано графічну інтерпретацію його 
"штурвалу".   

Різні за довжиною кермові штирі, зображені у вигляді 
двогострих стрілок, символізують  узгодження інтересів та 
можливий діапазон керівних впливів на загрози. 

Середина "штурвалу", позначена як 1, відбиває наукову 
платформу превентивного статусу управління економічною 

керованість 

формалізація 
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безпекою підприємства - узгодження інтересів як способу 
протистояння загрозам. 

 
Нагадаємо, що науковим підґрунтям такого управління 

автором обрано узгодження інтересів як найбільш прийнятну 
платформу.  

Коло, позначене як 2, заштриховане "цеглинами" є символом 
фундаментальності ресурсного забезпечення процесу  
узгодження інтересів підприємства. Слід зазначити, що чим 
складнішим є процес такого узгодження, тим більш потужним 
має бути ресурсне забезпечення такого процесу. При цьому на 
фундаментальність мають вказувати не тільки кількісні 
характеристики ресурсного забезпечення, але і якісні. Кількість 
ресурсів не може компенсувати їх низьку якість, втім, як і 
навпаки.  

Темне коло, позначене на рисунку як 3, означає загрози, 
протистояння яким є метою активного управління економічною 
безпекою підприємства, тоді як усунення наслідків їх дії є метою 
реактивного управління економічною безпекою підприємства. 
Причини появи загроз економічній безпеці підприємств можуть 

3. Загрози 

2. Ресурсне 
забезпеченн

я  

1. 

Узгодження 
інтересів 

Система  
керована 

Система 

 не керована 

2 31 

Рисунок 1.3.6 – "Штурвал" керованості  
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бути різними, але, як показали проведені дослідження, найбільш 
суттєвою з таких причин є неузгодженість інтересів 
підприємства, носіями яких є стейкхолдери як зовнішнього, так і 
внутрішнього середовищ підприємства. Тому деякі умови 
потребують більш уважного розгляду взаємозв'язку керованості 
економічною безпекою підприємства, наприклад, з рівнем його 
організаційної зрілості [7].  

Наприкінці 1987 року Інститут програмної інженерії США 
(Software Engineering Institute, SEI) при університеті Карнегі-
Меллона (Carnegie Mellon University) у співпраці з корпорацією 
Mitre у рамках роботи з міністерством оборони США випустив 
документ, який згодом справив величезну дію на питання якості 
інформаційних систем і вимог, що пред'являються до компаній, 
виготовлювачів програмного забезпечення. Назва його "Модель 
зрілості. П'ять рівнів зрілості процесу створення програмного 
забезпечення" ("Capability Maturity Model (СММ). The Five Level  
Software Process Maturity") відображає підхід авторів до цілей і 
критеріїв оцінки можливостей різних підприємств при 
виробництві програмного забезпечення [4]. 

Використовуючи підхід CMM, можна класифікувати етапи 
розвитку й існування підприємства (табл. 1.3.1) залежно від того, 
як воно обробляє і використовує інформацію в процесі своєї 
діяльності. В основу такої класифікації покладені вимоги до 
організації бізнес-процесів, які визначаються ступенем цільового 
управління. Рівні розрізняються наявністю цільової функції (що 
визначається основним завданням діяльності) і ступенем 
використання інформації, що накопичується на підприємстві. 

 
Таблиця 1.3.1  

Характеристики рівнів організаційної зрілості 
Рівень Основні характеристики 

Початковий Спонтанні інформаційні зв'язки 
Хаотичність, непослідовність 

Повторюваності Базові процеси. Повторювані операції 
Регламентованості Стандартизація процесів. Інтеграція, наявність 

процедур 
Керованості Контроль якості 

Використання зворотного зв'язку 
Оптімізованості Постійний розвиток. Самоадаптація системи 
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Зупинимось на керованості. Тут пріоритетним напрямом стає 
підвищення якості продукції або послуг, що надаються, а метою 
- досягнення ринкової привабливості і збільшення частки ринку, 
тобто саме те, до чого прагне будь-яка компанія, яка добивається 
успіху в тому сегменті ринку, де вона працює. В організації 
формуються внутрішньокорпоративні стандарти якості, що 
стосуються не тільки власної продукції чи процесів виробництва, 
а й усього ланцюжка постачання, — від партнерів (контрагентів) 
до клієнтів. Наявність і збереження постійних клієнтів забезпечує 
можливість довгострокового планування бізнесу і прогнозування 
майбутніх продажів. На підприємстві налагоджені стратегічні й 
оперативні взаємозв'язки, а для ухвалення рішень активно 
використовуються зворотні зв'язки, зокрема дані від клієнтів. 
Спроби приймати вирішення не тільки на основі аналізу 
попереднього досвіду, а й на основі прогнозів майбутнього 
розвитку, стратегічне планування з урахуванням тенденцій (для 
чого необхідні корпоративні бази знань) обумовлюють 
поступовий перехід організації на останній, вищий рівень 
організаційного розвитку. 

Для трьох останніх рівнів організаційної зрілості компанії – 
регламентованості, керованості й оптимізованості – такі бізнес-
завдання, як досягнення успіху, збільшення частки на ринку, 
поліпшення стосунків із замовниками, контроль витрат, є 
першочерговими. Для того щоб компанія могла успішно 
вирішувати ці завдання і добиватися успіху у своєму бізнесі, вона 
винна правильно й ефективно використовувати інформацію про 
бізнес-процеси і зовнішнє середовище [3]. 

У взаєминах суб'єкта-об'єкта управління (підсистем, що 
управляють і керованої) можливі три найбільш характерні 
ситуації, які графічно можна представити таким чином 
(рис. 1.3.7). 

Найбільш сприятливим, бажаним поєднанням взаємин 
суб'єкта-об'єкта управління характеризується ситуація 1, коли 
кожна дія викликає адекватну зворотну реакцію ЄВ = ЕР. У 
цьому разі процес управління характеризуватиметься 
гармонізацією інтересів стейкхолдерів підприємства. 
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∆Р << ∆В 

Рисунок 1.3.7 – Характерні ситуації у взаєминах суб'єкта-
об'єкта управління (підсистем, що управляють і керованої) [8] 

Стан керованості соціально-економічних систем може бути 
встановлений за допомогою коефіцієнту керованості (1.1):  

упр
РК
В

∆
=

∆
, (1.1) 

де Р – динаміка зміни реакції системи;  
В – динаміка зміни дії на неї. 

У найбільш сприятливому випадку формування взаємин 
суб'єкта-об'єкта (ситуація 1)  коефіцієнт керованості близький до 
одиниці: Купр ≈ 1. 

У ситуації 2 незначна дія може призвести до неадекватної 
реакції: об'єкт управління стає некерованим (ХР >> ХВ). Тут 
коефіцієнт керованості набагато перевищує бажану одиницю 
(Купр >> 1), що свідчить про незадовільну роботу системи, яка 
характеризується зниженням рівня керованості. 

Ситуація 3 характеризується тим, що об'єкт стає інертним до 
зовнішньої дії, тобто така ситуація не викликає скільки-небудь 
відчутної реакції об'єкта (ЕР << ЕВ). У цій ситуації коефіцієнт 
керованості системи украй низький (Купр << 1): значна частина 
управлінських рішень, вказівок, ухвал залишається 
нереалізованою.  
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До керованості економічної безпеки підприємства як до 
об’єкта управління мають бути висунуті певні вимоги, які, перш 
за все, зумовлені природою економічної безпеки підприємства. 
Під вимогою може розумітися дія, умова або певний документ. У 
рамках даного дослідження під вимогами до керованості 
економічної безпеки підприємства розуміються певні умови, 
яких має дотримуватись менеджмент підприємства при 
управлінні  економічною безпекою підприємства, що можуть 
бути зафіксовані в його внутрішній документації. До числа 
головних таких вимог мають належати:  

• вимірюваність;
• прийнятність;
• гнучкість;
• адаптивність;
• динамічність;
• прогнозованість;
• прозорість;
• результативність;
• економічність;
• соціальна відповідальність.
Прокоментуємо головні вимоги до керованості економічної 

безпеки підприємства. Вимірюваність керованості може 
здійснюватись по-різному. Один з таких варіантів, але далеко не 
єдиний, можна представити з позиції математичної логіки.   

Нехай задано динамічну систему і для неї вказано клас 
припустимого керування. Кожне керування визначає конкретний 
процес із заданим початковим станом системи. Якщо систему 
можна перевести із будь-якого заданого початкового стану в 
будь-який бажаний кінцевий стан, обираючи належним чином 
закон керування, то система називається цілком керованою, а 
сама властивість системи називається керованістю. Розглянемо 
ряд підходів до керованості. 

Нехай динамічна система описується звичайним 
диференціальним рівнянням у загальному випадку: 

( ) .UU;RX;tt;U,X,tf
dt

)t(Xd mn
П ∈∈<= (1.2) 
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Вона є керованою, якщо для будь-якої пари точок ( )10
X,X  із

Rn можна вказати припустиме керування tt),t(UU H <=  таке, 
яке відповідне йому розв’язання задачі: 

( ) ( ) 0
П XtXпри,)t(U,X,tf

dt

)t(Xd
==  (1.3) 

задовольняє умову ( ) 1

1 XtX =  у будь-який момент часу t=t1. 

Мають місце такі необхідні та достатні умови керованості. 
1. У разі лінійної нестаціонарної системи вигляду:

)t(U)t(BX)t(A
dt

Xd
+=    (1.4)

необхідні та достатні умови повної керованості полягають у 
тому, щоб ранг матриці: 

[ ] ( ) ( ) ττΦτττΦ= ∫ d,t)(B)(B,tt,tM 1

T
t

t

T

1П1

1

П

(1.5) 

дорівнював n. Припустимими керуваннями при цьому 
вважаються кусково-неперервні вектор-функції )t(UU = . Тут 
( )τΦ ,t  – фундаментальна матриця (матриця переходу) вирішень

однорідного рівняння: 

X)t(A
dt

Xd
= . (1.6) 

Для нестаціонарних систем вона будується таким чином: 

( ) ,)(Y)t(Y,t 1−τ=τΦ (1.7) 

де )t(Y  визначено як 
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Для xi(t); (i=1,...,n) – n-лінійне. 

2. Якщо вихідна система є стаціонарною, тобто вона має
вигляд: 

( ) ( ),et,t

),t(UB)t(XA
dt

)t(Xd

ttA
1

1−=Φ

+= (1.8) 

то необхідні та достатні умови повної керованості цієї системи 
полягають у тому, щоб ранг матриці: 

{ }BA...,,BA,BP
1n−

=   (1.9) 

повинен дорівнювати n. Ця умова легко перевіряється в 
кожному конкретному випадку, оскільки її виражено 
безпосередньо через матриці A  і B  рівнянням стану системи, і 
не потребує знаходження його розв’язання або коренів 
характеристичного рівняння матриці A  . 

Керованість за виходом. Розглянемо динамічну систему, що 
описується одночасно рівняннями стану і вимірювання: 

);t(UB)t(XA
dt

)t(Xd
+=  (1.10) 

).t(XC)t(Y =    (1.11) 

На практиці представляє інтерес керованість вихідного 
вектора )t(Y . Це поняття пов’язане з можливістю переводу 
виходу системи зі стану ПY  в стан 1Y  (п – початковий, 1 – 
поточний), коли вихід задається співвідношенням. 
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Існує критерій керованості за виходом такого вигляду: 
Матриця 

{ }BAC...,,BAC,BAC,BCN
1n2 −

=  (1.12)  

має мати ранг r, де r – розмірність вектора Y(t). 

Поняття спостережуваності доповнює поняття керованості та 
також має велике значення для вивчення складних динамічних 
систем. Якщо керованість потребує, щоб кожен стан системи був 
чутливим до впливу вхідного сигналу, то спостережуваність 
потребує, аби кожен стан системи діяв на вихідний сигнал, що 
вимірюється. 

Система є спостережуваною, якщо всі її стани можна 
безпосередньо або непрямо визначити за вихідним вектором 
системи. 

Якщо визначений стан не впливає на вихідний вектор, система 
є неспостережуваною. 

Нехай треба відновити початковий стан X(tн) системи: 

)t(XC)t(Y

);t(UB)t(XA
dt

)t(Xd

=

+=  (1.13) 

за знайденою в результаті спостереження вектор-функцією 
)t(Y  за період tн<t<t1. Якщо ця задача має розв’язання, то система 

(1.6) називається спостережуваною, а можливість відновлення 
X(tн) за заданою вектор-функцією )t(Y  називається 
спостережуваністю. 

Нелінійний процес ( ) ( )XY;U,X,tf
dt

)t(Xd
ϕ== називається 

цілком спостережуваним, якщо для кожного обмеженого 
вимірюваного вхідного сигналу 

1н ttt:)t(U <<  і для будь-яких 

двох розв’язків )t(X і)t(X
*

 з різними початковими станами

вихідні сигнали ( ) ( )*
Xі X ϕϕ  є різними. Необхідні та достатні 
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умови спостережуваності виводяться за аналогією з умовами 
керованості. 

Прийнятність, як вимога до керованості економічної безпеки 
підприємства, має стосуватися не лише дій керівництва чи осіб, 
які приймають рішення щодо такого управління, але й обрання 
методів вимірювання керованості економічної безпеки 
підприємства [7].  

 Отже, прикладна логіка управління економічною безпекою 
підприємства передбачає необхідність певної гнучкості мислення 
керівника. Це означає, зокрема, не тільки знання і чітке 
дотримання ним установлених принципів управлінської 
діяльності та поведінки, а і глибоке розуміння необхідності 
всебічного врахування всіх суттєвих особливостей конкретної 
ситуації та вибору найбільш доцільних форм і засобів здійснення 
управлінських впливів залежно від особливостей, притаманних 
управлінню економічною безпекою підприємств різної галузевої 
належності.  

Динамічність як вимога до керованості економічною 
безпекою підприємства нерозривно пов’язана із умовою 
досягнення такої керованості - реальності часу прийняття рішень 
і водночас – із прогнозованістю.  

Прозорість керованості економічною безпекою підприємства 
стосується легітимності рішень, що приймаються. 
Результативності управління економічною безпекою 
підприємства також підлягатиме подальшому поглибленому 
вивченню.  

Економічність керованості економічною безпекою 
підприємства стосується використання ресурсів, але важливою 
особливістю дотримання цієї вимоги є встановлення ціни дилеми 
– між витратою ресурсів на недопущення руйнівного впливу
загрози шляхом узгодження відповідних інтересів чи витратою 
ресурсів на подолання наслідків такого впливу [1].  

Соціальна відповідальність як вимога до керованості 
економічної безпеки підприємства є обопільно гострою вимогою, 
тобто спрямованою як у зовнішнє, так і внутрішнє середовище. 
Для України важливим є започаткування умов для розвитку 
соціальної відповідальності.  
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Кількість як умов, так і вимог до керованості економічної 
безпеки підприємства може варіювати залежно від багатьох 
чинників, суттєво впливаючи на  міру такої керованості.  
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1.4  Cybersecurity of accounting as a component of the 

economic security system in the context of sustainable  

business development 

Relevance. Cybersecurity of accounting or computer security of 
accounting is a set of methods and practices to provide protection 
against malicious attacks for computers, servers, mobile devices, 
electronic systems, networks, and business accounting data. In the 
present-day conditions, cybersecurity is used in a wide variety of 
areas, from the business sphere to mobile technologies [1]. The 
position of the business in the competitive struggle depends on its 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9670597
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effective actions [2]. Therefore, the topic of our study is relevant. 
Cybersecurity of accounting is the most important component of the 
economic security system in the context of sustainable business 
development. 

The phenomenon that first appeared back in the mid-90s of the 20th 
century - cyberspace – has been qualitatively transformed at the 
present stage. Cyberspace has become one of the main areas of combat 
operations, which was evidently facilitated by the technological 
progress of mankind: together with the appearance of new 
technologies. Mew means of influencing the cyber environment also 
occur, and consequently, new threats to information security and 
cybersecurity also arise. 

Scientific and technological progress is pretty unstoppable. 
Therefore, neither can the technological confrontation in the 
cyberspace be ended. Each action that we understand as creating 
secure networks, databases, and multi-level protection will have its 
counteraction in the form of inventing new means of introducing, 
absorbing, or destroying information, as well as means that affect 
direct its carrier. However, “network security” is not a utopia. By no 
means, everything is not as sad as it may seem at first glimpse. The 
main task of all technical means involved in cyberspace is to respond 
to an emerging threat, which can be have either the form of defensive, 
or the form of attacking, preventive actions. The main task of 
supporting accounting cybersecurity as a component of the economic 
security system in the context of sustainable business development is 
imposed on the legal sphere, which should prevent the emergence of 
a threat, not respond to the specific consequences of its manifestation. 

Results of the study. In the present-day conditions, cybersecurity is 
an integral element of social existence. It has come to mean something 
more than the process of protecting information and its storage 
resources. External and internal subjects of the cyber environment, 
which have a continuous influence on the formation of the 
phenomenon as such, have become of crucial importance for 
perception of cybersecurity. One of the main factors influencing the 
phenomenon of cybersecurity under consideration has become the 
surrounding regulatory framework, which actually creates the image 
and characteristic features of the phenomenon [3]. However, can this 
field effectively influence the cyber environment and the phenomenon 
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of cybersecurity in particular? Also, how can humanity control an 
elusive cybernetic space if it is often hard for people to control even 
visible things? This dilemma was the main motivation for us to 
conduct a more in-depth study of the legal aspects of cybersecurity. 

In the historical retrospective, we highlighted the process of 
evolution of the internet phenomenon, which became the basis for the 
formation of the cybernetic space, as well as partially substantiate the 
positions of some parties in assessing the phenomenon of 
cybersecurity. In general, based on the total views of the international 
community, cybersecurity is defined as a set of implemented measures 
taken both at the national and international levels in order to achieve 
stability and security of the cyber space and information being 
transferred in the cyberspace, as well as the development of 
progressive mechanisms to counter threats to the cyber environment. 
However, a significant difference in the points of view of the parties, 
who, in a sense, are divided into two sides, is the need to apply the 
conventional methods of suppressing threats in the cybernetic space, 
which provide for the possibility of conducting full-scale operations 
in cyberspace. Such policy was called “hard power” as opposed to the 
more humane “soft power” policy. Ultimately, the differences in the 
views of these “sides” have become the main barrier to the 
development of international dialogue and the development of 
effective international mechanisms to counter threats coming from the 
cyber space. 

Concerning perception of the phenomenon of cybersecurity, it is 
worth noting that one of the most competent schools for assessing 
cyberspace, its elements, as well as subjects close to the phenomenon 
has been formed over the years of existence and development of the 
phenomenon in Ukraine. A characteristic feature of this school was 
the uniformity of interpretation of the fundamental foundations of the 
problem, which has favorably affected the formation of the regulatory 
framework. 

We define cybersecurity as a state when an individual, the society 
and the state are protected from internal and external information 
threats, when the implementation of constitutional rights and freedoms 
of man and citizen, decent quality and standard of living of citizens, 
sovereignty, territorial integrity and sustainable socio-economic 
development of Ukraine are ensured. The country regularly conducts 
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research to update and develop the existing conceptual framework, 
thus contributing to the formation of the main and auxiliary elements 
of the national cybersecurity, the interpretation of threats to national 
security, as well as building progressive counteraction mechanisms. 
Thus, the progressiveness of the views of Ukrainian politicians and 
experts in this area is becoming one of the strongest aspects of the 
national cybersecurity system, able not only compete at the world 
level, but also serve as the basis for the development of an 
international conceptual and regulatory framework. 

Modern threats to national and international cybersecurity are 
factors that have negative impact on the cyberspace and cyber 
infrastructure. Scientific and technological progress played a special 
role in their formation, as it provides attackers with increasingly 
advanced mechanisms of influence on cyberspace. Eventually, four 
main groups of threats to national and international cybersecurity were 
identified: the activities of individual hackers; organized crime; 
ideological and political extremism; and information aggression 
carried out by the state. At the present stage, the most significant 
manifestation have threats of organized crime. However, the greatest 
danger noted by the world expert community considers primarily the 
last of the listed categories of threats, namely, the intensification of 
information aggression carried out by states. Such a fundamentally 
new threat should have contributed to building a productive 
international dialogue, however, attempts of some countries to take 
dominant positions in the cyberspace, based on the principles of the 
policy discussed above, which calls for the adoption of such measures 
as the only possible guarantor of national security, were very 
considered by the world community as mostly debatable. This has 
forced many states to opt for the national way of building 
cybersecurity. 

During the study, we evaluated the main threats to cybersecurity at 
the present stage, as well the main methods to counter them. It was 
found that measures taken at the state and international levels to 
control the cyberspace in order to strengthen the stability and 
resistance of its institutions, as well as cyber infrastructure, can be 
divided into the following groups: regulatory, technological and 
economic. Such division is found in most regulatory legal acts of the 
states of the world, including Ukraine, the United States, and some 
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other countries involved in the cyber space. It is regulatory and legal 
measures that will have primary importance among the above 
mechanisms of progressive influence, which act as an initiating link in 
any development process. A significant observation was also the 
conclusion that the application of these methods is only effective 
provided that all three mentioned mechanisms are used 
simultaneously, since the high level of interdependence of elements 
prevents them from affecting the cyber environment on their own. 

Currently, some states are transferring to building a system of 
national cybersecurity, national cyber defense due to the growing 
tension in the cyber space, as well as due to the lack of development 
of international dialogue in creating effective mechanisms for 
controlling and improving cyberspace. However, such a scenario, if it 
becomes a global trend, will only contribute to the growth of 
contradictions and will ultimately result in a conflict in cyberspace in 
real combat operations. For this reason, we have considered more 
favorable alternative scenarios for the pace of developments, based 
primarily on the need to build an international regulatory framework 
capable of effectively coordinating the interaction of different 
countries on the world stage. Such a prospect can only be achieved on 
condition that a compromise is found between the supporters of “hard 
power” and “soft power”. Although some of the options we have 
outlined are utopian, if but minimal progress is made in these areas, 
new areas for possible international cooperation will open up. 

After a fairly detailed analysis of the fundamental basics of the 
phenomenon of cybersecurity, as well as consideration of the 
prospects for its development in the international legal field, taking 
into account the effect of comprehensive factors, we focused on the 
practical implementation of the considered mechanisms of regulatory 
and legal influence on the cyber space in the realities of the Ukrainian 
legislative framework. A preliminary step in this direction was the 
analysis of the current state and level of information security of the 
state. In view of the current regulatory framework, several significant 
conclusions were drawn regarding the perception of the cybersecurity 
phenomenon by the national top military and political leadership. One 
of them was the conclusion that the concept of national security 
directly depends on the phenomenon of cybersecurity, which at the 
present stage is one of the main elements of security of Ukraine. 
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The main line of development of the national regulatory framework 
will be turning the attention of public and social institutions to 
underdeveloped areas of the cybernetic space, which primarily include 
the scientific and technical potential of Ukraine. The fundamental 
mechanisms for the Ukrainian cybersecurity system should be 
activated in order to develop the research complex, to counteract the 
spread of deliberately false, as well as classified information, increase 
the level of availability of information technology resources, eliminate 
the lack of human resources, improve the means of collecting and 
analyzing information from the information environment, and support 
international dialogue. The total complex of these areas is intended to 
increase the level of security of the cyber environment and its 
infrastructure, acting as the most up-to-date measure to improve the 
cybersecurity in Ukraine, which will primarily be facilitated by the 
national regulatory framework which prescribes national institutions 
to comply with the planned complex. 

The legal environment is the most effective mechanism for 
countering threats to the cybernetic environment, since it can have not 
only a reactionary, but also a preventive effect [4, P.790]. In our 
opinion, in the nearest future, the focus will be exclusively on the 
development of public security systems and their preparation to 
counter possible aggression in the cyber network. Nevertheless, the 
specific feature of the phenomenon of cybernetic space is its cross-
border nature, and therefore ensuring national security in the future 
will directly depend on the availability of effective supranational 
institutions for controlling and regulating cyberspace. 

Cybersecurity of business accounting in the context of sustain 
development is determined by the success of implementing the 
following principal areas: 

- security of accounting information – ensuring the integrity and 
privacy of accounting data both during storage and transmission; 

- operational security - handling and protection of information 
assets. This category includes, for example, managing network access 
permissions or rules that define where and in what way data can be 
stored and transmitted; 

- network security - actions to protect computer networks from 
various threats, such as targeted attacks or malware; 
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- app security - protection of devices from threats that criminals 
can hide in apps. Through an infected application an attacker can get 
unauthorized access to the classified data that it is supposed to protect. 
The security of the software is ensured even at the development stage, 
long before it appears in open sources. 

- business continuity and disaster recovery - respond to a security 
incident due to the actions of intruders and any other event that may 
disturb the operation of systems or lead to data loss. Disaster recovery 
is a set of rules that describe how an organization will deal with the 
consequences of an attack and restore its workflows. Business 
continuity - an action plan in case an organization loses access to 
certain resources due to an attack; 

– raising awareness - training users. This area helps to reduce the 
impact of the most unpredictable factor in the field of cybersecurity – 
the human one. Even the most secure accounting system can be 
attacked due to someone's mistake or ignorance. Therefore, each 
organization should conduct trainings for employees and make them 
familiar with the basic rules: such as, that they should not open any 
suspicious email attachments or connect untrusted USB devices. 

Every year there are more and more threats in the world and ever 
more data leaks occur [5, p.806]. The statistics are shocking: 
according to the RiskBased Security report, 7.9 billion cases of data 
leaks were recorded in the first nine months of 2019. These figures 
exceed those from the same period in 2018 by more than two times 
(by 112 %). Data leakage is most common in medical and government 
agencies or organizations from the retail business. In most cases, the 
reason is the actions of criminals. Some organizations cooperate with 
attackers for an obvious reason – they can steal financial and medical 
data. However, any company can become a target, because criminals 
can hunt for customer data, spy or prepare an attack on one of the 
customers [3]. It is recommended to constantly monitor all electronic 
resources in real time to detect any malicious code before it causes 
harm, and prevent its spread. 

Types of cyber threats to the business accounting system are as 
follows: 

- cybercrime means actions organized by one or more attackers in 
order to attack the accounting system with the aim to disrupt its 
operation or gain financial benefits; 
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- cyberattack iьуфті actions aimed at collecting information that is 
a trade secret; 

- cyberterrorism - actions aimed at destabilizing electronic systems 
in order to cause fear or panic. 

How do attackers manage to gain control of computer systems? 
They use various tools and techniques, the most common of which are 
the following. 

1. SQL injection. This type of cyberattack is used to steal 
information from databases. Cybercriminals take advantage of 
vulnerabilities in data-driven applications to distribute malicious code 
in the database management language (SQL). 

2. Malicious software (malware). Software that causes harm is the 
most common tool of cybercriminals. They create it themselves with 
the purpose to use it to damage the user's computer and data on it or 
disable it. Malware is often distributed under the guise of harmless 
files or email attachments. Cybercriminals use it to get money or 
conduct an attack for economic reasons. Malware can be very mostly 
diverse. Some common types include: a) viruses - programs that infect 
files with malicious code. To spread inside the computer system, they 
copy themselves; b) trojans – malicious programs that hide under the 
mask of legal software. Cybercriminals trick users into downloading 
a Trojan to their computer, and then collect or damage their data; c) 
spyware – programs that secretly monitor the user's actions and collect 
information (for example, credit card data). Cybercriminals can then 
use it for their own purposes; d) ransomware programs encrypt files 
and data. Then the criminals demand a ransom for recovery, claiming 
that otherwise the user will lose data; e) advertising software (adware) 
– advertising programs that can spread malware for the business 
accounting system; f) botnets – networks of computers infected with 
malware that cybercriminals use for their own purposes. 

3. Phishing. Phishing is the fraudulent attempt to obtain sensitive 
information of a User (such as bank card details or passwords). In the 
course of such attacks, criminals often send emails to victims 
pretending they are an official organization. 

4. Man-in-the-middle attacks. In this attack, a cybercriminal 
intercepts data during its transmission – he allegedly becomes an 
intermediate link in the chain, and the victims do not even know about 
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it. A business can be attacked this way if, for example, it connects to 
an unsecured Wi-Fi network. 

5. DoS attacks (denial-of-service attacks). Cybercriminals create 
an excessive load on the networks and servers of the object of their 
attack, which causes the accounting system to stop working normally 
so that it becomes impossible to use it. For instance, attackers can 
damage some important infrastructure components and corrupt an 
organization's financial activities. 

6. Latest cyber threats: Dridex trojan; Emotet trojan. 
Dridex is a banking trojan with a wide range of features that 

appeared in 2014. It is installed on victims' computers through 
phishing emails and malware. Dridex can steal passwords, bank card 
details, and personal information of users, which are then used by 
fraudsters. The estimated financial damage caused by them amounts 
to hundreds of millions of dollars. To protect yourself, we recommend 
that you keep your devices up-to-date with the latest security updates 
and latest antivirus software, as well as regularly back up your files. 

Emotet is a complicated Trojan that can steal data and download 
malware to devices. It often hit those who used simple passwords – 
this once again reminds users of the necessity to make up more 
complex combinations. 

End-user protection is an important aspect of cybersecurity for 
businesses, end users, and their endpoints. It is often the end user who 
accidentally downloads malware to their computer, laptop, or 
smartphone. 

Security applications as cybersecurity tools help protect end users 
and their devices. Security applications use cryptographic protocols to 
encrypt email, files, and other important data. This mechanism 
prevents cybercriminals from stealing and intercepting account data or 
gaining access to them. 

Solutions that protect end users check their devices for malicious 
code, quarantine the malware, and then remove it from the system. 
Such programs can find and remove malicious code hidden in the 
master boot record (MBR), as well as encrypt information on the hard 
disk or completely delete it. 

Security tools detect malware in real time. Many of them use 
heuristic and behavioral analysis to monitor the actions of malware 
and its code. This helps fight polymorphic and metamorphic malware, 
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such as viruses and trojans that can change their structure. Security 
tools can isolate potentially malicious software in a special virtual 
environment (away from the user's network), with the consequent 
analysis of its behavior and learn how to better recognize new sources 
of threats. Efforts should be taken to teach employees how to use 
security software correctly. In order for protective equipment to 
function effectively, they must always be turned on and constantly 
updated. 

We have developed the following recommendations on 
cybersecurity of accounting as a component of the economic security 
system in the context of sustain business development. 

1. Use strong passwords. Avoid using combinations that are easy 
to guess. 

2. Be sure to use antivirus programs. Security solutions will help 
you identify and eliminate threats. To maximize security, be sure to 
update your software regularly. 

3. Keep your software and operating system up-to-date. When you 
use new software, you get the latest security fixes. 

4. Avoid unprotected public Wi-Fi networks where you are 
vulnerable to man-in-the-middle attacks. 

5. Never open email attachments from unknown senders – they 
may be infected with malware. 

6. Never click on any links received by email from unknown 
senders or unknown websites -this is one of the standard ways to 
distribute malware. 

Conclusions and scientific novelty. The conducted study allowed 
formulating the following conclusions. 

1. In the modern conditions, cybersecurity is very important for 
successful business development. The position of the business in the 
competition depends on effective actions in this area. Cybersecurity of 
accounting is the most important component of the economic security 
system in the context of sustainable business development. 

2. Cybersecurity of accounting is determined by a set of 
implemented measures taken to achieve stability and security of the 
cyber space of the business structure and information circulating in it, 
as well as the development of progressive mechanisms for countering 
threats to the cyber environment. 
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3. In the course of the study, recommendations on cybersecurity of 
accounting as a component of the economic security system in the 
context of sustain development were developed, the application of 
which contributes to the successful development of business. 
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1.5 Методика забезпечення економічної безпеки 
залізничного транспорту України 

 

Нестабільність політичної та економічної обстановки в 
Україні і в світі безпосередньо відбивається на діяльності 
підприємств залізничного транспорту, а незадовільна робота 
підприємств залізничного транспорту стримує можливості 
економічного розвитку і модернізацію інших галузей країни. 

Взаємодія транспортної системи України та інших країн світу 
ускладнена в результаті критичного зносу основних фондів 
залізничного транспорту, а також збереження застарілих методів 
управління і недосконалості правової бази країни. 

Спостерігається посилення негативних тенденцій і деградація 
галузі веде до зниження зацікавленості вітчизняних та іноземних 
інвесторів і здійснення транзитних перевезень. 

Також необхідно відзначити, що можливості залізничного 
транспорту України щодо здійснення перевезень і виконання 
пов'язаних з цим робіт і послуг обмежуються наявними 
технічними можливостями, рівнем інноваційної діяльності, 
діючими правовими нормами і домовленостями, системою 
кадрового управління, географією транспортної мережі, а також 
ступенем взаємодії підприємств залізничного транспорту з 
науковими організаціями. 

Всі перераховані фактори можуть надавати різний вплив на 
можливості стабільної роботи підприємств залізничного 
транспорту. У певних умовах, кожен з них може стати головним 
обмежувачем або стимулятором їх діяльності і ступінь впливу 
таких факторів може змінюватися в дуже широкому діапазоні. 

Таким чином, виникає необхідність у створенні механізму 
гармонізації всіх перерахованих вище факторів з метою 
стабілізації та конкурентостійкості роботи галузі залізничного 
транспорту. 

Таким механізмом, на думку автора, має стати механізм 
забезпечення економічної безпеки. 

Проблемам ризиків і побудові системи економічної безпеки 
присвячено велику кількість праць таких зарубіжних авторів, як 
Брехмер Б. [11]., Венглер Дж. [12]., Галаи Д. [9]., Вікерс Дж. [13] 
і т. д. Ними розглянуті основні концепції економічної безпеки, 
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наведені різні класифікації, методи і системи її побудови в 
умовах ринкової економіки. Основні положення західних вчених 
про систему економічної безпеки підприємств потребують 
коригування з урахуванням вітчизняних умов. 

Питання управління ризиками для вітчизняної економіки 
представлені в роботах Бендикова М.А. [1], Вяткіна В.Н. [3]., 
Гранатурова В. М. [5], а також для транспортної галузі - в роботах 
Градобоєва В.В. [4], Диканя В.Л. [6], Рогова М.А. [9], 
Ульяницької Н. М. [10] і т. д. 

Проблеми економічної безпеки вивчали такі вчені, як Г.В. 
Козаченко; В.П. Пономарьов; А.М Ляшенко [7]; М.А. Бендіков 
[1]; І.В. Воловельська; Сухорукова Т.Г. та ін. [2, 8]. 

Але слід зазначити, що всі ці роботи не дають цілісного 
уявлення про систему економічної безпеки для підприємств саме 
залізничного транспорту. 

Мета та наукова новизна дослідження полягає в розробці 
методики оцінки системи забезпечення економічної безпеки на 
основі механізму формування системи економічної безпеки на 
підприємствах залізничного транспорту. 

Ми вважаємо, що забезпечення економічної безпеки 
залізничного транспорту являє собою сукупність дій, 
спрямованих на досягнення поставлених цілей при найбільш 
ефективному використанні наявного потенціалу в умовах ризику 
і невизначеності на основі критеріїв створюваного  задоволення.  

Під створюваним задоволенням ми будемо розуміти таке 
виконання послуги або виробництва товару, при якому споживач 
повністю задоволений і за рахунок цього отримує задоволення 
виробник. 

Поняття  «забезпечення» носить багатогранний і 
суперечливий характер. Але незважаючи на велику кількість 
визначень, можна зробити висновок про те, що забезпечення 
економічної безпеки розглядається з позиції трьох основних 
напрямків, що дозволило нам об'єднати їх в наступні групи:  

1. Підхід стабільності. Це підхід, основною метою якого є 
забезпечення стабільного стану підприємства 

2. Підхід процесу. Це підхід, при якому під забезпеченням 
економічної безпеки підприємства мається на увазі процес 
послідовних дій 
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3. Підхід спрямованих дій. Це підхід, при якому під 
забезпеченням економічної безпеки підприємства розуміється 
цілеспрямована діяльність з виявлення, попередження та 
нейтралізації загроз 

Для забезпечення економічної безпеки підприємств 
залізничного транспорту необхідно використовувати 
комплексний похід, який би включав елементи перерахованих 
вище і ще деякі. 

Для забезпечення системи економічної безпеки підприємств 
залізничного транспорту можна виділити наступні специфічні 
критерії: 

- критерій досягнення високої якості 
- наступна група критеріїв пов'язана з тим, що в структуру 

Укрзалізниці входить безліч підприємств, що займаються 
різними видами діяльності.  

- євроінтеграція та інтеграція в МТК. Наступна група критеріїв 
заснована на тому, що враховуючи вдале геополітичне 
становище України, тобто знаходження на перетині основних 
транспортних шляхів світу, основним завданням стає входження 
в систему міжнародних транспортних коридорів. 

- одним з важливих критеріїв є доступність інформаційних 
потоків. 

- наступний блок критеріїв присвячений інвестиційній 
діяльності. 

Існує безліч різних методик кількісної оцінки економічної 
безпеки підприємства. Так як основна мета забезпечення 
економічної безпеки залізничного транспорту являє собою 
сукупність дій, направленнях на досягнення максимальної якості 
та конкурентоспроможності продукції підприємства при 
найбільш ефективному використанні наявного потенціалу в 
умовах ризику і невизначеності на основі критеріїв створюваного 
задоволення, вибір показників оцінки такого забезпечення, на 
думку автора повинен бути пов'язане з економічною безпекою 
країни в цілому і виглядати наступним чином: гарантія якості 
продукції; висока фінансова ефективність; незалежність і 
конкурентоспроможність підприємств; інноваційність 
підприємств; високий рівень менеджменту; висока кваліфікація 
кадрів; система забезпечення психологічного впливу (як на 
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співробітників підприємства, так і на клієнтів, постачальників, 
інвесторів та ін); ефективний механізм правового регулювання 
всіх напрямків діяльності підприємств; високий рівень 
інформаційної бази підприємств; висока продуктивність праці, 
заснована на усвідомленні співробітників себе з підприємством 
одним цілим; створення оптимальних умов роботи всіх 
складових підприємства  

Визначення економічної безпеки передбачає виділення, аналіз 
і оцінку існуючих загроз по кожній з цих складових і розробку на 
їх основі системи протидіючих і попереджувальних заходів. 

На цьому етапі доцільно представити експрес-оцінку рівня 
забезпечення економічної безпеки підприємств залізничного 
транспорту на основі інтегрального показника.  

1. Рівень забезпечення якості продукції залізничного 
транспорту.  

- оцінка частки користувачів продукції. Порівнюється з 
показниками лідера галузі: 

 

Пт
ПзтПі =     (1) 

 

=1Х
Плід
Пукр ,    (2) 

де Пзт – кількість користувачів залізничного транспорту; 
Пт – кількість користувачів транспортом взагалі; 
Пукр – частка ринку залізничного транспорту України 
Плід - частка ринку залізничного транспорту світового лідера 
- 0-0.4 – низький показник. Продукція не користується 

попитом 
- 0.4-0.7- середній показник. Продукція користується 

помірним попитом, підприємство знаходиться на другому місці 
відносно лідера галузі; 

- 0.7-1- високий показник. Підприємство у групі лідерів. 
 
- оцінка функціональності продукції залізничного транспорту 

у порівнянні зі світовими лідерами: оцінюється за допомогою 
експертних оцінок по 10-бальній шкалі, де 1 - «погана 
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функціональність», 10 - «рівень світових лідерів». Приймаємо 
лідера галузі як «10», 

Х2=
10

Ф ,    (3) 

де Ф – рівень функціональності залізничного транспорту 
України, згідно думці експертів. 

- 0-0.3 – критичний стан. Застарілі основні фонди, 
інфраструктура не відповідає відповідним стандартам, сервіс на 
низькому рівні. Необхідні антикризові міри. 

-0.3-0.6 – стан роботи підприємства задовільний. Але 
підприємству необхідно впроваджувати інновації не тільки у 
технології та продукцію, але в інформаційні та сервісні послуги 

-0.6-1 – підприємство надходить до групи лідерів. Продукція 
та послуги відповідають світовим стандартам 

 
- оцінка рівня доступності товару. Проводиться після 

анкетування споживачів та порівнюється з «10», як оцінкою 
лідера галузі 

 

Х3=
10

Д ,    (4) 

де Д - рівень доступності продукції залізничного транспорту 
України, згідно думці споживачів 

- 0-0.5- низький рівень доступності. Ціна товару не відповідає 
якості. Товар не є доступним більшості споживачів; 

-0.5-1 – стандартний рівень доступності. Ціна товару 
відповідає його якості та платоспроможності споживачів 

 
- оцінка безпеки товару (не нанесення шкоди споживачу та 

навколишньому середовищу) 
 

Х4 =
Алід
Аукр ,     (5) 

де Аукр, Алід – кількість аварій на залізничному  транспорті 
України та світового лідера відповідно має прагнути до «0». 
 

2. Незалежність і конкурентоспроможність 
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- конкурентоспроможність продукції. Приймаємо сукупну 
кількість перевезень за 10 балів, бали продукції, яка є застарілою, 
виставляють експерти. 

Х5=
П

ПзП )( − ,     (6) 

де П- сукупний обсяг продукції; 
Пз- обсяг продукції на стадії старіння 
- 0- 0,3, положення підприємства критичне, практично вся 

продукція є застарілою; 
- 0.3-0.6, частка продукції, що перебуває на стадії зародження, 

наближається до оптимального значення. Необхідно остаточно 
усунути застарілу продукцію; 

- 0.6- 1, на підприємстві практично не випускають застарілу 
продукцію, продукція є конкурентоспроможною  

 
- конкурентоспроможність підприємства. Аналізуємо частку 

ринку залізничних перевезень та порівнюємо  показник зі 
світовим лідером 

 

Кпі=
П

Пзт     (7) 

Х6=
Кпл
Кпу     (8) 

де Пзт- кількість перевезень залізничним транспортом 
П – обсяг транспортного ринку 
Кпу – частка ринку залізничного транспорту України 
Кпл– частка ринку залізничного транспорту світового лідеру 
 
- рівень незалежності підприємства або коефіцієнт автономії. 

Показує незалежність підприємства від зовнішніх інвесторів. 
Чим він нижче, тим більше фінансова залежність 

 

Х7 = 
А
К     (9) 

де К- власний капітал підприємства 
А- сукупні активи підприємства: 
- 0-0,5-велика залежність від зовнішніх інвесторів 
- 0.5-1- низька залежність від зовнішніх інвесторів 
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3. Показники забезпеченості кваліфікованими кадрами та
показники інноваційності роботи підприємства 

- рівень трудових вкладень персоналу – цей показник 
інтерпретує рівень вкладу персоналу у дохід підприємства. 
Порівнюється зі світовим лідером  

Ві=
Д
Вп , (10) 

Х8= 
Влід
Вукр , (11) 

де Вп – витрати на підвищення кваліфікації та мотивацію 
персоналу 

Д – Дохід віх їх роботи 
Вукр – рівень трудових вкладень персоналу залізниць в 

Україні 
Влід – рівень трудових вкладень персоналу залізниць 

світового лідеру 
- 0-0.3 – на одиницю доходу вкладається більше коштів, чім це 

доцільно. Низький рівень кваліфікації персоналу; 
- 0.3-0.5 – слаборозвинений кадровий потенціал. Можливості 

для росту обмежені; 
- 0.5-0.7 – кваліфікація персоналу на середньому рівні. В 

цілому витрати виправдані, є можливості для подальшого росту; 
- 0.7-1 – витрати повністю виправдані. Підприємство має 

високий кадровий потенціал та є інноваційним. 
- рівень оновлюваності основних фондів. 

Х5= ОФ
ОФсОФ )( −

,   (12) 
де ОФ – сукупний обсяг основних фондів; 

ОФс – обсяг основних фондів, які є застарілими і морально і 
фізично 

- 0-0.3 – частка застарілих фондів критична. Підприємство 
практично не виробляє продукції, що може бути прийнята 
ринком; 
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- 0.3-0.6 – положення підприємства вимагає уваги, тому що 
велика частка основних фондів є застарілою, та продукція не є 
конкурентоспроможною; 

- 0.6-0.8 – частка застарілих основних фондів наближається до 
оптимального значення. Необхідно остаточно її усунути 

- 0.8-1 – продукція підприємства є конкурентоспроможною, 
але для збереження і збільшення позицій необхідно підвищити 
частку технологічних інновацій для зниження собівартості та 
збільшення привабливості для споживачів 

-  
- показник якості інноваційної діяльності 
 

Яі = 
Рп
Впр ,    (13) 

 

Х10=
Ялід
Яукр ,    (14) 

де Впр – кількість впроваджень підприємства 
Рп – кількість раціоналізаторських пропозицій 
Яукр – коефіцієнт інноваційної якості залізниць України 
Ялід – коефіцієнт інноваційної якості залізниць лідеру. Прагне 

до  « 1». 
 
- показник рівня використання світових інновацій. Усі 

конкурентоздатні підприємства прагнуть бути у групі лідерів, 
тому якщо підприємство-конкурент використовує якусь 
інновацію, другі теж починають робити також впровадження, 
особливо це стосується залізниць, тому що транспортні коридори 
та стандарти, які діють у світі охоплюють усю транспортну 
систему.  

 

Х11 = 
Плід
Пукр ,       

де Пукр – прибуток від використання світових інновацій в 
Україні 

Плід – прибуток від використання світових інновацій у лідера 
галузі у світі 
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4. Забезпечення фінансами 
Даний показник повинен проілюструвати чи достатньо коштів 

на виконання всіх заходів, передбачених стратегією економічної 
безпеки підприємства залізничного транспорту 

 

Х12= 
Вр
Вн ,    (15) 

де Вн – витрати необхідні 
Вр – витрати реальні 
- 0-0.5 – вкладені кошти не відповідають вартості проекту 
- 0.5-0.8 – вкладених коштів не достатньо для реалізації 

проекту, хоча він може бути реалізований частково; 
- 0.8-1 – коштів достатньо, проект має бути реалізований 
 
5.  Забезпечення взаємодії та узгодженої роботи всіх 

підрозділів підприємства залізничного транспорту 
- доступність інформації. Мається на увазі, що будь-яка 

інформація одного відділу може бути доступна для іншого, 
включаючи загальну інформацію по підприємству 

 

Х13 = 
Із

ІнІз )( − ,   (16) 

де Із – загальний обсяг інформації; 
Ін – обсяг інформації, до якою немає доступу, або вона є 

некоректною 
- 0-0.4 – загальна інформація практично недоступна. Кожний 

підрозділ працює зі своєю інформацією окремо; 
- 0.4-0.7 – практично уся інформація є у вільному доступі. 

Деяка інформація закрита, доступ до неї мають лише окремі 
співробітники; 

- 0.7-1 – уся інформація, необхідна для ефективної роботи 
підприємства є у вільному доступі 

-  
- рівень забезпечення взаємодії всіх підрозділів підприємства. 

Цей показник показує нам рівень гармонійної співпраці усіх 
підрозділів підприємства 
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Х14 = 
Tз
Tу ,     (17) 

де Ту – узгоджений час роботи з інформацією усіх підрозділів; 
Тз – загальний час роботи з інформацією підрозділів 
 
Далі з часткових показників необхідно скласти інтегральний 

показник, в якому кожній групі приватних показників 
присвоюється ваговий коефіцієнт в залежності від важливості 
даного показника для підприємства. 

Для нас оптимальним є використання мультиплікативної 
згортки за групами показників, тому що в групі ці показники 
компенсуються, а в цілому, з урахуванням питомих коефіцієнтів 
значимості, значення показника будуть перебувати в наступних 
межах: 

0 < К <0.5 – низький рівень забезпечення системи економічної 
безпеки підприємств залізничного транспорту; 

0.5 < К <0.8 – середній рівень; 
0.8 < К=1 – високий рівень. 
1 < К – світовий лідер 
Виходячи з перерахованих вище показників, нами 

запропонований коефіцієнт, що визначає рівень забезпечення 
системи економічної безпеки підприємств залізничного 
транспорту на мультиплікативній основі згаданих показників. 
Цей коефіцієнт,  може застосовуватися для експрес-оцінки, 
аналізу та прийняття рішень щодо вибору подальшої  стратегії 
підприємства та ін. 

 
К = (Х1*Х2*Х3*Х4*a1) + (Х5*Х6*Х7*а2) + 

(Х8*Х9*Х10*Х11*а3) +(Х12 *а4) +(Х13*Х14*а5),    (18) 
 
Також нами розроблено механізм процесу забезпечення 

системи економічної безпеки підприємства залізничного 
транспорту в сучасних умовах  на основі наведеної методики 
оцінювання.  

Даний механізм містить взаємопов'язані послідовні блоки, 
причому цілі цих блоків формують їх зміст і в сукупності 
визначають глобальну мету підприємства. 

Слід зазначити, що усі блоки механізму взаємозалежні між 



61 

собою і безпосередньо зв'язані з керівництвом підприємства, що 
і приймає остаточне рішення з проведення заходів. 

Перебуваючи в постійному пошуку такого способу розвитку, 
який давав би максимальний результат, в умовах глобалізації та 
інноваційного розвитку, підприємства залізничного транспорту 
обирають такий шлях, який заснований на максимально 
ефективних, а отже, економічно безпечних способах досягнення 
мети. 

Одним з таких шляхів розвитку є побудова системи 
економічної безпеки, використання якої в практичній діяльності 
підприємств залізничного транспорту дозволить уникнути 
існуючих загроз і скористатися наявними можливостями, що 
значно знижує як тимчасові, так і матеріальні витрати і значно 
підвищить ефективність роботи підприємств. 
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1.6  Економічне забезпечення ризикозахисту будівельної 

фірми в умовах формування локальних ринків  
 

Актуальність. Значущість проблем ризикозахисту діяльності 
будівельних фірм пов'язана з тим, що пріоритетами будівельної 
галузі є створення технологічного та наукового потенціалів 
переходу до інноваційного розвитку, розширення та 
структурування внутрішнього регіонального попиту на 
продукцію і послуги будівництва. Недоліком управління 
ризиками на багатьох підприємствах будівельної галузі є 
недостатнє опрацювання методів і відсутність належного 
економічного забезпечення ризик-менеджменту. 

Будівельна галузь може забезпечити впровадження нових 
технологій у житлово-комунальному господарстві та базових 
галузях економіки, частково зняти соціальну напругу, яка 
викликана зносом та незадовільним технічним станом житлового 
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фонду, об'єктів інфраструктури та промислових підприємств, 
забезпечити створення робочих місць.   

Будівельна сфера, зокрема, житлове будівництво, вважається 
однією з пріоритетних галузей народного господарства, адже 
саме ця галузь акселеративно впливає на суспільне виробництво. 
Стан ринку житла на сучасному етапі розвитку економіки 
України визначається не тільки соціальною значущістю, а й 
можливістю його використання як потужного інструменту без 
інфляційного розширення споживчого попиту на житло як товар 
тривалого користування. Житлове будівництво є додатковим 
стимулятором економічного зростання, зниження інфляції, 
скорочення дефіциту державного бюджету, зниження рівня 
безробіття, стабілізації грошового обігу, зміцнення гривні [1, с. 
194]. Характеризуючи стан вітчизняної будівельної галузі у 
порівнянні з іншими країнами, фахівці зазначають, що за 
обсягами будівництва Україна значно відстає: якщо вартісна 
оцінка обсягів будівництва в нашій державі у 2018 році склала 4,3 
млрд. євро, то у Чехії цей показник дорівнює 20 млрд. євро, у 
Польщі – 50 млрд. євро, у Туреччині – 113 млрд. євро, у 
Німеччині – 351 млрд. євро [1, с. 195]. Розробці питань 
ризикозахисту присвячені публікації багатьох фахівців, але 
специфіка будівельної галузі у цьому напрямку досліджень 
висвітлена ще недостатньо: циклічність попиту на будівельно-
монтажні роботи, що зумовлюється тривалим терміном 
експлуатації об’єктив будівництва, висока капіталомісткість 
виробничо-технологічного процесу, наявність великого часового 
лагу між початковими витратами та кінцевим результатом 
діяльності, потреба у значних обсягах фінансових ресурсів на 
реалізацію будівельних проектів [2, с. 184]. Удосконалення 
економічного забезпечення ризик-менеджменту у будівництві 
потребує окремого розгляду, так само, як і регіональна специфіка 
розвитку даної галузі у Донецькій області. 

Дослідження тенденцій розвитку підприємств будівельної 
галузі знаходиться в центрі уваги наукової громадськості. Ці 
питання розглядалися у публікаціях Л. Безтелесної, З. Гуцайлюк, 
В. Завгороднього, О. Паламарчук, Л. Стрембіцької, В. 
Тимофієнко, Д. Яблонського та інших науковців. Автори 
виокремлюють не тільки економічну, але й соціальну роль 
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будівельної галузі. Зокрема, у статті Крамчанінової М.Д., 
Паничок М.Ю. та Бовт О.А. зазначається, що історія 
функціонування соціально-економічних систем різних рівнів 
довела виключну важливість будівельної галузі як рушійної сили 
позитивних перетворень в економіці та соціальній сфері, адже 
саме ця галузь сприяє підвищенню якості життя населення, 
реалізуючи певний комплекс проектів, у тому числі соціально 
спрямованих [2, с. 183]. Автори наводять узагальнені напрямки 
основних інновацій у будівництві. Це створення нових 
будівельних матеріалів (речовин, сумішей), нововведення в 
самому процесі проектування та спорудження будівельних 
об’єктів, удосконалення монтажних і сполучних робіт, а також 
інновації у проведенні робіт з ремонту, реконструкції, реставрації 
та відновлення об’єктів будівництва [1, с. 193]. При цьому 
зазначається, що основний напрямок інновацій вітчизняного 
будівельного ринку лежить у площині його діджиталізації та 
використання забудовниками у квартирах технології «розумний 
дім» (набір датчиків, які дозволяють віддалено обігрівати або 
охолоджувати житло перед поверненням додому господарів, 
попереджати про виникаючі проблеми та інше. Головною 
причиною, через яку в Україні масово не застосовуються 
передові технології, автори вважають низьку платоспроможність 
значної частини населення, адже прихід в Україну нових 
технологій значно залежить від рівня інвестицій у будівництво, 
від можливостей залучення так званих «довгих грошей» на 
місцевий ринок [1, с. 197]. 

Як зазначають фахівці, у таких умовах для забезпечення 
розвитку будівельної сфери та будівельних підприємств 
особливого значення набуває зростання ефективності взаємодії 
між різними групами стейкхолдерів шляхом формування 
теоретико-методологічної платформи та застосування 
практичного інструментарію реалізації стейкхолдерної стратегії 
управління взаємовідносинами зацікавлених осіб будівельних 
підприємств [3, с. 387]. Погодимося з пропозицією щодо 
визначення стейкхолдерів будівельних підприємств, які 
характеризуються як фізичні та юридичні особи або групи осіб, 
що взаємодіють у будівельній сфері на основі стратегічних 
контурів і соціальних напрямів, і визначаються 
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функціональними, результуючими, структурними, процесними, 
стратегічними, комплексними ознаками, взаємовідносини яких 
мають певний рівень ризику й загроз, що дозволяє сформувати 
підрядні відносини у капітальному будівництві, здійснити 
архітектурний контроль, відповідні розрахунки, що забезпечено 
проектною документацією, матеріальними та трудовими 
ресурсами [3, с. 388]. 

Існують теоретичні й практичні напрацювання щодо 
використання інструментів бухгалтерського обліку у процесі 
управління ризиками будівництва [4-5], формування механізму 
управління ризиками будівельних проектів на засадах 
компенсаторних технологій оподаткування [6], ризик-
менеджменту стартапів [7], використання методології управління 
ризиками цінності проекту [8] та інші розробки. Але актуальним 
залишається питання застосування механізмів регіонального та 
місцевого впливу на рівень ризикованості капіталовкладень в 
умовах децентралізації та з урахуванням наявності збройного 
конфлікту в безпосередній близькості від об’єктів будівництва. 

Метою даного дослідження є  розгляд концептуальних засад 
економічного забезпечення ризикозахисту будівельної фірми в 
умовах формування локальних ринків Донецької області.  

Результати дослідження. Будівельний комплекс Донецької 
області до початку бойових дій був одним з найпотужніших в 
Україні та забезпечував близько десятої частини загального 
обсягу будівельних робіт у країні. Значні обсяги робіт 
виконувалися як з технічного переозброєння та реконструкції 
підприємств базових галузей економіки, так і на об’єктах 
житлового та соціально-культурного призначення, а також з бу-
дівництва та реконструкції доріг, благоустрою населених 
пунктів. У місті Донецьку та області існували інвестиційно-
будівельні корпорації, які впроваджували великі інвестиційні 
проекти у сфері будівництва. У даний час наявні потужності 
будівельної індустрії не здатні освоїти весь обсяг робіт, 
недостатньо освоєна і природна ресурсна база будівельних 
матеріалів. Тим не менш, за умови прозорості та ефективних 
маркетингових комунікацій між будівельними фірмами та їх 
потенційними заказниками, в тому числі, державою, яка 
представлена регіональними та муніципальними органами влади, 
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існують об'єктивні передумови створення і розвитку сучасного 
будівельного кластеру в Донецькому регіоні. Індекси будівельної 
продукції за видами за три квартали 2020 року (у % до 
відповідного періоду попереднього року) склали: по житловим 
будівлям 119,7%, по інженерним спорудам 153,1%, усього по 
будівництву 139,9% (без урахування частини тимчасово 
окупованої території у Донецькій області) [9]. 

У теперішній час будівельна галузь регіону знаходиться у 
стані ринкової невизначеності, яка вимагає від підприємств 
чіткого розуміння необхідності забезпечення достатнього рівня 
ризик-менеджменту, формування відповідних завдань і заходів 
щодо досягнення та підтримання мінімальної 
ризикозахищеності. Для будівельної фірми цей процес 
відбувається під впливом наступних факторів: 

- криза фінансування, пов'язана зі збройним конфліктом і 
дефіцитом ресурсів в економіці країни взагалі; 

- недостатність у комерційних банків можливостей 
довгострокового кредитування; 

- структурна криза ринку нерухомості; 
- криза, пов'язана з якістю споруджуваних об'єктів (зниження 

якості будівельних матеріалів, які використовуються через 
прагнення компаній максимально скоротити витрати); 

- зростання тіньового ринку будівельних послуг у зв'язку з 
надмірним регуляторним тиском на підприємства. 

Удосконалення системи ризикозахисту будівельного 
підприємства потребує виявлення обумовлюючих її чинників і 
резервів, їхнього обґрунтування та класифікації. До числа 
зовнішніх чинників можна віднести: умови інвестування в галузі, 
регіоні, країні; тенденції технічного розвитку; рівень конкуренції 
на будівельному ринку; ресурсозабезпеченість тощо. Під 
внутрішніми чинниками розуміються: впровадження у 
виробництво нової техніки, прогресивної технології, дієвих 
економічних стимулів; підвищення кваліфікаційного рівня 
працівників; формування системи конкурентних відносин в 
діяльності персоналу тощо. Використання сучасних принципів і 
методів управління ризиками повинне базуватися на відповідній 
концепції ризик-менеджменту.  
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При розробці системи ризикозахисту для підприємств 
будівельного комплексу необхідно враховувати велику кількість 
і різноманітність суб'єктів будівельного комплексу - 
забудовників, інвесторів, замовників, підрядників, 
субпідрядників, проектних організацій, інжинірингових фірм, 
виробників будматеріалів, підприємств, що спеціалізуються на 
установці інженерних систем, ріелторів, дизайнерів і т. д. 

Всі ці суб’єкти різні за характером діяльності, масштабами, 
потребам в інвестиціях, ресурсному забезпеченню, але в той же 
час вони є ланками єдиного технологічного ланцюжка і 
знаходяться під впливом одних і тих же зовнішніх чинників, які 
формують умови їх діяльності на ринку. 

Стратегічні ризики будівельного комплексу формуються під  
впливом таких чинників, як: залежність від ціни і доступного 
кількості сировини для виробництва будівельних матеріалів і 
будівництва; залежність від попиту на нерухомість, який, в свою 
чергу, формують не тільки споживачі, але й інвестори, для яких 
об'єкт нерухомості виступає як засіб капіталізації; сезонність 
будівельних робіт. 

У раніше опублікованих роботах нами вже розглядалися 
поняття ризикостійкості як сукупності властивостей 
досліджуваної системи, що визначають характер реагування цієї 
системи на зміни рівня ризиків, та ризикозахищеності, яка  
досягається управлінськими впливами ззовні в контексті чинної 
політики державного економічного регулювання, а також і 
внутрішніми впливами, та базується на прийнятій системі 
планування і управління [10]. При цьому ступінь оптимальності 
системи забезпечення ризикозахисту характеризується її 
детермінованістю (взаємодією елементів, при якому діяльність 
одного з них відбивається на діяльності інших), динамічністю 
(здатністю адаптуватися до змін середовища), наявністю в 
системі керуючого параметра (в соціально керованій системі це 
керівники підрозділів різних рівнів), наявністю зворотного 
зв'язку.  

Загальновідомими методами обмеження і зниження ризиків, 
широко представленими в економічній літературі, є 
диверсифікація, метод передачі (трансфер), страхування, 
використання термінових контрактів (хеджування) і створення 
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резервних фондів (самострахування). Завдання зниження ризиків 
формулюється і вирішується для кожного конкретного 
будівельного підприємства з його технологічними, структурно-
організаційними та іншими особливостями і для кожного окремо 
взятого проекту будівництва, що обумовлює різноманіття 
методів обмеження і зниження ризиків. 

У той же час, аналізуючи ці методи, можна чітко простежити 
три основні підходи до вирішення проблеми: по-перше, зниження 
ризиків шляхом розподілу інвестованих коштів між різними 
об'єктами вкладення капіталу; по-друге, передача ризиків, 
здійснювана різними способами; і по-третє, формування 
страхових фондів, преміювання за ризик і інші прийоми, 
пов'язані з резервуванням коштів. Кожне з трьох напрямків має 
позитивні і негативні риси і свої особливості. 

Диверсифікація як процес розподілу інвестованих коштів між 
різними об'єктами вкладення капіталу, які безпосередньо не 
пов'язані між собою, може розглядатися як спосіб розподілу 
активів інвестиційного портфеля, структурованого в площині 
реальних інвестицій і в площині фінансових активів. Формування 
останнього відбувається відповідно до обраних інвестиційних 
пріоритетів, поряд із формуванням портфеля реальних 
інвестицій. Позитивний вплив диверсифікації на зниження 
інвестиційних ризиків обумовлено тим, що забезпечується 
розподіл зусиль і капіталовкладень між різноманітними видами 
діяльності, безпосередньо не пов'язаними один з одним. 
Диверсифікувати ресурси можна різними способами, в 
залежності від сфери застосування капіталу та інвестиційної 
політики підприємства. Недоліком даного методу є 
«розпорошення» ресурсів між різними проектами. За умови 
фінансової та економічної обґрунтованості інвестицій і гарантії 
своєчасного надходження фінансування в процесі реалізації 
проектів вказаний недолік можна ігнорувати. Однак наведені 
умови важко здійснити для більшості українських підприємств. 
Тому даний негативний фактор диверсифікації робить її 
практично непридатною в кризових умовах. Диверсифікація 
фінансових інвестицій як метод мінімізації ризиків, являє для 
вітчизняних підприємств набагато більший інтерес, оскільки 
існують різні інвестиційні стратегії, що дозволяють 
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конструювати бажану пропорцію активів різних типів, наприклад 
мінімум ризику при заданому рівні очікуваного прибутку, або 
максимум прибутку при заданому рівні ризику. Однак 
використання методу диверсифікації портфеля цінних паперів 
для українських підприємств обмежена рівнем розвитку 
фінансового ринку. 

Аналіз економічної літератури з питання передачі ризиків 
(часткової або повної) від інвестора до інших контрагентів, які 
беруть участь в реалізації проекту або спеціалізуються на 
страхуванні ризиків, дає підстави для систематизації різних 
засобів трансферу ризиків за рівнем спеціалізації страхових 
функцій. При цьому слід виокремити нижчий рівень - 
контрактний трансфер і вищий - страхування та хеджування 
ризиків. 

Передача ризиків через укладання контрактів фактично являє 
собою їх перерозподіл між контрагентами, які не спеціалізуються 
на страхуванні. Можуть використовуватися різні види 
контрактів, в залежності від того, яка група ризиків страхується. 
Найбільш поширеними є будівельні контракти, що передбачають 
розподіл ризиків між забудовником і підрядником; оренда або 
лізинг майна, при яких ризики частково передаються від 
орендодавця до орендаря; транспортні контракти як засіб 
перерозподілу ризиків перевезення і зберігання цінностей; 
контракти продажу, обслуговування та зберігання - з істотними 
можливостями трансферу ризиків; контракти - поручительства, 
характерна особливість яких - тристоронній перерозподіл ризиків 
між поручителем, кредитором і принципалом; фінансування під 
передачу права грошової вимоги - факторингові контракти, при 
яких відбувається трансфер кредитного ризику. 

Важливим моментом аналізу можливих методів зниження 
ризиків є розрахунок витрат, пов'язаних із застосуванням того чи 
іншого методу. При контрактному трансфері калькуляція витрат 
виглядає наступним чином (табл. 1). 

З табл. 1.6.1 видно, що 
 𝑦𝑦1 = ∑ S𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖=1 ,   (1) 

де y1 – сумарні витрати за трансфером через будівельні 
контракти, грн.; 
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і – вид витрат (і = 1,2,3…); 
n – вид трансферного контракту (n = 1,2,3…); 
S – сума витрат кожного виду за будівельним контрактом, грн. 
 
Аналогічно, 𝑦𝑦2 = ∑ А𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖=1  ,   (2) 

 𝑦𝑦3 = ∑ Т𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖=1 ,   (3) 
 𝑦𝑦4 = ∑ Р𝑖𝑖  𝑛𝑛𝑖𝑖=1    (4) 
 𝑦𝑦5 = ∑ G𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖=1   ,   (5) 
 𝑦𝑦6 = ∑ F𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖=1     (6) 

де A,T,P,G,F – суми витрат кожного виду за різними типами 
угод.  

 
Горизонтальні підсумки калькуляції дають уявлення про 

розміри однорідних витрат за трансфером ризиків через 
контракти всіх видів: 

 
xi = Si + Ai + Ti +  Pi + Gi +Fi,  (7) 

де x – сума однорідних витрат по кожному виду контрактів, грн. 
 
Таким чином, суму витрат за контрактним трансфером ризиків 

(Z) можна визначити за формулою: 
 𝑍𝑍 =  ∑ (𝑆𝑆𝑆𝑆 + Ai +  Ti +   Pi +  Gi + Fi)            𝑛𝑛𝑖𝑖=1     (8) 
 
Тоді ефективність контрактного трансферу (Q) буде виражена 

наступним чином: 
 𝑄𝑄 =

∑ Ri𝑛𝑛𝑖𝑖=1∑ (𝑆𝑆𝑖𝑖+Ai + Ti+  Pi + Gi +Fi)𝑛𝑛𝑖𝑖=1  ,                         (9) 

де R – абсолютна величина можливих збитків, ризик яких 
передано через контракти, грн. 
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Таблиця 1.6.1 
Калькуляція витрат при контрактному трансфері (розроблено 

авторами) 
№ 
з/п 

Види витрат Види контрактів 

   
Ра

зо
м 

  Б
уд

ів
ел

ьн
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  О
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нд
ні

 

  Т
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  П
ор
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ит
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а 

Ф
ак
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нг
ов
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Представницькі 

витрати, пов'язані 
з укладенням 
договору 

S1 A1 T1 P1 G1 F1 x1 

2. Різниця в ціні 
контракту за 
передачу ризику 

S2 A2 T2 P2 G2 F2 x2 

3. Частка 
адміністративних 
витрат, яка 
припадає на 
укладення даного 
контракту 

S3 A3 T3 P3 G3 F3 x3 

4. Частка 
загальновиробнич
их витрат, яка 
припадає на 
укладення даного 
контракту 

S4 A4 T4 P4 G4 F4 x4 

5. Послуги 
юридичного 
консалтингу 

S5 A5 T5 P5 G5 F5 x5 

6. Інші витрати S6 A6 T6 P6 G6 F6 x6 

 Разом y1 y2 y3 y4 y5 y6 Z 

 
Абсолютна величина можливих збитків, обумовлених 

факторами ризику, у відповідності до існуючої методики 
кількісної оцінки ризику, може бути розрахована як 
середньоквадратичне відхилення дійсних фінансових результатів 
від очікуваних: 
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𝑅𝑅 = �∑(𝑘𝑘−𝑘𝑘� )
2 𝑗𝑗∑𝑗𝑗  ,   (10) 

де 𝑘𝑘 – очікуване значення для кожного випадку спостереження; 𝑘𝑘� – середнє очікуване значення; 𝑗𝑗 – число випадків спостереження (частота). 
 
Тоді коефіцієнт ефективності контрактного трансферу ризиків 

визначається за формулою (11): 
 

𝑄𝑄 = ∑ �∑(𝑘𝑘−𝑘𝑘�)
2 𝑗𝑗∑𝑗𝑗

(𝑆𝑆𝑖𝑖+Ai + Ti+ Pi + Gi +Fi)𝑖𝑖  100%    𝑛𝑛𝑖𝑖=1           (11) 

 
Повернувшись до позначення суми витрат за всіма видами 

контрактів через Z, отримаємо найбільш зручний варіант 
формули: 

 

𝑄𝑄 = ∑ �∑(𝑘𝑘−𝑘𝑘�)
2 𝑗𝑗∑𝑗𝑗𝑍𝑍  100%           𝑛𝑛𝑖𝑖=1                   (12) 

 
З точки зору якісної оцінки даного методу зниження ризиків 

необхідно виділити його переваги і недоліки. До числа останніх 
відноситься, по-перше, невизначеність величини переданого 
ризику, оскільки в процесі укладання контрактів в одних 
випадках вдається домогтися вигідних умов, а в інших - ні, що 
залежить від економічної кон'юнктури. Отже, контрактний 
трансфер ризиків не можна вважати універсальним методом 
ризик – менеджменту для будівельного підприємства. 

Інший важливий недолік - неможливість мінімізації 
фінансових ризиків. За допомогою контрактів можна здійснити 
трансфер виробничих і торгових ризиків, але в сфері фінансових 
інвестицій трансфер передбачає вищий ступінь спеціалізації 
контрагентів, яка характерна для страхування та хеджування. 

Існує й третя причина, через яку розглянутий метод не є 
основним інструментом управління ризиками. В процесі 
контрактного трансферу відбувається лише перерозподіл збитків 
у разі настання ризикової ситуації. Резервування коштів на 
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покриття цих збитків зазвичай не відбувається. Тому результатом 
є відносне вирівнювання ризиків в різних сферах господарської 
діяльності, але не абсолютне їх зниження. 

У той же час у контрактного трансферу є безперечні переваги, 
що визначають його широке застосування у діяльності 
будівельних підприємств. Головна з цих переваг та, що описаний 
метод зрозумілий і доступний, не вимагає консалтингових та 
посередницьких послуг; його застосування практично не 
залежить від рівня розвитку ринкової інфраструктури (біржових 
інститутів, інформаційних комунікацій, якості та доступності 
статистичних даних тощо). 

Передача ризиків через контракти свідомо чи несвідомо 
використовувалася завжди, з часів виникнення товарних 
відносин, включаючи планову економіку. Даний метод - один з 
небагатьох інструментів ризик - менеджменту, який можна 
застосовувати в будь-яких умовах: при бартерному обміні, кризі 
неплатежів і прямій загрозі банкрутства (поки підприємство 
існує, його господарська діяльність виражається в укладенні та 
виконанні контрактів). Природно, в екстремальній ситуації, коли 
господарська діяльність згортається, контрактний трансфер вже 
не може розглядатися як метод зниження ризиків. 

Аналізований спосіб ризикозахисту є унікальним і в тому 
відношенні, що в процесі його застосування вплив екзогенних 
факторів мінімальний. Наприклад, несприятливий інвестиційний 
клімат, занадто жорстке податкове законодавство, слабкість 
фінансово - кредитної системи, гострі екологічна та соціальна 
кризи, негативні демографічні тенденції та інші умови, в яких 
функціонують українські підприємства будівельної галузі, і які 
дають мінімальні шанси на виживання, все ж залишають 
можливості для управління ризиками за допомогою 
контрактного трансферу. 

Передача ризику може здійснюватися в процесі страхування. 
З точки зору економічної теорії страхування можна назвати 
своєрідною кооперацією господарюючих суб'єктів щодо 
боротьби з можливими наслідками настання ризикових подій, 
причому функції учасників спеціалізовані: страхувальник 
сплачує страхові внески і в передбаченому договором випадку 
отримує відшкодування збитків; страховик - суб'єкт 
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підприємництва, основним родом діяльності якого за статутом є 
страхування, займається створенням і ефективним розміщенням 
страхового фонду. 

Методика аналізу страхування ризиків як одного з прийомів їх 
мінімізації аналогічна тій, що запропонована нами для 
контрактного трансферу, і містить наступні етапи: 

- визначення структури витрат по страхуванню 
інвестиційних ризиків; 

- розрахунок ефективності страхування; 
- аналіз об'єктивних і суб'єктивних факторів, що 

обумовлюють застосування даного методу в господарській 
практиці українських підприємств. 

Калькуляція витрат страхування включає такі статті: 
- загальна сума страхових внесків за час дії поліса; 
- послуги юридичного консалтингу; 
- частка адміністративних витрат, яка припадає на 

організацію і ведення страхових операцій; 
- інші витрати. 
Позначимо сумарні витрати за всіма страховими полісами 

через f, а витрати по кожному окремому полісу – W, тоді: 
 𝑓𝑓𝑖𝑖 = ∑ W𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖=1  ,    (13) 

де і – вид страхового полісу; 
n – кількість укладених полісів. 
 
Ефективність страхових операцій визначимо через коефіцієнт 

К, розрахований як відношення абсолютної величини можливих 
збитків, ризик яких передано через страхові поліси, до сумарних 
витрат страхування: 

 

К = ∑ �∑(𝑘𝑘−𝑘𝑘�)
2 𝑗𝑗∑𝑗𝑗 −𝑗𝑗W𝑖𝑖  100%     𝑛𝑛𝑖𝑖=1                     (14) 

де j – сума франшизи за всіма полісами, грн. 
 
Кількісний вимір ефективності страхових операцій не дає 

підстав зробити остаточний висновок про ступінь ефективності 
цього методу в ризик - менеджменті будівельних підприємств. 
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Істотні чинники - як об'єктивні, так і суб'єктивні, впливають на 
вирішення даної проблеми. Зокрема, негативно впливають 
недосконалість правового захисту, несприятливе для розвитку 
страхового бізнесу середовище, відсутність надійної 
статистичної та інформаційної бази, криза довіри до страхових 
компаній, що виникла у суспільній свідомості в результаті 
банкрутства багатьох з них, яке супроводжувалося несплатою 
кредиторської заборгованості, занадто високий рівень витрат за 
страхуванням, відсутність на будівельних підприємствах 
кваліфікованих в даній області фахівців. 

Позитивний вплив на страхування мають такі фактори, як 
простота і доступність даного методу, його вигідність для 
страхувальника та страховика, різноманіття форм страхування та 
ризиків, що піддаються страхуванню, існуючі макроекономічні 
передумови розвитку цього бізнесу. 

Серед відомих у світовій практиці методів управління 
ризиками особливе місце займає хеджування, в основі якого 
лежить обіг термінових контрактів на вторинному фондовому 
ринку. Хеджування угод на ринку термінових контрактів - одне з 
найцікавіших і важливих за своєю економічною сутністю 
«винаходів» ринкового господарства. Механізм хеджування 
угоди зводиться до відкриття на ф'ючерсному ринку позиції, 
протилежної тій, що зайнята на спотовому ринку. Придбання 
реального товару відбувається одночасно з продажем 
ф'ючерсного контракту на цей товар, і навпаки. При одночасному 
завершення угод на ф'ючерсному і спотовому ринках збитки по 
ф'ючерсах компенсуються прибутками на ринку реального 
товару, в той же час втрати на спотовому ринку будуть покриті 
доходами від ф'ючерсних контрактів. Такий стан речей 
обумовлено тим, що спотові і ф'ючерсні ціни зазвичай 
змінюються в одному напрямку. 

Проаналізуємо кількісну ефективність описаного методу 
ризик-менеджменту за аналогією з двома іншими, розглянутими 
раніше, методами - контрактним трансфером і страхуванням 
ризиків. 

Вихідним пунктом наших міркувань є той факт, що для 
підприємства ефективність будь-якого методу зниження ризиків 
може бути визначена як відношення абсолютної величини 
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можливих збитків за переданими ризиками до абсолютної 
величині витрат, пов'язаних з практичною реалізацією обраного 
методу. 

Номенклатура витрат підприємства з хеджування угод 
включає наступні статті: 

- біржові страхові внески; 
- витрати з оплати брокерських послуг; 
- витрати з оплати юридичного консалтингу; 
- частка адміністративних витрат, пов'язаних з операціями 

хеджування; 
- інші витрати. 
Величину можливих збитків визначимо через 

середньоквадратичне відхилення, витрати з хеджування 
позначимо y. Тоді коефіцієнт ефективності хеджування у можна 
розрахувати за формулою: 

 

𝛾𝛾 = ∑ �∑(𝑘𝑘−𝑘𝑘�)
2 𝑗𝑗∑ 𝑗𝑗 ±Н

І𝑖𝑖  100%       𝑛𝑛𝑖𝑖=1                    (18) 

де Н – сумарний фінансовий результат (прибуток або збиток) від 
усіх хеджевих операцій, грн. 

 
Одним з найбільш простих, поширених і ефективних засобів 

зниження ризику у будівництві є самострахування, при якому 
страхувальник створює власні резерви на покриття можливих 
збитків. Самострахування може бути індивідуальним і 
колективним, причому кожна з цих форм має переваги і недоліки. 
Перевага індивідуального самострахування в тому, що воно 
відбувається на основі відносно точно розрахованих величин 
можливих збитків по кожному виду ризиків і по кожному проєкту 
окремо. Недолік індивідуального самострахування - обмежені 
можливості окремого інвестора щодо акумулювання вільних 
фінансових коштів для створення страхових фондів. Цей недолік 
дозволяє подолати колективне самострахування, яке передбачає 
створення спілок, асоціацій та інших об'єднань страхувальників 
для здійснення спільних програм. При колективному 
самострахуванні створюється так званий страховий пул - 
об'єднання страхувальників для спільного страхування 
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конкретного ризику. Учасники пулу несуть солідарну 
відповідальність за можливими збитками, в результаті чого 
відбувається перерозподіл і зниження ризику. 

З точки зору ризик-менеджменту резервування коштів надає 
можливості щодо зниження ризиків будівельних фірм як в розрізі 
кожного окремо взятого проекту, так і за сферами інвестування. 
Якісна однорідність проектів зумовлює третій можливий варіант 
- комплексне резервування за видами ризиків. Страхові пули 
відомі у світовій практиці як форма перерозподілу ризиків в 
страховому бізнесі, але вони можуть існувати і як асоціації 
інвесторів - страхувальників, створювані зазвичай для зниження 
ризикованості реальних інвестицій. У сфері фінансових 
інвестицій організація страхових пулів менш вигідна, оскільки 
тут можна використовувати інші, більш ефективні фінансові 
інструменти, наприклад, хеджування. 

Очевидно, що максимальна величина створюваного резерву - 
це абсолютний розмір можливого збитку, ризик якого ми хочемо 
застрахувати; тоді в загальному випадку виконується умова: 

 𝐽𝐽 =  
𝑅𝑅𝑡𝑡  ,                                              (19) 

де 𝐽𝐽 – сума резерву, грн.; 
R – абсолютна величина можливих збитків, ризик яких 

страхується, грн.; 𝑡𝑡 – коефіцієнт пропорційності (0 < 𝑡𝑡 ≤ 1). 
 
Витрати при самострахуванні складаються з розміру 

зарезервованих сум і частки загальногосподарських витрат, 
пов'язаних з організацією ризик - менеджменту в формі 
самострахування. Тоді коефіцієнт ефективності резервування 
ризику можна представити в наступному вигляді: 

 

𝐿𝐿 = ∑ �∑�𝑘𝑘−𝑘𝑘��2 𝑗𝑗∑ 𝑗𝑗 (1−𝑡𝑡)

(𝑗𝑗+𝑥𝑥)𝑖𝑖  100%,                       𝑛𝑛𝑖𝑖=1 (20) 

де L – коефіцієнт ефективності резервування ризику; 
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�∑(𝑘𝑘−𝑘𝑘� )
2 𝑗𝑗∑ 𝑗𝑗 – середнє квадратичне відхилення чи абсолютна 

величина ризику, грн.; 
xi– частка загальногосподарських витрат, які припадають на 

організацію резервування i-го ризику, грн.; 
n – кількість операцій самострахування в даному періоді. 
 
Підсумком проведеного аналізу методів обмеження і 

зниження ризиків є наступні основні висновки. Вирішення 
проблеми мінімізації ризиків підприємств будівельної галузі 
пов'язано з реалізацією трьох базових методологічних підходів - 
диверсифікацією, трансфером і резервуванням, кожен з яких має 
свої переваги і недоліки. Кількісно ефективність розглянутих 
методів управління ризиками пропонуємо виразити за 
допомогою показників, формули для розрахунку яких та 
економічний зміст згруповано у табл. 1.6.2. 

Цікавим є, на наш погляд, застосування в будівельній галузі 
практики аналізу ризиків стартапів, яку розглянуто у роботі 
Яцкевич І.В. [11]. Зокрема, для будівельної фірмі, як і для 
фаундера стартапу, важливо визначити толерантність до ризику 
(суму, яку фірма може на себе взяти як втрати) і апетит-ризик 
(суму, яку фірма може поставити під загрозу, перш ніж яка-
небудь дія, що несе в собі ризик, буде здійснена). 

Апетит-ризик може бути визначений шляхом оцінки головних 
факторів, які впливають на реалізацію проекту, шляхом 
сценарного аналізу непередбачених втрат і експертної думки 
фахівців у зазначеному середовищі. Толерантність до ризику 
проекту може бути визначена шляхом розрахунку очікуваних та 
непередбачених втрат на основі ретельного сценарного 
моделювання. Погодимося з автором стосовно можливості 
використання на практиці при оцінюванні апетит-ризику 
відсотку від капіталу компанії [11, с. 460]. 

Стратегія будівельної фірми базується на вивченні цільових 
покупців і розробці найбільш ефективних методів задоволення 
їхніх потреб. Якщо мова йде про державні замовлення, то бізнес-
діяльність будівельних фірм полягає у реалізації своїх 
конкурентних переваг через участь у тендерах і конкурсах на 
отримання підрядів. 
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Таблиця 1.6.2 
Показники ефективності методів зниження ризиків для 
підприємств будівельної галузі (розроблено авторами) 

Найменування 
показника 

Розрахункова формула Економічний 
зміст  

1. Коефіцієнт 
ефективності 
контрактного 
трансферу 
ризиків 

𝑄𝑄 = � �∑(𝑘𝑘 − 𝑘𝑘�)
2 𝑗𝑗∑ 𝑗𝑗𝑍𝑍  100%,

𝑛𝑛
𝑖𝑖=1  

де 𝑄𝑄 – коефіцієнт ефективності контрактного 
трансферу ризиків, %; 𝑘𝑘 – очікувана абсолютна величина збитків для 
кожного випадку спостереження, грн.; 𝑘𝑘� – середнє очікуване значення величини збитків, 
грн.; 𝑗𝑗 – число випадків спостереження (частота); 
Z – сума витрат за контрактним трансфером, грн.; 
n – вид трансферного контракту (n = 1,2,3,…); 
і – вид витрат (і = 1,2,3,…) 

Показник 
характеризує 
ефективність 
контрактного 
трансферу 
ризиків як 
одного з 
методів 
ризикозахисту 
будівельного 
підприємства 

2. Коефіцієнт 
ефективності 
страхування К = ��∑(𝑘𝑘 − 𝑘𝑘�)

2 𝑗𝑗∑ 𝑗𝑗 − 𝑗𝑗
W𝑖𝑖  100%,          

𝑛𝑛
𝑖𝑖=1  

де К – коефіцієнт ефективності страхування, %; 
W𝑖𝑖 – сумарні витрати по страхуванню, грн.; 
j – сума франшизи по всім полісам, грн. 

Коефіцієнт є 
кількісною 
характеристик
ою відносної 
ефективності 
трансферу 
ризиків через 
страхування 

3. Коефіцієнт 
ефективності 
хеджування 𝛾𝛾 = � �∑(𝑘𝑘 − 𝑘𝑘�)

2 𝑗𝑗∑ 𝑗𝑗 ± НІ𝑖𝑖  100%,          

𝑛𝑛
𝑖𝑖=1  

де 𝛾𝛾 – коефіцієнт ефективності хеджування, %; І𝑖𝑖 – сумарні витрати по хеджуванню, грн.; 
Н – сумарний фінансовий результат від усіх 
хеджевих операцій, грн. 

Показник є 
кількісним 
виразом 
ефективності 
хеджування 
ризиків як 
одного з 
засобів їх 
трансферу 

4. Коефіцієнт 
ефективності 
самострахуван
ня 𝐿𝐿 = ��∑�𝑘𝑘 − 𝑘𝑘��2 𝑗𝑗∑ 𝑗𝑗 (1 − 𝑡𝑡)

(𝑗𝑗 + 𝑥𝑥)𝑖𝑖  100%,   

𝑛𝑛
𝑖𝑖=1  

де L – коефіцієнт ефективності самострахування, 
%; 
Ji – сума створюваного резерву за покриттям і-го 
ризику, грн.; 
xi– частка загальногосподарських витрат, які 
припадають на організацію резервування i-го 
ризику, грн.; 
ti – коефіцієнт пропорційності (ti = 

𝑅𝑅𝑖𝑖𝑗𝑗 , де R – 

абсолютна величина можливих збитків, грн. 

Коефіцієнт 
відображає 
ефективність 
самострахуван
ня при 
створенні 
резервних 
фондів 
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Самі конкурентні переваги - це більш низькі, ніж у інших 
претендентів, ціни на будівельну продукцію; більш висока якість, 
підтверджена позитивним досвідом виконання аналогічних робіт 
у минулому; імідж підприємства як дисциплінованого, надійного 
підрядника; наявність кадрів, виробничих можливостей, 
оборотних активів; наявність у підприємства потенціалу 
освоєння нових технологій у будівництві; наявність сервісних 
гарантій післяпродажного обслуговування об'єктів. Однак 
наявність або відсутність тих чи інших конкурентних переваг 
наразі не є вирішальними, оскільки необхідно «донести» цю 
інформацію до можливого заказника, що потребує системної 
взаємодії з органами влади, якісних багатоканальних комунікацій 
з місцевою громадою, фінансово-кредитними установами, 
місцевими проектними організаціями і потенційними 
субпідрядниками. Все це визначає маркетинговий потенціал 
будівельного підприємства та зменшує ризики, забезпечуючи 
довіру контрагентів на локальному ринку. Економічне 
забезпечення ризикозахисту будівельної фірми в умовах 
формування локальних ринків містить систему довгострокової 
взаємодії з місцевими органами влади, громадою, банками, 
кадровими агенціями і центрами зайнятості, а також систему 
маркетингових комунікацій з іншими сегментами локального 
ринку будівельних послуг (рис. 1.6.1). 

Зростання ефективності взаємодії між різними групами 
стейкхолдерів впливає на регіональну специфіку регуляторної 
діяльності влади, локальні особливості взаємодії агентів попиту 
та агентів пропозиції, регіональну логістику та інфраструктуру 
локальних ринків. 

Компенсація занадто високих ризиків вкладання капіталу в 
економіку депресивного регіону спирається на  методику аналізу 
ефективності ризикозахисту, яка містить такі складові: 
визначення структури витрат за використаним методом, 
розрахунок ефективності використаного методу, аналіз факторів, 
що впливають на ефективність даного методу. 
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Рисунок 1.6.1 – Економічне забезпечення ризикозахисту 
будівельної фірми (складено авторами) 

 

Економічне забезпечення ризикозахисту будівельної фірми в 
умовах формування локальних ринків Донецької області 

 

Системні складові 
застосування механізмів 

регіонального та місцевого 
впливу на рівень 
ризикованості 

капіталовкладень 

 

Си
ст

ем
а 

до
вг

ос
тр

ок
ов

ої
 в

за
єм

од
ії 

з 
мі

сц
ев

им
и 

ор
га

на
ми

 в
ла

ди
, 

гр
ом

ад
ою

, б
ан

ка
ми

, к
ад

ро
ви

ми
 

аг
ен

ці
ям

и 
і ц

ен
тр

ам
и 

за
йн

ят
ос

ті
 

Си
ст

ем
а 

ма
рк

ет
ин

го
ви

х 
ко

му
ні

ка
ці

й 
з і

нш
им

и 
се

гм
ен

та
ми

 л
ок

ал
ьн

ог
о 

ри
нк

у 
бу

ді
ве

ль
ни

х 
по

сл
уг

 

 

Локальні 
особливості 

взаємодії агентів 
попиту та агентів 

пропозиції 
 

Регіональна 
специфіка 

регуляторної 
діяльності влади  

Регіональна 
логістика та 

інфраструктура 
локальних ринків 

 

Компенсація занадто 
високих ризиків 

вкладання капіталу в 
економіку депресивного 

регіону 

Визначення 
структури витрат 
за використаним 

методом 

Розрахунок 
ефективності 

використаного
методу 

Аналіз факторів, що 
впливають на 
ефективність 

даного методу 
 

Інформаційне 
забезпечення 

Ідентифікація ризиків 

Зр
ос

т
ан

ня
 е

ф
ек

т
ив

но
ст

і в
за

єм
од

ії 
м

іж
 р

із
ни

м
и 

гр
уп

ам
и 

ст
ей

кх
ол

де
рі

в 
 

Методика аналізу ефективності 
ризикозахисту 



82 

Висновки та наукова новизна. В результаті проведеного 
дослідження узагальнено підходи до компенсації занадто 
високих ризиків вкладання капіталу в будівельну галузь 
депресивного регіону (на прикладі Донецької області), який 
спирається на  методику аналізу ефективності ризикозахисту. 
Складові цієї методики - визначення структури витрат за 
використаним методом ризикозахисту, розрахунок ефективності 
кожного методу, аналіз факторів, що впливають на його 
ефективність. 

Визначено, що зростання ефективності взаємодії між різними 
групами стейкхолдерів позитивно впливає на регіональну 
специфіку регуляторної діяльності влади, регіональну логістику 
та інфраструктуру локальних ринків будівельної продукції.  

Запропоновано економічне забезпечення ризикозахисту 
будівельної фірми, яке містить механізми регіонального та 
місцевого впливу на рівень ризикованості капіталовкладень. 
Подальші дослідження з даного напряму сформують умови для 
випереджаючого розвитку будівельної галузі у регіоні. 
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1.7  Оцінка тенденцій розвитку  
страхування майна в Україні 

 

Страхування забезпечує соціально-економічну стабільність в 
суспільстві, так як гарантує власникам відшкодування збитку при 
загибелі або пошкодженні майна і втрати доходу.  

Роль страхування проявляється, перш за все, на 
мікроекономічному рівні, конкретні договори страхування 
укладаються юридичними і фізичними особами з метою захисту 
своїх майнових інтересів. При виникненні великих природних 
або техногенних катастроф, що охоплюють величезні території, 
що порушують діяльність сотень підприємств, які загрожують 
життю тисяч жителів, відшкодування відповідного збитку через 
систему страхування має макроекономічні наслідки. 
Макроекономічні пропорції розвитку провідних держав світу 
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багато в чому визначають величезні інвестиційні ресурси 
страхових компаній. 

Сучасне ринкове суспільство неможливо уявити без 
страхування як особливого виду економічних відносин. Існує 
прямий зв'язок між рівнем добробуту суспільства, ступенем 
розвитку ринкових відносин і рівнем розвитку страхування. У 
країнах, що є світовими лідерами в області соціальних і ринкових 
відносин (США, Японія, європейські держави і ін.), страхування 
є однією з найбільш стабільних і динамічна розвинутих галузей 
народного господарства. 

Таким чином актуальність дослідження полягає в тому, що в 
сучасному світі люди постійно знаходяться в стані ризику, і для 
того, щоб мінімізувати його, необхідно користуватися 
послугами, які надають страховики. 

Для реалізації можливостей страхової галузі потрібна активна 
державна підтримка і, чим швидше держава усвідомлює роль 
страхування як стратегічного сектора економіки, тим швидше в 
Україні буде здійснено перехід до соціально-орієнтовного 
ринкового зростання. 

Майнове страхування на сьогоднішній день є найбільш 
великої галуззю страхового ринку, включаючи в себе цілий 
комплекс видів страхування (страхування вантажів, всіх видів 
транспорту, майна фізичних та юридичних осіб, заставного 
майна тощо).  

Паралельно з розвитком послуг страхування майна 
відбувається і вдосконалення страхового законодавства. І якщо в 
більшості зарубіжних країн склалася столітня практика 
застосування страхового законодавства, то щодо вітчизняного 
страхового законодавства про це поки можна тільки мріяти – 
стійка судова практика складеться не раніше ніж через  
10-15 років його активного застосування.  

У сучасній ринковій ситуації досі у свідомості споживачів 
присутня велика частка інерційності мислення, оскільки, не 
маючи звички купувати і використовувати різні страхові 
продукти, вітчизняні споживачі з великим небажанням 
розглядають можливість їх покупки.  

Слабкість розвитку українського ринку страхових послуг 
підтверджується, наприклад, тим, що збори страхових премій за 
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все українського ринку можна порівняти зі зборами окремих 
страхових компаній економічно розвинених країн [1].  

Саме тому не дивно, що вітчизняні компанії можуть 
працювати лише на місцевому ринку, що суттєво звужує не 
тільки їх можливості з розвитку, а й знижує гнучкість 
економічних інструментів в Україні в цілому. 

На даний момент стан майнового страхового ринку України, 
як і багатьох інших сфер діяльності в країні, характеризується 
рядом досить неприємних з точки зору розвитку економіки явищ:  

‒ скорочуються темпи приросту числа страхових внесків; 
‒ росте збитковість договорів страхування; 
‒ втрата значного відсотка страхових премій під час 

перестрахування з іноземними страховиками; 
‒ страховики відчувають істотний тиск з боку інших сегментів 

фінансового ринку (коливання курсів валют, падіння купівельної 
спроможності населення, скорочення обсягів кредитування 
тощо).  

Також, залишаються невирішеними такі проблеми, як:  
‒ недосконалий механізм захисту прав споживачів; 
‒ низький рівень страхової культури та високий рівень 

недовіри населення до страхових компаній; 
‒ низька якість пропонованих страхових послуг; 
‒ відсутність інноваційних кроків розвитку; 
‒ значна інформаційна закритість діяльності страхових 

компаній та недосконалість фінансової звітності і методів 
обробки даних. 

Основними видами страхових продуктів, що реалізуються в 
Україні, на сьогоднішній день є поліси ОСЦПВ, КАСКО, 
договори на страхування домашнього майна, нерухомості та 
тварин, а також договори страхування вантажів та багажу. 

Відповідно до думки експертів страхової галузі, подальший 
розвиток ринку буде проходити в жорстких умовах, що 
викликано загальною тенденцією зниження доходів населення. З 
боку споживачів на страховиків буде надаватися сильне ціновий 
тиск, яке навряд чи дозволить підвищувати тарифи в 
добровільних видах страхування. Зростання тарифів в 
обов'язкових видах також практично виключений. З іншого боку, 
на витрати страховиків буде робити істотний вплив фактор 
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загальної інфляції, що створить серйозні ризики втрати стійкості 
всього страхового ринку [2]. 

Від страхових компаній будуть потрібні значні зусилля з 
модернізації та розвитку сильних страхових брендів, створення 
споживчої лояльності і формуванню ціннісних пропозицій для 
клієнтів в нових або модифікованих страхових продуктах. 
Залучення сучасних інформаційних технологій, в тому числі і для 
вивчення поведінки споживачів страхових послуг, сприятиме 
поліпшенню ряду параметрів, що характеризують поточну 
ринкову ситуацію. 

Отже, на даний момент ключове завдання розвитку ринку – 
підвищення якості страхових послуг і активна робота зі 
споживачами, розробка націлених пакетів послуг, що 
відповідають певним потребам окремих сегментів. 

Як правило, в Україні страхові компанії рідко фокусують свою 
увагу на комплексній оцінці асортименту пропонованих 
страхових послуг і питаннях адаптації їх до потреб існуючих 
сегментів споживачів. Зазвичай асортимент пропозицій 
страхових компаній на ринку не відрізняється великою 
різноманітністю: і великі, і дрібні гравці пропонують послуги 
автострахування, майнового страхування і т. ін., особливо не 
зважаючи на купівельну поведінку своїх клієнтів і їх переваги.  

У зв'язку з цим інтерес представляє вивчення переваг 
споживачів страхових послуг в області асортименту з метою 
більш точної сегментації клієнтів і, як наслідок, підвищення 
конкурентоспроможності страхової компанії на локальному 
ринку. 

Традиційно вивчення переваг споживачів передбачає 
проведення маркетингових досліджень. У  роботі було проведено 
вивчення клієнтів регіональної страхової компанії, що 
складається з трьох офісів, розташованих в різних районах міста 
Харкова. Компанія на поточний момент не є значущим гравцем 
на ринку страхових послуг Харкова, але має плани подальшого 
проникнення і закріплення на цьому ринку. У зв'язку з цим 
побудова якісної сегментації споживачів сприятиме залученню 
нових і збереженню старих клієнтів за рахунок більш повного 
задоволення їх потреб. 
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В якості методу проведення дослідження було обрано 
письмове опитування існуючих клієнтів компанії. Споживачам, 
зареєстрованим в базі компанії (яка складається з 1400 записів), 
були розіслані анкети для самозаповнення. В результаті було 
отримано 387 анкет, з яких валідними виявилося 368, що 
становить 20,8% від загального числа зареєстрованих клієнтів 
компанії. 

Зміст анкети характеризував переваги споживачів щодо 
різних видів страхових продуктів, а також включав питання 
соціально-демографічного і економічного характеру. 

Першим етапом вивчення результатів опитування стало 
проведення статистичного аналізу взаємного впливу різних 
характеристик споживачів та їх побажань щодо пропонованих 
страхових продуктів. Як розглянутих характеристик були обрані: 

1) варіанти сімейного стану респондентів; 
2) наявність / відсутність дітей в сім'ї; 
3) рівень доходу (сім'ї); 
4) наявність / відсутність автомобіля; 
5) вікова когорта респондентів. 
У роботі вивчався вплив перерахованих характеристик на 

придбання клієнтами компанії полісів страхування КАСКО, 
ОСЦПВ, страхування домашнього майна, страхування тварин, 
страхування нерухомості, страхування вантажів та багажу. 

Внаслідок того, що більшість показників вимірювалося в 
рангової шкалою, як критерій, що визначає наявність або 
відсутність статистично значущої залежності, був обраний 
критерій хі-квадрат Пірсона, один з найбільш популярних 
критеріїв згоди при проведенні статистичних та економетричних 
досліджень. Значення статистики Х2 для 30 сформульованих 
гіпотез і відповідні їм критичні значення розподілу Пірсона були 
розраховані за допомогою системи статистичного аналізу SPSS. 
Результати представлені в таблиці 1.7.1. Відзначимо, що 
перевіряється гіпотеза відкидається, якщо значення статистики 
Х2 перевищує відповідне йому критичне значення Х2

кр . 
Зауважимо, що неоднакові критичні значення (Х2

кр) для 
розглянутих гіпотез пояснюються відмінностями в числі ступенів 
свободи, а точніше – різною кількістю класів однорідності у 
відповідних перевіряється гіпотезам таблицях спряженості. 
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Таблиця 1.7.1 
Результати перевірки гіпотез за допомогою критерію Пірсона 

Гіпотеза X2 X2
кр Результат перевірки гіпотези 

H1 33,59 3,84 

Сі
ме

йн
ий

 с
та

н 

впливає на вибір страхування 
  H2 0,04 3,84 НЕ впливає на вибір страхування 

 H3 0,38 3,84 НЕ впливає на вибір страхування 
   H4 43,12 3,84 впливає на вибір автострахування 

 H5 11,67 3,84 впливає на вибір страхування 
 H6 22,54 3,84 впливає на вибір автострахування 

 H7 8,58 3,84 
Н

ая
вн

іс
ть

 д
іт

ей
 впливає на вибір страхування 

  H8 4,63 3,84 впливає на вибір страхування тварин 

H9 2,42 3,84 НЕ впливає на вибір страхування 
   H10 0,09 3,84 НЕ впливає на вибір автострахування 

 H11 6,03 3,84 впливає на вибір страхування 
 H12 2,41 3,84 НЕ впливає на вибір автострахування 

 H13 22,84 5,99 

Рі
ве

нь
 д

ох
од

у 

впливає на вибір страхування від 
  H14 6,49 5,99 впливає на вибір страхування тварин 

H15 4,92 5,99 НЕ впливає на вибір страхування 
   H16 12,85 5,99 впливає на вибір автострахування 

 H17 10,08 5,99 впливає на вибір страхування 
 H18 5,62 5,99 НЕ впливає на вибір автострахування 

 H19 0,02 3,84 

Н
ая

вн
іс

ть
 

НЕ впливає на вибір страхування 
  H20 0,03 3,84 НЕ впливає на вибір страхування 

 H21 2,47 3,84 НЕ впливає на вибір страхування 
   H22 2,16 3,84 НЕ впливає на вибір автострахування 

 H23 1,14 3,84 НЕ впливає на вибір страхування 
 H24 26,07 3,84 впливає на вибір автострахування 

 H25 9,05 7,82 

Ві
к 

впливає на вибір страхування від 
  H26 52,67 7,82 впливає на вибір страхування тварин 

H27 69,61 7,82 впливає на вибір страхування 
   H28 20,76 7,82 впливає на вибір автострахування 

 H29 16,75 7,82 впливає на вибір страхування 
 H30 8,68 7,82 впливає на вибір автострахування 
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Вивчення результатів перевірки гіпотез дозволило зробити 
ряд висновків щодо того, вибір яких видів страхування 
визначається якими характеристиками клієнтів компанії.  

Зокрема, було виявлено, що: 
- на вибір страхування домашнього майна впливає 

сімейний стан, наявність дітей, рівень доходу і вік споживачів; 
- на вибір страхування тварин впливає наявність дітей, 

рівень доходу і вік споживача; 
- на вибір автострахування КАСКО впливає сімейний стан, 

рівень доходу і вік споживачів; 
- на вибір страхування вантажів та багажу впливає вік; 
- на вибір страхування нерухомості впливають всі 

розглянуті показники (сімейний стан, наявність дітей, рівень 
доходу і вік споживачів), окрім наявності автомобіля; 

- на вибір автострахування ОСЦПВ впливає наявність у 
споживача автомобіля. 

Підводячи проміжний підсумок, слід зазначити, що вибір 
деяких видів страхових продуктів, з одного боку, описується 
цілком логічним набором характеристик споживачів, наприклад, 
вибір обов'язкового автострахування ОСЦПВ визначається 
наявністю автомобіля у клієнта. У той час як вибір добровільного 
страхування КАСКО залежить вже від інших характеристик: 
сімейний стан, вік і рівень доходу споживачів, що безпосередньо 
пов'язано з можливостями клієнта, в тому числі і фінансовими.  

Як відомо, при покупці машини в кредит, страхування КАСКО 
є обов'язковим. З іншого боку, перевірка статистичних гіпотез 
показала, що на вибір страхових продуктів – страхування 
домашнього майна і страхування тварин – впливають одні й ті ж 
характеристики споживачів (наявність дітей, вік і рівень доходу 
клієнтів).  

Однак отримані результати дають інформацію лише про 
наявність залежності між змінними, але не конкретизують якого 
роду ця залежність і який вплив на вибір страхового продукту 
надають наведені демографічні та соціально-економічні 
характеристики споживачів. Таким чином, для оцінювання 
залежності необхідно використовувати інші, більш 
спеціалізовані методи аналізу даних. 
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Після виявлення існування залежності між характеристиками 
клієнтів страхової компанії і їх вибором щодо запропонованих 
ним страхових продуктів, логічним є запитання про те, як саме 
можна використовувати цю інформацію в повсякденній 
діяльності компанії.  

На сьогоднішній день існує безліч різних підходів для його 
вирішення, починаючи від евристичних, що виникають на основі 
інтуїтивного узагальнення досвіду роботи в страховій галузі, 
закінчуючи різноманітними статистичними і економетричними, 
заснованими на побудові коректних і адекватних моделей 
досліджуваного процесу. У сучасній науці в 1990-і рр. виділилося 
спеціальний напрям подібного роду досліджень – Data Mining – 
інтелектуальний аналіз (або «видобуток») даних (знань) [3]. 

В даному випадку страхової компанії важливо визначити, яка 
комбінація характеристик клієнта буде сприяти вибору їм тієї чи 
іншої страхової послуги, що дозволить виділити сегменти і 
розробляти таргінг пропозиції для кожної цільової групи клієнтів 
і, в кінцевому рахунку, буде сприяти підвищенню 
конкурентоспроможності компанії на ринку.  

При цьому важливо розуміти, що застосування стандартних 
підходів статистичного аналізу, таких, наприклад, як множинний 
регресійний аналіз, кластерний аналіз, факторний аналіз і ін., не 
дозволяє отримати коректні результати внаслідок специфіки 
вихідних даних – коли вони є якісними, а не кількісними [4].  

В рамках дослідження більшість з показників було виміряно в 
рангових (порядкових) шкалах, що при використанні методів 
обробки безперервних даних, до яких, зокрема, належать вище 
перераховані, позначається на інтерпретаційних здібностях 
розроблюваних моделей, а, найчастіше, може призводити до 
отримання некоректних висновків [5]. Тому було прийнято 
рішення звернутися до підходу, що дозволяє працювати з 
категоріальним даними без втрати коректності. 

Одним з найбільш популярних і бурхливо розвиваються в 
останнє десятиліття методів виділення однорідних груп найбільш 
прибуткових клієнтів організації при обробці якісної інформації 
є так званий CHAID-аналіз (CHi-Square Automatic Interaction 
Detection – автоматичне виділення залежностей на основі 
критерію хі-квадрат).  
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Вперше CHAID-аналіз був запропонований в роботі 
південноафриканського статистика Гордона Каса [6] в 1980 р.  

Основна ідея цього методу полягає в побудові дерев 
класифікації (що використовуються як інтерпретації сегментації 
клієнтів), що представляють собою поділ всієї аналізованої бази 
даних на групи, найбільш відрізняються один від одного за 
обраними характеристиками.  

Ступінь відмінності груп між собою визначається за 
значенням статистики Пірсона: чим воно більше, тим сильніше 
розрізняються виділяються групи. При цьому з точки зору 
компанії, для якої проводиться дослідження, найбільший інтерес 
представлятимуть ті групи клієнтів, які, при своїй відносній 
оригінальності значень характеризують їх показників, будуть 
також мати найкращими значеннями ймовірності придбання тих 
чи інших страхових продуктів, що дозволить розробити 
ефективні пропозиції щодо асортименту саме для таких груп 
клієнтів.  

Аналізуючи виділяються в ході CHAID-аналізу однорідні 
групи споживачів, можна легко визначити значення яких саме 
характеристик споживачів поєднуються найкращим чином, тобто 
за яких умов споживач схильний купувати одні або інші 
продукти, а за яких – відмовляється від їх вибору.  

Важливою перевагою CHAID-аналізу, крім його відносно 
простий обчислювальної схеми, слід вважати також і те, що 
дозволяє зручним чином візуалізувати зв'язок між цільової 
змінної (схильністю клієнтів до придбання певного продукту або 
послуги або, по-іншому, ймовірністю здійснення покупки) і 
розглянутими характеристиками споживачів. 

Загальна схема виділення однорідних груп при використанні 
CHAID-аналізу полягає в наступному. Для обраної цільової 
змінної розглядається набір впливають на неї характеристик, 
серед яких досліджується та, щодо якої розбиття на групи буде 
найкращим чином пояснювати відмінності між значеннями 
цільової змінної.  

Для побудованих таким чином груп знову аналізується набір 
характеристик, знову серед них вибирається найбільш сприяє 
поділу на підгрупи, і процес повторюється до тих пір, поки або 
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все характеристики не будуть вичерпані, або подальше 
розділення на підгрупи не втрачатиме економічний сенс. 

Відзначимо також, що для кожної з підгруп встановлюється не 
тільки її зміст (які з клієнтів її утворюють), але і якість, а саме: 
характеристики клієнтів стають впорядкованими за ступенем 
впливу на їх (клієнтів) вибір, що дозволяє зрозуміти, який 
асортиментний набір найкращим чином буде підходити для 
аналізованої конкретної групи, на які особливості покупців треба 
звертати увагу в першу чергу, а на які – у другу, і т. ін. 

Реалізація CHAID-аналізу на практиці зазвичай проводиться 
із залученням спеціалізованих програмних комплексів таких, як 
SPSS, SAS, Eviews, R та ін. Нами була використана одна з 
найбільш популярних систем обробки статистичної інформації 
SPSS [7]. В рамках проведеного дослідження для кожного з 
шести розглянутих видів страхових послуг було побудовано 
дерево класифікації. 

Зауважимо, що кожен вузол дерева класифікації графічно 
являє собою розділений на дві частини прямокутник, права 
частина якого містить відсоток їх числа респондентів, які 
купують досліджуваний страховий продукт (від загального числа 
клієнтів цього вузла), що задовольняють умові, зазначеній над 
прямокутником.  

При цьому умови, які були вище за ієрархією (в попередніх 
вузлах дерева) накопичуються, тобто якщо, наприклад, поточний 
вузол підписаний як «вік 18-35», а попередній – «сімейний стан – 
неодружений», то він означає групу холостих клієнтів компанії в 
віці від 18 до 35 років.  

Розглянемо послідовно отримані дерева класифікації клієнтів 
і відповідні їм інтерпретації. 

У клієнтів даної компанії страхування нерухомості є одним з 
найбільш популярних видів послуг (частка споживачів, які згодні 
її купувати, становить 59%), що демонструє рис. 1.7.1. 

На першому етапі використання CHAID-аналізу привело до 
поділу всієї сукупності клієнтів на дві групи: в одній з них 
виявилися покупці 36-45 років, серед яких лише 16% збираються 
купувати поліс страхування нерухомості, загальна їх кількість 
становила 52 клієнта. 
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Рисунок 1.7.1 ‒ Дерево класифікації споживачів послуги 
«страхування нерухомості» 

 
У другій групі виявилися представники всіх інших вікових 

когорт, серед яких вже 68% висловили готовність до покупки. 
Тому з позицій аналізу клієнтів, схильних до придбання послуги 
«страхування нерухомості», слід сфокусуватися на вивченні цієї 
групи споживачів, число яких серед опитаних склало 246 чол. 

На наступному етапі елементи другої групи були розділені на 
дві підгрупи щодо характеристики «сімейний стан». При цьому 
виявилося, що в підгрупі «сімейних» клієнтів переважна 
більшість (86%) схильні купувати поліси страхування 
нерухомості, їх число склало 162 людини. Молоді пари (у віці  
18-35 років) в більшості випадків пов'язані кредитними 
зобов'язаннями, наприклад, при отриманні кредиту під заставу 
нерухомості, що вимагає обов'язкового оформлення поліса 
страхування нерухомості.  

З іншого боку, вікові сімейні пари в більшою мірою 
стурбовані збереженням того житлового фонду, який є у них в 
наявності, і тому вони страхують як свої міські квартири, так і 
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заміські будинки, дачі. Друга виділилася підгрупа «холостих» 
(незаміжніх, розлучених) споживачів здається 
малоперспективною для компанії, оскільки тільки 33% з них 
вказують на можливість придбання полісів страхування 
нерухомості.  

Однак, спроба провести ще один крок розбиття згідно CHAID-
аналізу призводить до цікавого результату: виявляється, серед 
покупців з вікової групи 46- 80 років 77% мають схильність до 
придбання поліса страхування нерухомості, і тому видаються 
невелику, але досить перспективну групу споживачів. 

На рис. 1.7.2 наводиться дерево класифікації тих споживачів, 
хто купує поліси страхування домашнього майна, частка яких 
становить 25% серед усіх опитаних споживачів. 

 
 

Рисунок 1.7.2 ‒ Дерево класифікації споживачів послуги 
«страхування домашнього майна» 

 
CHAID-аналіз дозволяє розділити клієнтів за значенням 

фактору «сімейний стан», і при цьому в підгрупі «холості» вже 
63% купують дану страховку.  

Якщо розділити її ще на дві підгрупи, то виявляється, що 
найактивнішими споживачами цієї послуги (89% бажають її 
купувати) будуть холості люди у віці від 36 до 45 років. Це цілком 
пояснюється тим, що саме ця цільова група найбільш усвідомлює 
необхідність у «захисті» не тільки нерухомого майна, а також 
речей домашнього господарства, цінних речей, готівки та іншого 
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майна, що нерозривно пов’язані з нерухомим майном та є 
об’єктами приватної власності. 

Далі була оцінена частка тих, хто купує послугу «страхування 
тварин», виявилося, що вона становить 12% (рис. 1.7.3). 

Послуга «страхування тварин» представляється досить 
перспективною, але є мало популярною серед страховиків, 
оскільки страхові компанії приділяють більше уваги розвитку 
всім вже знайомих страхових послуг.  

Для цієї послуги CHAID-аналіз дозволив на першому етапі 
виділити дві групи за віком, в одній з яких 48% купують дану 
страховку (30 опитаних споживачів у віці 18-35; 36-45 років).  

 

 
Рисунок 1.7.3 ‒ Дерево класифікації споживачів послуги 

«страхування тварин» 
 

На другому кроці аналізу виділяється підгрупа споживачів з 
доходом вище середнього, серед яких 76% згодних купити 
послугу страхування тварин.  

Частка споживачів компанії, які купують послугу 
«страхування вантажів та багажу», склала 62% (рис. 1.7.4). 

Якщо розділити всіх клієнтів за віком, то в одній з груп 
виходить (86 осіб у віці від 18 до 35 років і від 36 до 45 років) вже 
84% купують дану страховку. Також, даною послугою 
цікавляться й 71% іншої вікової групи. 
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Рисунок 1.7.4 ‒ Дерево класифікації споживачів для послуги 

«страхування вантажів та багажу» 
 

 
Подальше застосування CHAID-аналізу не виявило істотних 

розрізненості по ймовірності придбання даної послуги груп 
споживачів. 

Очевидно, що продукти типу «страхування тварин» і 
«страхування домашнього майна» за своєю суттю виявляються 
досить близькі один до одного. Так, у Німеччині домашні 
тварини є предметом страхування домашнього майна  
громадян [8].  

Однак CHAID-аналіз демонструє, що їх споживачі мають 
значні відмінності, зокрема, належать до різних вікових груп та 
мають різний рівень доходу.  

Частка споживачів, які купують послугу «автострахування 
КАСКО та ОСАЦВ», становить 26% (рис. 1.7.5). 

 

Рисунок 1.7.5 ‒ Дерево класифікації для послуги 
«автострахування КАСКО з включеним ОСЦПВ» 
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Поділ всіх споживачів за сімейним станом показує, що в одній 
з вийшов груп (холості люди) вже 70% (90 опитаних клієнтів 
компанії) схильні до придбання даної страховки. І знову 
подальше застосування CHAID-аналізу не виділила нових 
підгруп споживачів. 

На відміну від добровільно придбаних клієнтами компанії 
полісів КАСКО, частка споживачів, які купують тільки 
обов'язкову послугу «автострахування ОСЦПВ», виявляється 
приблизно в два рази більше – вона становить 56% (рис. 1.7.6). 

Рисунок 1.7.6 ‒ Дерево класифікації для послуги 
 «автострахування ОСЦПВ» 

CHAID-аналіз дозволяє розділити всіх клієнтів компанії за 
наявністю автомобіля, і в одній з вийшов підгруп, яку складають 
«сімейні» клієнти, вже 86% купують поліси ОСЦПВ (загальне 
число таких опитаних клієнтів 174). Подальше застосування 
CHAID-аналізу не привело до появи нових підгруп споживачів. 

Можна припустити, що відмінність в характеристиках 
споживачів, які обирають КАСКО і ОСЦПВ, пов'язане з тим, що 
послуга «автострахування КАСКО» (з включеним ОСЦПВ) 
купується, перш за все, для порівняно дорогих (представницького 
класу) автомобілів, в тому числі нових або куплених в кредит.  

Найчастіше, на думку працівників страхової компанії, їх 
власники не обтяжені сімейними узами. У той же час покупці 
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тільки поліса ОСАЦВ найчастіше сімейні люди, і їх машини, як 
правило, дешевше, що робить необхідним для них придбання 
поліса КАСКО. 

Після вивчення отриманих результатів можна зробити 
висновок про те, що найбільш значущими для побудови 
сегментації ознаками споживача є вік і сімейний стан, що 
підтверджує, як перевірка гіпотез за допомогою критерію хі-
квадрат, так і виконаний CHAID-аналіз. Вивчення побудованих 
дерев класифікації споживачів показує, що такі показники як 
«наявність дітей» і «дохід» практично не впливають на вибір 
клієнтами страхових продукту. 

Зауважимо, що представлені дерева не «мертві», вони можуть 
змінюватися з плином часу з різних причин:  

‒ зміни на ринку страхових послуг, в тому числі, і викликані 
зміною законодавства в галузі страхування; 

‒ зміна переваг споживачів, поява нових страхових продуктів, 
поведінка конкурентів тощо.  

Тому для практичних цілей можна порекомендувати 
проводити опитування споживачів і перебудовувати дерева 
класифікації з періодичністю, наприклад, раз на рік. Це дозволить 
не тільки оцінювати поточний стан компанії на ринку, 
ефективність роботи з клієнтами, а й за рахунок аналізу змін в 
структурі дерев, виявляти нові тенденції і робити (в основному 
коротко- і середньострокові) прогнози на майбутнє. 

Для того, щоб домогтися високого рівня продажів, страховий 
продукт повинен виправдовувати покупку клієнта, поєднуючи в 
собі одну або кілька простих і зрозумілих клієнту ідей. 
Властивості страхового продукту також є важливим елементом 
при виборі страхової компанії.  

Одним із способів підвищення продажів страхових продуктів 
та конкурентоспроможності підприємства є реалізація не 
окремих страхових послуг, а формування з них спеціальним 
чином підібраних пакетів, які складаються з декількох страхових 
продуктів, пропонованих клієнтам на більш вигідних умовах 
(знижки, акції, бонуси). 

Проведене дослідження за допомогою CHAID-аналізу 
дозволило визначити, які види страхових послуг допускають 
найбільш ефективне комбінування.  
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У таблиці 1.7.2 представлені узагальнені результати CHAID-
аналізу по шести страхових продуктів і відповідним їм 
характеристикам споживачів. 

 
Таблиця 1.7.2 

Узагальнені результати CHAID-аналізу 

Страховий 
продукт 

Сімейний стан Вікова характеристика Автомобіль 

у 
шлюбі 

неодружені 18-35 36-45 46-60 61-80 є немає 

Домашнє 
майно 

☼  ☼ ☼     

Тварини    ☼     

Вантаж та 
багаж 

   ☼  ☼   

КАСКО  ☼       

ОСЦПВ ☼      ☼  

Нерухомість ☼ ☼ ☼  ☼ ☼   

 
Аналіз результатів, представлених в таблиці 1.7.2, включає в 

себе три варіанти комбінування страхових продуктів для клієнтів 
компанії: 

Пакет №1. «Страхування домашнього майна + страхування 
нерухомості», орієнтований на клієнтів у віці від 18-35 років. 

Пакет №2. «Страхування тварин + страхування домашнього 
майна», орієнтований на клієнтів у віці від 36-45 років. 

Пакет №3. «Страхування нерухомості + автострахування 
КАСКО», орієнтований на неодружених/незаміжніх клієнтів. 

При наявності машини у споживача страхових послуг, в 
пропоновані пакети йому додається послуга «автострахування 
ОСЦПВ».  

Головною особливістю комплексних програм є три готових 
«пакетних» пропозиції страхування з урахуванням переваг 
споживачів. Так само плюсом таких програм є фіксовані страхова 
сума і премія, що спрощує процес оформлення договору і 
дозволяє економити час клієнтів.  

За даними програмами в одному полісі можна оформити 
страховку по різноманітних послуг, так само на них буде 
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надаватися певна знижка, що робить це пакетну пропозицію для 
клієнта більш привабливим. 

Основний підхід українських страховиків – це пропозиція 
типового продукту для широких споживчих груп без урахування 
властивостей конкретних споживчий переваг. Однак у міру 
зростання конкурентоспроможності ринку багато страховиків 
змушені звертати увагу на відповідність властивостей своєї 
продукції споживчими перевагами на конкретних споживчих 
сегментах і змінювати підхід формування і управління 
асортиментом своїх страхових продуктів, що і було зроблено в 
представленій роботі. 

Таким чином проведене дослідження дозволяє зробити 
висновок, що андерайтингова політика страховика при 
здійсненні майнового страхування є підґрунтям для мінімізації 
фінансових ризиків страхової компанії. У подальшому це 
призводить до збільшення прибутковості страхового портфеля. 
Основу андерайтннгової політики страховика становить страхова 
анкета, що є основним джерелом інформації про майно.  

Підвищити якість андерайтингової політики дозволить 
наявність повної статистичної інформації на державному рівні 
щодо кількості страхових випадків, розміри збитків та причини 
їх настання. Водночас спрощення процедури прийняття 
рухомого майна громадян на страхування дозволить активізувати 
даний напрям страхування. 

Напрямами підвищення рентабельності страхування майна та 
підвищення попиту на нього є розвиток страховиками власної 
інфраструктури продажів страхових продуктів і поступова 
відмова від послуг посередників:  

‒ відмова від моделі андерайтингу на основі руху грошових 
коштів, активної політики страхових компаній щодо 
нарощування темпів зростання страхових премій;  

‒ зниження комісійних виплат при страхуванні майна;  
‒ більш широке використання механізму франшизи; введення 

кримінального покарання за страхове шахрайство, зокрема, й при 
майновому страхуванні;  

‒ введення обов'язкових форм страхування для окремих 
об'єктів майнового страхування;  



101 

‒ стимулювання іпотечного кредитування державою, в якому 
є обов'язковим страхування предмету іпотеки. 

Відзначимо, що підвищити ефективність страхування майна в 
країні дозволить адаптація зарубіжного досвіду страхування 
майна до вітчизняної практики. Впровадження трирівневої 
системи страхування майна в регіонах з підвищеним ризиком 
виникнення стихійних явищ дозволить рівномірно розділити 
суму можливих відшкодувань між страховиками, 
перестраховиками і державою, максимально повно 
задовольнивши потреби населення. Страховики покривають 
збитки в певних визначених обсягах, у разі, якщо обсяг збитків 
перевищує ці обсяги, то компенсація здійснюється за рахунок 
коштів спеціального фонду, при цьому до відшкодування збитків 
частково залучаються і перестраховики. На третьому рівні 
страхування майна держава здійснює остаточну доплату для 
погашення повного обсягу збитків. 

На жаль, на сьогоднішній період економічної і політичної 
ситуації в Україні, для страхових компаній більш пріоритетним є 
прибуток, а не клієнт. Тому зміцнення довіри населення до 
страхових компаній є одним із найголовніших завдань для того 
щоб страхування, як галузь економіки ефективно і в повній мірі 
функціонувала в державі. І для вирішення проблем страхової 
галузі потрібно залучати як страхові компанії, так і регулятора, і 
законотворчій в тому числі. 
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1.8  System of organization and management of personnel 

security of the enterprise 

While managers seek to protect their enterprise from external 
threats of competitors or other independent conditions, no less threat 
can come from within the institution, from its employees [7, p. 56]. 
Research in the field of personnel security provides an opportunity to 
reduce this threat, anticipate and eliminate it, and also carry out 
prevention. 

HR management is at the heart of HR management. Since 
personnel verification, their careful selection, training, verification of 
their personal qualities and other procedures cannot be done to 
organize a balanced and effective work process, the management is 
faced with the issue of personnel security. 

Currently, enterprises are experiencing an increase in the level of 
threats from their own personnel. Such threats are associated with 
increased risks in personnel management. The negative consequences 
of these risks can lead not only to a deterioration in the management 
of the enterprise, but also to the complete loss of its owner [2, p. 36]. 

Today, more than 40% of companies suffer from economic crimes 
of their employees, losing up to 7% of their income as a result of theft, 
that is, the management must constantly make adaptive decisions 
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aimed at combating personnel crimes. According to the Grant 
Thornton International Business Report, 45% of companies around the 
world have already taken up the fight against internal corporate fraud. 
A study conducted in 33 countries of the world among 7,800 
companies showed that the most active fighters against theft live in the 
North American Free Trade Zone (Canada, USA, Mexico), and the 
most passive ones - in East Asia. However, enterprises start paying 
attention to this problem only when they personally feel a lack of 
money in their corporate pocket [INT01]. Moreover, the larger the 
enterprise, the higher the percentage of employee crimes in it. Thus, 
only 32% of companies with less than 200 employees fell victim to 
theft or deception. The result for a corporation (more than 5 thousand 
employees) is twice as much - 62%. 

Until recently, the problems of economic security were the subject 
of consideration mainly by Western experts. Ukrainian researchers 
turned to them relatively recently, which explains the small number of 
scientific works in this area. The category of economic security is new 
to the Ukrainian economy. 

Economic security is a key direction in the development of 
enterprise security. The problems of economic security of enterprises 
began to be investigated in Ukraine recently, but there is already a 
significant number of scientific works. 

The concept of economic security of the enterprise and the factors 
of influence on the activities of the enterprise are given attention in the 
works of domestic scientists, such as: O. I. Baranovsky, I. O. Blank, 
V. M. Geyets, R. M. Datskov, O. I. Zakharov, M. I. Kamlyk, M. O. 
Kizim, T. S. Klebanova, G. V. Kozachenko, I. V. Makhonich, V. I. 
Muntiyan, V. P. Ponomarev, P. Ya. Prygunov, V. S. Sidak, O. I. 
Chernyak, S. M. Shkarlet [1-7]. Among Russian scientists, the general 
issue of economic security was paid attention to by A. P. Gradov, O. 
A. Grunin, S. O. Grunin, M. A. Bendikov, V. K. Senchagov [7, 6]. 

A number of works [1-4] are devoted to the issue of ensuring the 
country's economic security, both in general and in individual aspects. 
In 1998, the Concept of Economic Security of Ukraine was developed, 
in which the essence of the country's economic security was defined 
as “... the ability of the national economy to ensure its free, 
independent development and maintain the stability of civil society 
and its institutions, as well as a sufficient defensive potential of the 
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country against all kinds of unfavorable conditions and options for the 
development of events, and the ability of the Ukrainian state to protect 
national economic interests from external and internal threats ”[7, p. 
4].  

This Concept defines the main threats to the national security of 
Ukraine and reveals their essence, considers the issue of security of 
the real and financial sectors of the economy, structural and 
reproductive aspects of economic security and provides integral 
indicators of the economic security of Ukraine. 

Ensuring security, in particular personnel, is one of the standard 
activities of any modern enterprise. Accordingly, the security 
management system is positioned as one of the necessary elements of 
a comprehensive corporate management system. This system has a 
typical structure shown in Fig. 1.8.1. 

 

 
 

Figure: 1.8.1 ‒ Typical structure of the enterprise personnel 
security system 
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The strategy for managing personnel security is a key element of 
the system and is defined as a set of priority goals and management 
approaches, the implementation of which ensures the protection of the 
organization from any potential threats associated with the functioning 
of the personnel direction of its activities. 

An additional advantage of this option is the ability to provide 
support for other areas of personal management. In the process of 
performing its functions within the framework of this strategy, the 
security service directly or indirectly assists the top management, 
personnel service, heads of structural units in solving the tasks 
assigned to them. This has a positive effect on the ultimate efficiency 
not only of personnel management, but also of the entire system of in-
house management. 

The main disadvantage here is the high probability of conflicts with 
the current legislation, trade unions and own employees. They arise 
from employers who have crossed the line between semi-legitimate 
and frankly illegitimate methods. If employees identify the facts of 
wiretapping of their telephone conversations, covert video 
surveillance (without a written warning from the administration), 
compulsory induction to polygraph tests, it becomes possible to 
initiate individual and class actions against the organization. Even if 
they are rejected by the courts, the image of a given employer on the 
labor market can cause tangible damage, for example, by connecting 
the media. An organization can incur no less serious loss in the event 
of a proactive release of a valuable specialist for it, offended by the 
use of special measures to control potential loyalty in relation to him. 
Another, "technical" drawback is the need for expensive resource 
support for the implementation of this strategy - financial, personnel, 
material and technical, as well as the high labor intensity of the 
management procedures carried out in accordance with it [12]. 

Considering its last drawback, the practical implementation of this 
option is available only for the following types of modern 
organizations [2]: 

− large corporations, the budget of which allows financing 
large-scale expenditures on the development of any areas of internal 
corporate management without much effort; 

− any highly profitable organizations that work under conditions 
of severe pressure from competitors or criminal structures and are 
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forced, as one of the conditions for their own survival, to ensure 
security by the most effective methods. 

The second option is a strategy of passive protection against 
threats, which is based on the strategic orientation of the enterprise 
management towards the actual refusal to ensure personnel security 
on its own by implementing the following two principles. The first 
principle is the priority focus on protection from the state in the person 
of law enforcement and judicial authorities. 

Positioning itself as a conscientious taxpayer, the organization 
assumes that the state, in turn, will conscientiously fulfill its traditional 
functions, in particular, ensure reliable protection of the safety of not 
only its citizens, but also the legitimate interests of legal entities, in 
particular - in the field of security [10, p. 35].  

The second principle is to minimize costs in this area of activity. It 
is logically interconnected with the first principle and presupposes the 
refusal of double payment for one's own security (through taxes to the 
state and through its own budget). In this case, the organization will 
finance only those expenses that ensure the minimum level of its 
security. 

The main advantage of this option is saving financial resources and 
labor costs to ensure personnel security. Such savings are provided not 
only due to the lack of a full-fledged security service, but also due to 
the abandonment of such time-consuming management procedures 
associated with the current personnel management as [6]: 

− careful selection of candidates for employment in order to 
screen out potentially disloyal employees; 

− special training of new employees in employer safety rules; 
− special training of all categories of leaders of the organization; 
− monitoring the psychological climate in the work collective in 

order to timely identify dissatisfied employees, etc. 
Another significant advantage is the complete absence of any 

threats of conflicts and related problems in relations with the state, its 
own personnel, and the trade union. The implementation of this option 
presupposes an automatic rejection of the use of not only illegitimate 
but also semi-legitimate security methods. Thus, a particular 
organization not only demonstrates full compliance with the law, but 
also does not give rise to dissatisfaction on the part of employees and 
their professional associations. 
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The main disadvantage of this strategy option is the complete 
dependence of the organization's security on external factors 
independent of it: 

− general law-abidingness of the population of a particular country; 
− traditions of professional entrepreneurship that have historically 

developed in it; 
− the effectiveness of the current legislation; 
quality of work of state law enforcement agencies and courts. 
It has already been emphasized that favorable conditions for the 

implementation of this option today exist only in very few countries, 
to which Ukraine does not belong. Therefore, an attempt by a domestic 
enterprise to fully rely on the state in terms of ensuring security with 
a high degree of reliability will be fatal for its activities. 

Another disadvantage of this option is the orientation towards 
methods of countering already realized threats, in this case - in the 
mode of seeking help from the state in order to punish the perpetrators 
and compensate for the damage caused. From the three previously 
considered groups of security methods, punitive (repressive) methods 
are the least effective in comparison with preventive methods and 
those that are prohibited. It should be borne in mind that with respect 
to many types of threats to the personnel security of an organization, 
there are simply no legitimate punitive methods. 

Taking into account these shortcomings, the practical 
implementation of this option in our country is available [4]: 

− government bodies and economic entities that are fully owned 
by the state, whose status automatically implies effective centralized 
protection of their security; 

− organizations of any organizational and legal status, the security 
of which is a really interested state. 

− And the last, third option is a strategy of an adequate response 
to threats, which is based on the orientation of the organization's 
leadership to a compromise between the first and second options, 
mitigating their radical disadvantages, but one that does not allow full 
use of the corresponding advantages. Focusing on such a strategy 
presupposes the ability of the security service to use the entire range 
of legitimate methods of prevention and display of potential threats. 
As an exception, it is allowed to use not completely legitimate 
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methods, but only in relation to those competitors or other sources of 
threats that were the first to use such methods. 

An Adequate Threat Response Strategy is recommended for most 
modern employers. Operational subsystems are independent elements 
of the management system, each of which is aimed at solving a 
formalized list of similar tasks regarding ensuring the organization's 
personnel security. Displaying the goals and priorities established by 
the management strategy, the operational subsystems have as their 
objects countering security threats [10]: 

−  employees of the organization; 
− organization by employees. 
According to the management methodology, when forming 

operational subsystems, the following requirements must be observed: 
−  subsystems cannot contain elements, the practical functioning 

of which can objectively complicate the operation of adjacent 
subsystems; 

−  the general structure of each of the subsystems should 
correspond to the typical scheme: defining the goals of the process - 
planning and organizing the process - operational control of the 
process - evaluating the results of the process by comparing them with 
previously planned goals; 

−  formalized assignment of functions related to the operation of 
subsystems to the relevant managers and specialists of both the staff 
and production units of the organization, including the mechanism of 
personalized responsibility for their implementation. 

− The support unit is a necessary part of any control system. 
Forming the initial conditions (prerequisites) for effective 
management, it includes several directions. 

− The information support of the personnel security management 
system consists of three components: 

− methods and specific procedures used within the system for 
obtaining the necessary primary information by the subjects of 
management; 

−  formalized channels for the passage of information within the 
system, which determine the route of movement of information 
through the authorities; 

− databases related to any problems of internal and external 
personnel security, which are accumulated and updated throughout the 
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entire period of the organization's functioning and are used in the 
formation of management decisions at any level. 

− The regulatory and methodological support includes a set of 
external and internal regulations used in the process of managing this 
area of activity, as well as documents of a recommendatory, that is, 
not directive nature. 

− External regulations include legislative and by-laws, which 
must be followed by all organizations in the process of ensuring their 
own personnel security. The main legislative acts that operate in this 
area are: 

−  Constitution of Ukraine; 
− Constitution of Ukraine: Adopted at the fifth session of the 

Verkhovna Rada of Ukraine on June 28 1996; 
− Law of Ukraine on the National Security and Defense Council 

of Ukraine No. 183-98 VR dated 05.03.1998; 
− Resolution of the Verkhovna Rada of Ukraine dated January 16, 

1997 No. 3/97-ВР "On the Concept (Basis of State Policy) of the 
National Security of Ukraine"; 

− Decree of the President of Ukraine "On the National Security 
Council of Ukraine" No. 357/92 dated 01.07.1992; 

− Decree of the President of Ukraine "On the National Security 
and Defense Council of Ukraine" No. 772/96 dated 30.08.1996; 

− The concept of economic security of Ukraine. 
− By-laws include various provisions, instructions, other 

regulations introduced by the authorized executive bodies of the state, 
for example, the Ministry of Labor and Social Policy, the Ministry of 
Internal Affairs of Ukraine. 

− Internal regulations and recommendations include any 
documents that are constantly in force, developed within a particular 
organization and introduced in accordance with the procedure in force 
in it - instructions, orders, instructions. The only limitation in the 
development of internal regulations is their formal compliance 
(consistency) with the current legislation. 

− The main documents required for effective management of the 
organization's personnel security are [A05, M04, P01, P07, P13]: 

− regulations on personnel service; 
− regulations on the security service; 
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− job descriptions of top managers who head the relevant areas of 
the organization's activities, specialists of the personnel service and 
security service, as well as heads of all structural divisions; 

− instructions that determine the procedure for working with 
confidential information (databases, paper documents), the rules for 
conducting confidential negotiations, etc .; 

− instructions that determine the procedure for working with the 
property complexes of the organization in terms of ensuring their 
safety; 

− recommendations to employees of the organization in this area 
(for example, a memo to a young specialist). 

− Technological support is defined as a set of formalized 
technologies for ensuring the security of an organization against 
various types of personnel threats. Their presence is the main 
prerequisite for effective management, since it allows you to clearly 
define: 

−  direct participants (authorities and workplaces that take part in 
the described operation in relation to protection against a specific 
threat); 

− management procedures (measures implemented within the 
operation); 

− typical terms for the operation as a whole and for each 
management procedure separately; 

− responsibility of participants for violations of the described 
technology. 

− Tooling is defined as a set of applied management methods used 
within a system. 

− Staffing is defined as the fully staffed staff of headquarters 
services responsible for managing the organization's personnel 
security, and which includes three qualifying categories of workers: 

− managers, that is, leaders of different levels - from the one who 
heads the corresponding department of the vice president of the 
organization to the foreman of the change of guards; 

− experts, that is, highly qualified employees who specialize in 
certain areas of personnel security (analysts, developers of special 
software tools), but who do not perform direct management functions; 
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− performers (security guards, repairmen of special equipment, 
etc.). 

− Financial support is defined as a set of financial resources 
allocated to support and develop this area (purchase of special 
equipment, staff salaries, payment for information, etc.). 

− Evaluation of the effectiveness of personnel security 
management is a necessary element of this system. It allows you to 
solve several applied problems, in particular, to carry out a statistical 
analysis of the reliability of the negative implementation of certain 
threats, as well as to objectively assess the performance of the security 
service. Unlike most other areas of management, it is not always 
possible to accurately calculate the provided economic effect. In 
particular, it is difficult to determine possible losses from timely 
prohibited threats. For some types of threats, the direct effect cannot 
be calculated in principle. Therefore, one has to rely on the results of 
not only direct but also indirect assessment. Below is a list of criteria 
that are advisable to use to solve this problem [7]: 

− the dynamics of staff turnover in the form of proactive 
dismissals of employees, in particular - who went to work for direct 
competitors; 

−  the total number of identified threats with differentiation into 
threats: prohibited in full, partially, negatively implemented in full 
(compared to previous periods); 

− direct financial loss caused to the organization as a result of 
partially or fully realized threats; 

−  potential damage that could be caused to organizations in 
whole or in part by prohibited threats; 

− results of implementation of planned preventive measures; 
− lack of justified claims to the security service from law 

enforcement agencies, their own units and individual employees. 
− In the organizational management structure of the organization, 

the security service acts as one of the staff, that is, endowed with 
administrative powers, units. She bears the main responsibility for 
protecting the property and non-property interests of the organization 
from the list of threats, receiving the necessary resources and powers 
for this. In some organizations, outside specialized structures and 
private consultants are attracted to solve the corresponding problems. 
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− Let's consider the main strategic approaches to creating a 
security service. 

The first approach provides for a focus on creating a security 
service that is full of functions. This approach presupposes a 
fundamental rejection of the services of outside specialized structures 
and the transfer of all functions, powers and responsibility for ensuring 
security to its own service (in terms of personnel security - and other 
authorities) [4]. 

The main advantage of the approach is a high degree of efficiency, 
hence the efficiency of such a security service. Operating in an 
organization on a permanent basis, it has the ability to continuously 
monitor the security situation internally and externally, widely 
applying preventive methods to ensure it. If specific threats are 
identified, their termination will be carried out with high efficiency, 
preventing or minimizing possible losses. The second advantage is a 
greater degree of trust in staff members than in outside specialists. 

First of all, this concerns the prevention of leakage of information 
on specific measures taken to ensure security. 

The condition of complete confidentiality of the relevant 
information becomes especially important if the security service uses 
semi-legitimate methods. 

The third advantage is the high degree of responsibility of the 
employees of their own security service. The specialists invited from 
outside are responsible for the results of their work only economically, 
through the mechanism of possible sanctions within the framework of 
contractual payments or individual fees.  

With regard to a staff member, in the event of violations, the 
employer has the right to apply a variety of sanctions - psychological, 
economic and administrative. The threat of losing not a part of the 
expected fee, but the job objectively increases the degree of 
responsibility, and therefore - motivation to work. 

The main disadvantage of this approach is the high level of security 
retention costs. For the full performance of all established functions in 
the field of integrated security of the organization, this service must 
be provided with all the necessary resources - labor, financial, material 
and technical.  
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Figure: 1.8.2 - Typical structure of the security department of a large 
corporation 

 
The second drawback is the complexity of completing such a 

service with highly qualified employees of all necessary specialties. In 
Ukraine, as in most states, there are no special educational institutions 
that train certified specialists in the field of business security. Some 
security jobs may be filled by graduates from civilian universities 
(e.g., law, computer science, etc.), as well as special courses (e.g., 
security guards). But most of the positions in this unit today are 
occupied by former employees of state law enforcement agencies and 
special services.  
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A similar situation is typical for any country, including Ukraine. 
As a result, many peripheral private corporations find it difficult to 
hire highly qualified employees. 

Taking into account the above disadvantages, this approach to the 
formation of a security service is recommended to be used only by the 
largest corporations that implement a proactive threat 
countermeasures strategy. 

The second approach is characterized by a focus on creating a 
security service, minimized for the functions performed, it involves 
minimizing the number of full-time security personnel by assigning its 
main functions to outside specialized contractors who are involved on 
a contractual basis. In the role of such counterparties [5, p. 46]: 

− private security companies; 
− private detective agencies; 
− private consultants on information, property and personnel 

security. These organizations and private consultants may be 
involved: 

− based on long-term contracts; 
− on the basis of a contract for performing one-time work in the 

mode of preventing possible threats (for example, with a private 
consultant who installs a special computer program to protect 
confidential electronic databases); to perform one-time work in the 
mode of readiness to terminate possible threats; 

− to perform one-time work in the mode of termination of the 
threat, which is implemented in relation to the organization 

The advantage of this approach is the lower capital intensity. 
During its implementation, outside contractors, as usual, are invited 
on a one-time basis to perform specific work. Despite the high cost of 
their services, it is cheaper than maintaining numerous full-time 
employees of its own security service. Additional savings are also 
provided due to the absence of the need to purchase and maintain on 
the balance sheet of the organization precious special equipment 
necessary for carrying out operational work, weapons, etc. 

Table 1.8.2 presents the tasks of the structural units of the security 
service of the enterprise, which implement the strategy of preventive 
counteraction [6]. 
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Table 1.8.1 
Functional duties and rights of the head of the enterprise security 

service 
Functional responsibilities of the 

manager 
Functional rights of the manager 

formation of a general security 
strategy and its prompt correction 
when external or internal conditions 
change; 

solving current problems with top 
management and heads of structural 
divisions of the organization; 

organizing interaction with local 
law enforcement agencies; 

formation and control over the 
implementation of target programs 
and current plans of structural 
divisions of the security service, the 
solution of all its internal 
administrative issues, the organization 
of resource support; 

direct management of own 
security services and expert 
consultants 

access to any confidential 
information; 

participation in meetings and 
negotiations of any level, where 
issues are considered that pose a 
potential threat to the security of the 
organization (due to the 
impossibility of direct participation - 
a full report or a tape recording of 
negotiations); 

extraordinary access to the first 
head of the organization, and in an 
emergency - to its main owner; 

functional management and 
control of the activities of other 
officials of the organization within 
the established competence 

In the organizational structure of the security service, the analytical 
department, as usual, plays a key role, which performs the functions 
of its "think tank". It collects and analyzes all the initial information 
of an external and internal nature, and also forms recommendations 
for the management of the organization. In large corporations aimed 
at implementing a strategy of preventive counteraction, an excellent 
feature of the analytical department is the presence of a certain 
contingent of freelancers (informants) both from the outside and inside 
the organization. 

Firstly, it is the personnel management service that deals with the 
selection, assessment, and development of security personnel, with the 
help of which it affects security, including personnel security. 
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Table 1.8.2 
List of functional responsibilities of the main divisions of the 

security service 
Department 

name 
Functional responsibilities of the unit 

1 2 

Analytics 
department 

Collection and analysis of information regarding: 
competitors in terms of changes in their market strategy, 

available resources, business relationships, technologies used 
and direct threats to the security of the organization from their 
side; 

clients and business partners in terms of, first of all, their 
commercial integrity, financial reliability, plans for further 
cooperation with the organization; 

dynamics of state economic policy at the national level, as 
well as in sectoral and regional markets; 

the general crime situation in the region where the 
organization is located; 

activities of criminal gangs that pose a potential or real threat 
to the security of the organization; 

preparation of specific attempts on the security of the 
organization, as well as other hostile actions in the regime of 
external threats; 

observance in the work collectives of the organization of 
safety rules that cannot be obtained during planned and sudden 
inspections of the regime; 

employees whose loyalty has begun to raise doubts among 
the immediate manager or psychologist of the personnel service; 

employees who occupy key jobs, whose job opportunities 
make it necessary to constantly monitor; 

general psychological mood in the work collectives of the 
organization, which supplements the information of the 
personnel service psychologist 

Informati
on Security 
Department 

Protection: 
computer networks and databases from unauthorized entry; 
information on paper, which is mainly associated with the 

development of special rules for working with documentation 
and its storage; 

protection of oral information from interception using special 
technical means 
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1 2 

Physical 
Protection 

Department 

Security: 
personal safety of managers and owners of the organization; 
protection of property complexes of the organization and 

other general measures 

Internal 
(or internal) 

security 
service 

participation in the development of internal regulations of the 
security service, which determine the rules of conduct for its 
employees in the performance of official duties and in everyday 
life; 

preventive control over the activities of all security personnel 
in terms of compliance with the above rules; 

conducting official investigations into employees who 
committed violations in the performance of their duties or those 
who questioned their loyalty to the employer 

 
Secondly, the direct responsibility of personnel management 

specialists is to contribute to the achievement of the company's goals 
with the help of personnel, which implies minimizing negative 
impacts from personnel. Thirdly, a colossal number of methods and 
opportunities for ensuring personnel security are in the hands of the 
personnel service personnel [1, P18]. 

I Chumarin emphasizes that the personnel management service 
occupies a dominant position in relation to other elements of the 
company's security system, because it “works” with personnel, 
personnel, and they are primary in any component [7]. 

Thus, the personnel service is a more important subject in 
personnel security than the security service. However, it has a need for 
clear empowerment in the structure of the company. Its place and 
function must be defined. The personnel service must have effective 
leverage to ensure that its functions are carried out. 

The authority of the service must be included in the company's 
regulations, and not be a secret not only for service employees, but 
also for other employees of the company. 

In addition to direct responsibilities for hiring, releasing employees 
and other support of the enterprise, other functions that relate to 
personnel security should be highlighted [6]. 

This is how the personnel management service creates and controls 
documentation regarding the internal activities of the company. First 
of all, this is all the documentation that is signed by the employee 
when hiring (contract, etc.), documents that determine the internal 
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regulations, the definition of the responsibility and restrictions of the 
employee of the company, regulations on labor protection, protection 
of commercial secrets, etc. [1]. 

In the field of ensuring personnel security of the enterprise, the 
personnel management service closely interacts with the security 
service. Their functions in the context of personnel security are 
essentially similar, but there are also differences. 

The main difference is the focus of the activity. If the security 
service provides comprehensive security of the company (power, 
information, technical), then the personnel management service deals 
only with personnel issues, albeit in a broad sense [8]. Whatever it 
was, the activities of the personnel management service are more 
specialized in terms of security, but not with personnel. 

Here it is advisable to avoid duplication of functions, because for 
any company this is an unjustified cost. 

Unlike the HR department, the security service is responsible for 
corporate intelligence, counterintelligence, tracking violations of rules 
within the company, using communication channels and e-spy 
methods (such as viewing e-mail and transactions on the employees' 
local network, organizing wiretapping and / or identification of 
incoming and outgoing calls from mobile phones, creating a dossier 
about the personal life of employees, etc.) [10, P18]. Therefore, we 
once again made sure that ensuring personnel security is the most 
important component of the work of the personnel management 
service. 

Workforce safety depends on the following key factors - 
recruitment, loyalty, control and safe release. Hiring is understood as 
a whole range of security measures for hiring and predicting 
reliability. This includes considering the security issues of the 
company at such stages in the work of the HR manager as searching 
for candidates, selection procedures, documentary and legal support 
for hiring, probation and even adaptation. We will also add safety 
procedures in the activities of personnel officers during the 
preparation of certification, when planning training. 

Loyalty is a set of measures to establish positive relations between 
employees and their employer. The problems of the enterprise really 
depend on who the employee of the organization feels himself to be - 
rubbish or part of a common cause, a replaceable "cog" or a highly 
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respected employee. Traditionally, few resources have been invested 
in this component of the prevention of security threats. However, 
saving on this, the enterprise will have to spend even more resources 
on the activities of the next, third block. 

Control is a set of measures established for personnel, including for 
administration, regulations, restrictions, modes, technological 
processes, assessment, control and other operations and safety 
procedures. This complex, already directly aimed at eliminating the 
possibility of causing damage, is carried out, as a rule, by the security 
service or other units, but to a lesser extent by the personnel service. 

At the same time, it should be noted that the principle of 
"compensation for lack of attention" to individual factors works. 
Without making hiring a part of the security system, without worrying 
about strengthening the loyalty of personnel, it will be necessary to 
spend much more resources on monitoring, identifying and 
investigating losses. 

Summarizing the above, let us highlight the main tasks of the 
personnel service to improve the personnel security of the enterprise: 

− participation in the formation of the company's personnel 
strategy, human resource planning processes, information, financial 
policy, development and personnel assessment; 

− preparation of regulatory documents for employees of the 
organization in the interests of compliance with personnel security; 

− carrying out information and explanatory work with employees 
of the organization; 

− carrying out measures aimed at preventing persons from taking 
up official positions, abusing which, they can harm the enterprise by 
their actions; 

− monitoring aimed at ensuring the personnel security of the 
enterprise. 
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РОЗДІЛ 2 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ 
АДАПТИВНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНИМИ СИСТЕМАМИ 

2.1 Організаційно-економічний механізм державно-

приватного партнерства адаптивного управління соціально-

економічними системами 

Актуальність. В сучасних умовах викликів сьогодення 
важливим є упровадження прогресивного механізму 
співробітництва між органами державної влади, органами 
місцевого самоврядування, приватним сектором та інститутами 
громадянського суспільства. Для функціонування державно-
приватного партнерства необхідна умова зміцнення економічної 
безпеки країни як складної багатофакторної категорії, яка 
характеризує здатність національної економіки до розширеного 
самовідтворення з метою збалансованого задоволення потреб 
власного населення держави на певному визначеному рівні, з 
метою протистояння дестабілізуючої дії різноманітних 
внутрішніх і зовнішніх чинників. 

Результати дослідження. 

Необхідною умовою успішної модернізації є підвищення ролі 
і місця інституту державно-приватного партнерства в реалізації 
завдань модернізації регіональних соціально-економічних 
систем, розробка відповідних механізмів партнерства держави і 
бізнесу. 

Теоретичні дослідження співпраці приватного сектору та 
держави показують, що не існує єдиної думки щодо сутності 
державно-приватного партнерства. 

Так, вчені Павлюк К.В. і Павлюк С.М. вважають, що 
економічна інтерпретація державно-приватного партнерства у 
найширшому сенсі цього поняття полягає у конструктивному 
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співробітництву уряду та приватного сектору у політичних, 
соціальних, гуманітарних та інших областях [1].  

Закон України «Про державно-приватне партнерство» 
державно-приватне партнерство розглядається як система 
відносин між державними та приватними партнерами, 
побудована на принципах рівності партнерів та узгодженості їх 
інтересів [2].  

Данилишин Б.М. під державно-приватним партнерством 
розуміє одну з форм співпраці держави та приватного сектору 
економіки, яка дозволить підвищити ефективність від реалізації 
масштабних проектів у рамках економіки країни в цілому [3]. 

У рамках державно-приватного партнерства, незважаючи на 
різноманітність форм, сторони мають специфічні функції, чітке 
розділення яких створює забезпечення балансу систем взаємин і 
успіх співробітництва. Держава, як правило, виступає однією із 
сторін проекту державно-приватного партнерства та регулює 
відносини непрямо через державні організації. Органи влади 
надають організаціям повноваження щодо виконання державних 
функцій.  

Так, приватний сектор надає фінансові ресурси, професійний 
досвід, ефективне управління, гнучкість та ефективність у 
прийнятті рішень, інноваційну здатність. Зі свого боку, держава 
надає власникові можливість використовувати свої права, 
податкові пільги, гарантії. Реальне значення державно-
приватного партнерства полягає у тому, що суспільство як 
споживач отримує якісні послуги. Державно-приватне 
партнерство – це не тільки інвестиційний механізм, а й модель 
ефективного економічного управління, яка дозволяє зменшити та 
оптимізувати витрати, та підвищити ефективність проекту.  

Світовий досвід переконує, що взаємодія між державою та 
приватним бізнесом має найбільший ефект передусім в 
інфраструктурних галузях, де історично склалися передумови, 
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потреба та можливості для такої співпраці при реалізації 
масштабних соціально-економічних завдань [4, 5, 6, 7]. 

На підставі аналізу практики застосування та підтримки ДПП 
в економічно розвинених країнах можна стверджувати, що кожна 
країна використовує свої інструменти сприяння розвитку ДПП. 

Для розвитку ДПП в Україні необхідно: 
- закріплення принципів ДПП у державних і регіональних 

стратегіях соціально-економічного розвитку держави та регіонів; 
- створення сприятливого інституційного середовища ДПП; 
- розробка й удосконалення його нормативно-правової бази; 
- забезпечення державної підтримки та гарантій держави 

партнерам з приватного сектору; 
- створення державного органу з питань ДПП, а також 

інститутів громадянського суспільства, необхідних для його 
діяльності: об'єднань, асоціацій, союзів, експертних і 
консультативних комітетів; запровадження публічного контролю 
за виконанням договірних зобов'язань всіма учасниками-
партнерами. 

Економічна категорія «державно-приватне партнерство» 
з'явилася в Сполучених Штатах Америки у 1950-х роках у 
результаті впровадження в дію проекту щодо фінансування 
програм освіти. У 1960-х роках ця економічна категорія широко 
розповсюджується в результаті розвитку державно-приватної 
співпраці у сфері територіальної інфраструктури, соціальної 
сфери [8]. 

Державно-приватне партнерство в Україні на сучасному етапі 
тільки формується. 

Експертами інституту стратегічних досліджень досліджено, 
що в посткризовому розвитку збільшився комерційний інтерес до 
державної підтримки, що, у свою чергу, знижує ризик інвестицій 
приватного сектору та підвищує надійність інвестиційних 
проектів. 
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Мета соціально-економічної політики має бути спрямована на 
зміцнення економічної безпеки підприємництва в Україні та 
забезпечення інноваційних засад конкурентоспроможності 
національної економіки. Водночас виокремлено програмно-

стратегічні напрями розвитку конкурентної стратегії 
партнерських інноваційних утворень країни реалізують 
загальнонаціональні програми підвищення 
конкурентоспроможності, що відображає основні елементи 
державної політики. Подальші дослідження з аналізованих 
проблем мають стосуватися розробки та обґрунтування 
пропозицій щодо покращення інституціонального середовища 
державно-приватного партнерства. 

На сучасному етапі для досягнення соціально-економічного 
розвитку економіки необхідним є впровадження державно-
приватного партнерства щодо забезпечення інвайронментальної 
безпеки [9] на рівні держави та підприємства. Необхідним є 
дослідження існуючих моделей державно-приватного 
партнерства та їх адаптація щодо забезпечення 
інвайронментальної безпеки України. У світовій практиці існує 
безліч класифікацій моделей державно-приватного партнерства.  

Проведений аналітичний огляд класифікацій моделей 
державно-приватного партнерства дозволив визначити наступні 
моделі державно-приватного партнерства для забезпечення 
інвайронментальної безпеки на державному рівні та рівні 
підприємства [10]:  

- контракт на управління і експлуатацію, згідно з яким 
здійснювалась би передача приватному партнеру об'єкту 
державної  власності для управління і експлуатації на фіксованій 
або диференційованій основі; 

- модель державно-приватного партнерства, яка сформована 
для залучення управлінської експертизи приватного партнера для 
реалізації великих і складних програм може бути адаптованою до 
національної економіки та використовуватись для забезпечення 
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інвайронментальної безпеки на макро- та мікроекономічному 
рівнях; 

- концесійний договір, згідно з яким приватний сектор бере на 
себе управління державним інфраструктурним об'єктом та 
інвестиційні ризики; 

- приватно-державне фінансування й управління за наявності 
приватно-державної власності, тобто модель кооперації; 

- лізингу, коли приватний сектор має доступ до екологічно-
орієнтованого сучасного обладнання та інноваційних технологій, 
що дозволяє здійснювати екологічне виробництво товарів та 
послуг. 

Формування механізму державно-приватного партнерства для 
зміцнення інвайронментальної безпеки в умовах розвитку 
підприємницької діяльності, виокремлення програмно-
стратегічних напрямів розвитку конкурентної стратегії 
партнерських та інноваційних утворень країни для 
досліджуваних підприємств є реальним механізмом підвищення 
рівня їх інвайронментальної безпеки, особливо з точки зору 
забезпечення ресурсозберігаючими і природоохоронними 
технологіями та реалізації соціального захисту працівників 
підприємств, забезпечення їх соціальною інфраструктурою.  

Розвиток і реальне утвердження державно-приватного 
партнерства у сфері забезпечення інвайронментальної безпеки 
підприємств залежить від реалізації комплексу стратегічних і 
тактичних заходів, здатних створити необхідні умови для 
активізації потенціалу партнерства, які були б спрямовані на 
забезпечення економічної безпеки країни та її 
конкурентоспроможності на глобальному ринку. До основних із 
них можна віднести наступні (рис. 2.1.1). 
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Заходи щодо реалізації механізму державно-
приватного партнерства

Забезпечення довіри, взаємозв'язку та 
сумісності цілей учасників партнерства

Реальна адаптація умов проектів державно-
приватного партнерства до місцевих умов

Вибір ефективної моделі співробітництва

Забезпечення ефективності лідерства 
державного сектора, що відповідає нормам 

законодавства

Забезпечення чіткої організації та контролю, 
прозорості цілей і завдань

Ефективне структурування партнерських 
відносин

Мінімізація фінансових ризиків партнерів і 
забезпечення довірчих відносин

Використання державних фінансових вкладень 
і залучення приватного інвестування

Рисунок 2.1.1 -  Заходи щодо забезпечення функціонування 
механізму державно-приватного партнерства у забезпеченні 

інвайронментальної безпеки (авторська розробка) 

Дослідження принципів, методів і напрямків реалізації 
механізмів державно-приватного партнерства дозволило 
побудувати організаційно-економічну модель його 
функціонування з метою підвищення рівня інвайронментальної 
безпеки промислових підприємства (рис. 2.1.2). 

Виробничий процес промислового підприємства в 
розробленій організаційно-економічній моделі державно-

приватного забезпечення інвайронментальної безпеки являє 
собою раціональне поєднання соціальної, економічної й 
екологічної підсистем. Соціальна підсистема представлена 
персоналом підприємства, який є безпосереднім виконавцем 
виробничих завдань; екологічна підсистема – ресурсами, що 
використовуються у виробничому процесі при виготовленні 
продукції; економічна підсистема – технологіями, використання 
яких забезпечує стабільний перебіг виробничого процесу. 
Виокремлений автором у складі підприємства відділ зовнішніх 

звʼязків забезпечує реалізацію взаємодії підприємства з іншими 
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учасниками державно-приватного партнерства: органами 
державної влади та ринковими інституціями. 

Персонал

Ресурси Технології

Підприємство

Відділ 
зовнішніх 

зв'язків

Виробничий процес

Органи державної влади

- нормативно-правове 
забезпечення

- інвестиційне 
забезпечення

- регулювання відносин

Ринкові інституції

Банківські установи

Страхові компанії

Консалтингово-
інжинірингові компанії

Цикл державно-приватного партнерства

Соціальна 
підсистема

Екологічна 
підсистема

Економічна 
підсистема

Нормативно-правове забезпечення економічної, 
екологічної та соціальної безпеки 

підприємства, надання державних гарантій та 
інвестиційне забезпечення

Пошук та розповсюдження прогресивних 
досягнень науково-технічного прогресу та 

ресурсозберігаючих технологій, страхування 
економічних, екологічних і соціальних ризиків, 

навчання та перепідготовка персоналу

Рисунок 2.1.2 - Організаційно-економічна модель державно-

приватного партнерства у забезпеченні інвайронментальної 
безпеки (авторська розробка) 

Представлену організаційно-економічну модель 
функціонування ДПП у сфері забезпечення інвайронментальної 
безпеки визначено як систему зі зворотнім зв’язком, яка 
складається з економічної, екологічної та соціальної підсистем та 
реалізує через механізм взаємодії з органами державної влади та 
ринковими інституціями (банківські установи, страхові та 
консалтингово-інжинірингові компанії) заходи щодо підвищення 
рівня інвайронментальної безпеки промислових підприємств, а 
також сприяє розповсюдженню передових досягнень науково-
технічного прогресу та ресурсозберігаючих технологій, 
впровадженню у виробничий процес підприємств раціональних 
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технологій їх організації та провідних зразків технічних засобів, 
підвищенню кваліфікації кадрів підприємств, впровадженню 
технологій екологобезпеченого виробництва [11]. 

Механізм державно-приватного партнерства у сфері 
забезпечення інвайронментальної безпеки промислових 
підприємств залізничного транспорту доцільно реалізовувати на 
трьох рівнях взаємодії: 

- перший рівень – підприємства. На цьому рівні 
забезпечується взаємодія між окремими підприємствами з питань 
реалізації природоохоронних заходів і впровадження передових 
технологій; 

- другий рівень – взаємодія з ринковими інституціями. На 
другому рівні реалізується взаємодія з фінансово-кредитними 
установами з питань надання фінансових ресурсів, 
консалтингово-інжиніринговими компаніями з питань підбору та 
підвищення кваліфікації кадрів, проведення маркетингових 
досліджень ринків ресурсозберігаючих технологій та оновлення 
виробничих фондів, пошуку стратегічних партнерів тощо; 

- третій рівень – взаємодія з державою. На цьому рівні 
забезпечується взаємодія з державними установами, включаючи 
органи місцевої та центральної влади, щодо реалізації механізмів 
фінансування природоохоронної та ресурсозберігаючої 
діяльності підприємств, реалізації соціальних проектів тощо. 

При цьому ринковий рівень ДПП запропоновано визначати як 
цілісну систему ринкової взаємодії його учасників, що 
формується під впливом низки факторів на принципах рівності та 
добровільності у процесі забезпечення інвайронментальної 
безпеки промислових підприємств, що дозволить забезпечити 
підвищення ефективності діяльності кожного учасника 
партнерства, покращити якість їх інформаційного забезпечення, 
створити нові конкурентні переваги для учасників партнерства та 
професійний розвиток кадрів партнерства, а також інноваційних 
підходів до забезпечення інвайронментальної безпеки. 
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Державний рівень партнерських відносин ДПП відображає 
його довгострокові взаємовигідні відносини з суб’єктами 
взаємодії: промисловими підприємствами та ринковими 
інституціями.  

На процес управління забезпеченням інвайронментальної 
безпеки промислових підприємств залізничного транспорту 
постіно впливає низка зовнішніх факторів, серед яких слід 
виокремити наступні: 

- політичні, які стосуються прийняття рішень органами 
місцевої влади й уряду, політизованості й, як наслідок, 
заангажованості прийняття рішень органами місцевої влади; 

- економіко-технічні, які виникають у сфері організації обігу 
грошей, товарів, енергії й інформації, а також характеризують 
можливості впровадження передових досягнень науки та техніки; 

- соціально-демографічні, які обумовлені рівнем і тривалістю 
життя, зайнятістю та ціннісною орієнтацією населення; 

- конкурентні, які характеризують зміни умов і часток ринку 
різних виробників, концентрацію конкурентів, умови розвитку 
ринків. 

При цьому у процесі управління забезпеченням 
інвайронментальної безпеки промислових підприємств 
залізничного транспорту організована постійна взаємодія між 
підприємствами та: 

- органами державної влади (КМУ, ВРУ, галузеві 
міністерства) з метою законодавчого забезпечення, надання 
державних гарантій, забезпечення державного фінансування 
природоохоронної діяльності; 

- контролюючими органами (муніципалітет, податкова 
інспекція, органи місцевої влади) з метою підтримки 
природоохоронної діяльності, обслуговування в контролюючих 
органах, допомоги в організації соціального розвитку 
підприємства; 
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- науковими організаціями (галузеві ЗВО та НДІ, професійно-

технічні заклади освіти) з метою підготовки професійних кадрів 
і працівників робочих спеціальностей, розробки 
природоохоронних заходів; 

- ринковими інституціями (консалтингово-інжинірингові 
компанії, банківські установи, страхові компанії) з метою 
надання фінансових, страхових і аудиторських послуг, 
проведення досліджень ринків. 

Результатом реалізації процесу управління забезпеченням 
інвайронментальної безпеки промислових підприємств 
залізничного транспорту є безпосереднє забезпечення високого 
рівня інвайронментальної безпеки промислових підприємств 
залізничного транспорту, а, отже, й ефективності реалізації 
механізмів державно-приватного партнерства у сфері 
забезпечення інвайронментальної безпеки. 

Процес забезпечення інвайронментальної безпеки 
промислових підприємств залізничного транспорту має 
системний характер. Визначено, що система управління 
інвайронментальною безпекою, яка являє собою сукупність 
взаємодіючих процесів, що ґрунтуються на наукових принципах 
процесного підходу та враховують постійну ефективну 
взаємодію підприємств, місцевих співтовариств, муніципальних 
та державних органів у рамках концепції сталого розвитку 
держави, відбуваються у внутрішньому середовищі підприємства 
і забезпечують реалізацію поставлених соціально-еколого-
економічних цілей з урахуванням чинників зовнішнього 
середовища. Це дозволить визначити методологічну основу та 
розробити пріоритетні підходи до забезпечення працівників 
ефективними засобами підтримки інвайронментальної безпеки, а 
також сприятиме своєчасній розробці та впровадженню 
коригуючих інструментів та методів щодо запобігання прояву 
негативних наслідків сталого розвитку держави та підприємства. 
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2.2 Антикризове управління як інструмент адаптації 
бізнесу в умовах невизначеності 

Актуальність. Господарська діяльність підприємств на 
сучасному етапі розвитку світової економіки зазнає докорінних 
змін. Нестабільність та кризовий стан економіки негативно 
впливає на всі сфери суспільного та економічного життя країни. 
За роки незалежності в Україні відбулася структурна 
трансформація, яка спричинила кризові процеси на всіх рівнях 
господарських відносин. Події, що відбуваються останнім часом 
як в Україні так у всьому світі, лише поглиблюють кризові 
процеси на підприємствах та визначають антикризове управління 
як пріоритетний напрям наукових і практичних досліджень. 
Однією із особливостей перебігу кризових процесів у сучасних 
умовах є брак інвестицій, внаслідок чого немає фінансового 
забезпечення впровадження заходів антикризового управління. 
Тому цілком закономірно, що нівелювання кризи потребує 



133 

 

реалізації антикризового управління шляхом  формування 
організаційно-економічного механізму антикризового 
управління підприємств. 

Потреба у вирішенні цілого комплексу питань вдосконалення 
системи антикризового управління підприємств малого бізнесу 
визначається об’єктивною потребою в контексті тих процесів, що 
відбуваються у національній економіці, її подальшого розвитку 
як інноваційно-орієнтованої економіки. Це вимагає розробки 
антикризових програм управління підприємствами малого 
бізнесу і в кризових умовах. 

Антикризове управління підприємствами, зокрема, 
підприємствами малого бізнесу і, що на основі всебічного аналізу 
їх поточного стану та особливостей їх діяльності, дозволяє 
запобігти виникненню кризових явищ на цих підприємствах, 
розробити методи поліпшення їх функціонування, виробити план 
виведення торгівельного підприємства з кризового становища. 

Аналіз чинників, що сприяють збільшенню підприємств 
України, які перебувають у кризовому стані, свідчать про те, що 
головними причинами, які призводять до збільшення в Україні 
кількості фінансово неспроможних підприємств роздрібної 
торгівлі можна віднести такі: кризові явища в економіці країни; 
інфляцію; загальне падіння обсягів виробництва; кризу 
неплатежів і, як наслідок – існування значної 
взаємозаборгованості; недоліки у приватизації; зростання 
масштабів «тіньової економіки», недосконалість законодавства у 
галузі господарського права і податкової політики; неефективний 
фінансовий менеджмент тощо. Це, насамперед, пов'язано з 
затримкою в здійсненні реальних економічних реформ.  

Отже, проблема дослідження антикризового управління на 
сьогодні досить актуальна і потребує вивчення з урахуванням 
змін зовнішнього середовища. 

Проблематиці антикризового управління присвячені 
дослідження таких учених-економістів, як І. О. Бланк, Є. Бойко, 
І. П. Булєєв, М. Є. Брюховецька, В. А. Василенко, М. К. Колісник, 
Л. О. Лігоненко, О. О. Терещенко, С. Я. Салига та ін.  

Результати дослідження. Зарубіжні науковці вже більше трьох 
десятиліть поділяють процес перебігу кризи на фази, котрі, по-
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перше, є черговістю розгортання кризи, а по-друге, є 
відповідними до цілей антикризового управління.  

Так, наприклад, німецькі вчені Augustine, Fronz, розділили 
кризу на наступні фази та визначили цілі антикризового 
управління до кожної з них:  

 передкризовий період (pre-crisis period) – ціль: уникнення
кризи (avoiding the crisis) та підготовка до управління кризою 
(preparing to manage the crisis);  

 кризова фаза (crisis phase) – цілі: розпізнання кризи
(recognizing the crisis) та стримування кризи (containingthecrisis); 

 посткризова фаза (post-crisis phase) – ціль: вирішення
кризи (resolving the crisis;); 

 фаза засвоєння уроку (lessons learned phase) – ціль:
отримання користі від кризи (profiting from the crisis) (Augustine, 
1995; Fronz, 2011).  

Схожі фази описують науковці Pearson, DuBrin, однак вони 
виділяють п’ять фаз кризи та антикризового управління, які 
повністю описують процес протікання кризи. Процес такої 
еволюції кризи розпочинається з невиявлених сигналів можливої 
проблеми, перетікає у кризу, що перебуває у розпалі та збитки, 
які вона провокує, і завершується відображенням посткризового 
періоду та періоду, що передбачає засвоєння знань, отриманих 
під час кризи.  

Таким чином, кризова та антикризовий процес поділяється на 
такі стадії:  

 виявлення сигналів (signal detection);
 підготовка або запобігання кризи (preparation/prevention);
 стримування /контроль збитковості (containment/damage

control); 
 відновлення бізнес процесів (business recovery);
 засвоєння уроків (learning) (Pearson, 1993; DuBrin, 2013).
Для того, щоб застосувати правильні антикризові заходи на 

підприємстві, Тюріна підкреслює важливість визначення 
глибини фінансової кризи, яка, у свою чергу, виявляється в 
наступних фазах кризи:  
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 фаза кризи, що безпосередньо не становить загрози
функціонуванню підприємства (за умов реалізації на ньому 
антикризового управління);  

 криза, що становить загрозу подальшій діяльності
підприємства і потребує термінового проведення фінансової 
санації;  

 кризовий стан, тобто не сумісний з подальшим
функціонуванням підприємства і спричиняє його ліквідацію 
(Тюріна, 2012).  

Кризові явища, об’єктивно характерні для економіки будь-
якого рівня розвитку, особливо небезпечні для підприємств, які 
господарюють в умовах нестабільної макроекономічної ситуації, 
але небезпека кризи не обов’язково негативно впливатиме на 
результати господарювання. Якщо підприємства здійснюють 
регулярний моніторинг ознак кризи і на цій підставі своєчасно 
реалізують антикризові стратегії, вживають відповідних 
організаційно-управлінських заходів, то отримують позитивні 
результати, а ігнорування ознак фінансової нестабільності здатне 
призвести не лише до кризового стану, а й до банкрутства та 
ліквідації. Зміст і методологія антикризового управління 
підприємницькою діяльністю актуальні та особливо важливі за 
сучасних темпів науково-технічного та глобального 
економічного прогресу [1]. Діяльність підприємств є основою 
економічного розвитку як кожної країни, так і світової економіки, 
і саме для цього економічного рівня найбільш небезпечні кризові 
явища, що обумовлює нагальну необхідність спеціального 
антикризового управління для суб’єктів господарювання. 
Конкурентоздатність підприємств, як передумова успішного 
стабільного функціонування, вимагає організації виробництва 
таких товарів та послуг, які задовольнятимуть мінливий 
споживчий попит за якістю і ціною, а це, своєю чергою, вимагає 
регулярного техніко-технологічного оновлення, тобто потрібна 
відповідна інвестиційна стратегія в рамках антикризового 
управління діяльністю підприємства. 

Причинами кризового стану підприємств практично усіх 
галузей та секторів економіки України є не тільки вплив 
зовнішніх факторів: зниження платоспроможного попиту, втрата 
налагоджених господарських зав’язків, ринків закупівлі та збуту, 
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суттєве збільшення цін на енергоносії, недосконале правове поле 
господарської діяльності тощо, а й не адекватний ринковим 
вимогам стан управління господарсько-фінансовою діяльністю 
суб’єктів господарювання.  

Криза виникає не спонтанно, а має власний механізм свого 
«розвитку», основні властивості якого полягають у наступному: 

 існує не один, а декілька ланцюгів (шляхів), по яких 
відбувається проходження імпульсу-каталізатора кризи та 
поширення кризових явищ у межах підприємства як економічної 
системи; 

 існуючі ланцюги (шляхи) розгортання кризи не ізольовані 
один від одного, між ними існують зв’язки, через які імпульси 
розповсюджуються та взаємно посилюються; 

 запуск імпульсу-каталізатора кризи обумовлюється не 
тільки впливом зовнішніх факторів, але насамперед внутрішніми 
властивостями господарської системи, якістю організації 
управління нею; 

 поглиблення кризи відбувається кумулятивне, тобто 
швидкість наростання прояву кризи посилюється в часі. 

Слід відмітити, що механізм виникнення кризового стану, як 
і будь-який ланцюг послідовних економічних явищ, запускається 
суб’єктами, які ініціюють вихідні економічні явища. Під впливом 
цих явищ починається процес проходження, що знаходиться в 
ланцюжку в певній послідовності один за іншим взаємозалежних 
економічних явищ. Наприкінці цього ланцюжка наступає 
завершальне явище банкрутство [1]. 

Оскільки криза є, як правило, неминучим явищем для будь-
якого підприємства, отже – існує потреба в її управлінні, яке має 
назву антикризового. 

Сутність «антикризового управління», на думку дослідників, 
являє собою спеціальне, постійно організоване управління, 
спрямоване на найбільш оперативне виявлення ознак кризового 
стану та створення відповідних передумов для його своєчасного 
подолання з метою забезпечення відновлення життєздатності 
окремого підприємства, недопущення його банкрутства і 
ліквідації [2, с. 37]. 
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З самого поняття антикризове управління виходить, що воно 
спрямовано проти кризи, тобто направлено на подолання 
кризових явищ. 

Антикризове управління будь-яким підприємством – це 
система управління підприємством, яка має комплексний, 
системний характер і спрямована на запобігання та усунення 
несприятливих для діяльності підприємства явищ за допомогою 
розробки і реалізації на підприємстві спеціальних заходів, які 
мають стратегічний характер і дозволяють усунути тимчасові 
перешкоди, зберегти і зміцнити ринкові позиції [3]. 

Зазначаємо, що необхідність антикризового управління 
обумовлена динамічним розвитком сучасної економіки. 

Сутність антикризового управління підприємством полягає 
в забезпеченні таких умов функціонування підприємства, коли 
фінансові, виробничі, маркетингові, кадрові та інші труднощі не 
мають постійного характеру і досить швидко вирішуються за 
допомогою спеціальних заходів [3, с. 22]. 

Вітчизняними науковцями антикризове управління 
підприємством визначається також як система управління 
підприємством, яка має комплексний, системний характер  і 
спрямована на запобігання та усунення несприятливих для 
діяльності підприємства явищ за допомогою розробки і реалізації 
на ньому спеціальних заходів, які мають стратегічний характер і 
дозволяють усунути тимчасові перешкоди, зберегти і 
примножити ринкові позиції. 

Слід зазначити, що антикризове управління має певні 
особливості. Так, дослідниками до основних з них відносять: 
специфічність мети здійснення, специфічність управлінського 
інструментарію; ресурсні обмеження; часові обмеження; 
орієнтація на розв'язання проблем, а не тільки їх зовнішніх 
проявів; орієнтація та мінімізацію втрат усіх його учасників 
(власників, кредиторів, персоналу, держави); інноваційний 
характер . 

Під об'єктом антикризового управління багато вчених, 
розуміють фактори, які спричинюють виникнення та 
поглиблення кризи розвитку підприємства, їх усунення й 
запобігання.  
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Під суб'єктами антикризового управління підприємством, як 
управляючої підсистеми є певне коло осіб, що реалізують його 
завдання, до яких належать: власник підприємства; економіст-
фінансист (фінансовий директор) підприємства; функціональний 
антикризовий менеджер-співробітник консалтингової установи; 
арбітражний керуючий; функціональний антикризовий 
менеджер-співробітник підприємства; представник санатора; 
представники кредиторів; фахівці Агентства з питань 
банкрутства та інших державних органів. 

Антикризове управління підприємством слід відрізняти від 
антикризового регулювання, яке реалізується на макрорівні як 
складова політики держави та являє собою сукупність 
нормативно-правових і організаційно-нормативно-правових 
заходів впливу держави на діяльність підприємств з метою 
контролю та захисту від фінансового краху (банкрутства). 

Антикризове управління може спрямовуватися на 
досягнення наступних цілей: збереження поточного стану 
розвитку підприємства; недопущення прояву чи загострення 
кризи; виведення підприємства із кризового стану; уникнення 
ліквідації підприємства, яке перебуває на межі юридичного 
банкрутства; усунення наслідків кризи (антикризових заходів) та 
недопущення її повторного прояву. 

На думку вчених-дослідників, класифікувати антикризове 
управління доцільно за такими ознаками:  

 за рівнем виникнення (чинники макрорівня, мезорівня, 
мікрорівня);  

 за характером виникнення (очікувані, спонтанні);  
 за способом виникнення (природні, антропогенні);  
 за рівнем керованості (легкокеровані, важкокеровані);  
 за швидкістю впливу на підприємство (швидкі, повільні);  
 за можливістю розпізнавання (видимі, невидимі);  
 за частотою виникнення (періодичні, систематичні);  
 за способом оцінювання (кількісні, якісні);  
 за силою впливу (легкої дії, важкої дії, руйнівної дії). 
У залежності від цілей антикризового управління 

підприємством виділяють такі його види: профілактичне 
антикризове управління (передбачає розроблення та реалізацію 
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заходів, спрямованих на передбачення та недопущення прояву 
кризи на підприємстві); оздоровче антикризове управління 
(полягає у розробленні та реалізації заходів, націлених на 
виведення підприємства із кризового стану та уникнення 
процедури банкрутства); запобіжне антикризове управління 
(передбачає розроблення та реалізацію заходів, спрямованих на 
недопущення ліквідації підприємства, проти якого порушено 
справу про банкрутство); реабілітаційне антикризове управління 
(передбачає розроблення та реалізацію заходів, спрямованих на 
ліквідацію негативних наслідків кризи чи антикризових заходів, 
досягнення підприємством докризового стану та його 
покращення) [3, с. 5]. 

Стратегія антикризового управління підприємством – це 
сукупність дій і послідовність прийнятих управлінських рішень, 
що дозволяють оцінити, проаналізувати й виробити необхідну 
систему впливу на оздоровлення підприємства з метою 
запобігання його банкрутству або мінімізації наслідків кризи. 

Можна стверджувати, що в центрі антикризової стратегії 
управління може бути будь-яка мета: виживання, забезпечення 
(підтримка) конкурентоспроможності, задоволення потреби 
клієнтів, оптимальне використання своїх сильних сторін для 
досягнення переваг над конкурентами тощо. Але, головна мета 
антикризового управління – стабілізація діяльності всіх 
підсистем організації, усунення суперечностей елементів 
мікроекономічної системи між собою та із зовнішнім оточенням 
до відновлення рівноваги економічної системи (організації), 
відновлення її життєздатності [4]. 

Суть стратегії антикризового управління полягає у 
використанні концепції «від майбутнього до сучасного, а не від 
минулого до майбутнього», у частковому відході менеджерів від 
управлінського раціоналізму, систематичному подоланні опору 
зовнішнім змінам її реалізації стратегії.  

Особливістю антикризового стратегічного управління як 
винятково ефективного управлінського інструменту є те, що воно 
дає можливість застосувати негайні та дієві механізми для зміни 
внутрішнього середовища організації та його взаємодії із 
зовнішнім середовищем на підставі заздалегідь розроблених 
антикризових інструментів. 
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Таблиця 2.2.1 
Характеристика стратегій антикризового управління 

 

 
Стратегія 

АУП 

Зміст дій щодо 
виконання 
стратегії 

Властивість, 
яка є 

ключовою для 
забезпечення 

дієвості 
стратегії 

Особливості 
функціонування 

підприємства відповідно 
до ключових 
властивостей 

    

Поперед-
ження 

Передбачення і 
попередження 
кризи, 
підготовка до її 
появи, 
недопущення 
або пригашення 
на початковому 
етапі 

Стійкість Упродовж певного часу 
підприємство здатне 
виконувати свої функції 
навіть при виході 
параметрів зовнішнього 
середовища за певні 
обмеження 

Протидії Протидія 
виникненню 
кризових явищ, 
уповільнення 
процесів їх 
розвитку 

Гнучкість, 
адаптивність 

Підприємство може 
змінювати мету, процеси 
досягнення мети або цілі 
функціонування залежно 
від умов внутрішнього 
середовища системи та 
змін в умовах 
функціонування системи 

Стабілізації Стабілізація 
ситуацій за 
допомогою 
використання 
резервів, 
додаткових 
ресурсів 

Емерджент-
ність, 
ієрархічність, 
багатофункціо
нальність 

На різних рівнях 
підприємства будуть 
існувати різні способи 
досягнення цілей. 
Водночас, окремі 
елементи можуть бути 
більш стійкими до змін, а 
отже, за їх рахунок 
з`явиться певний час для 
стабілізації інших 
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Продовження таблиці 2.2.1 

    

Очікування Очікування 
зрілості кризи 
для успішного 
вирішення 
проблем її 
подолання 

Надійність Підприємство здатне 
реалізовувати задані 
функції протягом 
певного періоду часу 

Ризику Знаходження в 
ситуації 
розрахованого 
ризику 

Живучість, 
безпека 

Навіть якщо деякі 
елементи системи 
ушкоджені, вона може 
змінити цілі свого 
функціонування за 
рахунок тих, що залиш. 

 
У рамках загальних антикризових стратегій підприємства 

можуть реалізовувати антикризові стратегії, вибір яких залежить 
від наявних внутрішніх ресурсів підприємств і можливостей у 
маркетинговому середовищі. Нова антикризова політика 
підприємств може реалізовуватися у сфері диверсифікації, цін, 
якості товарів, фінансів, товарних запасів, управління 
персоналом, інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності 
підприємств, управління робочим часом. 

 В умовах антикризового управління різко підвищуються 
вимоги не тільки до арбітражного керівника, але і до менеджерів 
всіх рівнів, які повинні знати, які чинники треба привести в дію 
для швидкого подолання кризових явищ: перерозподілити частку 
власності; підвищити ефективність системи мотивації [5]. 

Тактика і стратегія антикризового управління повинні бути 
взаємопов’язані. Тактика являє собою конкретні короткострокові 
стратегії, а політика – загальні орієнтири для дій і прийняття 
рішень. Процедури вказують дії, які повинні бути зроблені в 
конкретній ситуації. 

Відповідно до нової стратегії визначають нову концепцію 
фінансового, виробничого й кадрового оздоровлення. Відповідно 
до цієї концепції розробляють фінансову, маркетингову, технічну 
й інвестиційну програми, що сприяють знайденню шляхів виходу 
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з кризової ситуації. Якщо оперативні заходи щодо виходу з 
економічної кризи здійснюються у відриві від стратегічних цілей, 
то це може призвести до короткочасного поліпшення фінансового 
становища, але не дозволить усунути глибинні причини кризових 
явищ. 
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2.3 Priority directions of state regulation of social sphere 

development 

Determining trends and priorities of state regulation of social 
development is an urgent scientific task, as the social sphere and its 
development is one of the key areas of regulation of the national 
economy as a whole.  The state of this sphere largely determines the 
processes of reproduction of labor resources, their quantity and 
quality, the level of scientific and technological development of 
productive forces, cultural and spiritual life of society.  Defining the 
priorities of state regulation of the social sphere is closely related to 
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the specification of the main directions of development of its basic 
components, which are health care, education, culture, social security 
and social protection systems, housing and communal services. 

Problems of social development have been reflected in the 
scientific works of many leading Ukrainian scientists. A significant 
contribution to the development of certain aspects of this problem was 
made by Dolіshnіj M. [1], Kucenko V. [2], Sokolov M.O. [3], Tretyak 
V. [4], Orlatij M. [5], Hvesik M. [6] and other. However, the issue of 
state regulation of the development of the social sphere of the region 
in the context of Ukraine's integration into European structures 
remains insufficiently studied in both Ukrainian and world science.  It 
is extremely important for modern Ukraine to establish such 
organizational and economic support to achieve strategic priorities for 
the development of the social sphere, which would contribute to a 
significant increase in living standards.  Analysis of existing research 
shows that most of them do not have a comprehensive vision of the 
conceptual model of state regulation of social development, its 
priorities for the future, taking into account Ukraine's integration into 
European structures.  Without this, it is impossible to substantiate an 
adequate strategy for reforming the social sphere in Ukraine. 

Effective state regulation of the development of the social sphere 
is an important component of Ukraine's successful progress towards 
the creation of a welfare state.  However, domestic science does not 
pay enough attention to identifying trends in the social sphere, poorly 
developed issues of prioritizing its development, specific measures to 
stabilize and improve the situation in the social sphere.  

The objectives of the study are: (1) to substantiate the identified 
trends in the regulation of social development; (2) determining the 
priorities of state regulation of the development of the social sphere, 
which contribute to the most efficient use of its limited resources. 

Existing theoretical models of social policy are different in the 
degree of state intervention in the social sphere of society and social 
protection of citizens, the level of social freedom of choice of different 
segments of the population, the impact of social processes on 
economic life.  Among them, in order to reduce the degree of state 
intervention, the following can be distinguished: paternalistic 
socialist;  Swedish;  "Welfare states";  socially oriented economy and 
market social. 
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In recent years, in Ukraine, despite the declared construction of a 
socially oriented economy, a monetarist model is practically being 
formed.  This is largely due to the inefficiency of the national 
economic system, low budget security of the population, economic 
weakness of state power.  However, the state at various levels is taking 
measures to stabilize and improve the social sphere.  At the same time, 
the largest number of issues in the field of social policy descends from 
the national level to the regional and local level, although the 
development of the budget and financial system has the opposite 
tendency - to centralization. 

Throughout life, a person has economic relations with the public 
sector of the state, where the main volume of social services is 
produced.  Every citizen needs the social support of the state, 
especially at the beginning and end of life.  It is mainly in childhood 
and adolescence, as well as in old age, that a person receives the 
maximum number of such benefits from the public sector.  
Compensation for social benefits is provided mainly in the middle of 
life through the collection of taxes and social security contributions.  
This is quite reasonable, because during this period a person has the 
highest ability to work. 

In a well-functioning social sphere, a country must adhere to long-
term and short-term social balances.  Separate long-term social 
balance determines the balance between the received public goods and 
paid taxes, contributions for life by one person.  The general short-
term social balance characterizes the balance between the received 
public goods and the paid taxes, contributions within one year by all 
citizens of the country.  These models of social balance are simplified, 
as they do not include accumulative and insurance components.  But 
in general, they reflect the economic basis of the functioning of the 
public sector of the country as a producer of the main volume of social 
benefits for society. 

At the present stage of social development, it is man and his 
scientific and educational potential that become a decisive factor in 
social and economic progress. 

The criterion for dividing countries into groups with different 
levels of human development is the Human Development Index 
(HDI). The concepts of "human development" and HDI as a method 
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of measuring it were introduced by the United Nations in 1990 in the 
Human Development Report. 

Quality of life as a generalizing socio-economic category includes 
not only the level of consumption of material goods and services, but 
also the level of satisfaction of spiritual needs, health, life expectancy, 
environmental conditions, moral and psychological climate, mental 
comfort.  Assessment of quality of life using HDI is based on a 
minimum set of basic indicators, each of which quantitatively 
represents one of the main areas of human development: longevity, 
learning and the actual standard of living. 

Countries with a high level of human development include those in 
which the HDI is greater than 0.8;  with average - from 0.5 to 0.8;  with 
low - less than 0.5. 

Comparison of individual components that are part of the HDI, 
allows, other things being equal, to identify the priority of relevant 
areas in social development programs.  Consider the state of the main 
parameters that characterize the quality of life in Ukraine. 

Scholarship is assessed as the ability to acquire and accumulate 
knowledge, communicate, exchange information.  It should be noted 
such specifics of the Ukrainian economic space as a significant 
regional deviation of the education index, which is 0.994-0.855 (in 
district centers and megacities 23-25% of the population have higher 
education, in urban settlements and rural settlements - 13-14%). 

The outflow of active specialists from science continues, the influx 
of young people is minimal, the age structure of scientific staff is 
deteriorating: 50.3% of candidates of science and 83.8 doctors of 
science are over 50 years old. 

Intellectual professions are becoming widespread and losing their 
former uniqueness.  At the same time, at the final stages of training 
requires a more precise adaptation of the vocational education system 
to the current and future needs of the labor market, focusing on 
specific "menus of professional careers". 

Longevity characterizes the ability to live a long and healthy life, 
which is a natural life choice and one of the basic universal human 
needs.  The gap between life expectancy in Ukraine and the developed 
world is: with the United States - 9 years, Britain and Germany - 10, 
Japan - 13 years. 
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In the structure of mortality from external causes of death, suicides 
occupy a significant share - 15.5%, accidental alcohol poisoning - 
14.0% [8, p.  353].  It is estimated that by 2020, mental disorders are 
among the top five in terms of casualties.  The spread of HIV is a 
serious threat to national sovereignty.  In 2008, the number of HIV-
infected and AIDS patients in Ukraine was more than 1% of the 
population [8, p.  469], in 2020 the number of infected reached 2.0-
3.2%. 

A characteristic feature of demographic development in the 
medium term is the country's entry into the period of increasing 
absolute reduction in the working age population.  The number of 
economically active population of Ukraine (aged 15-70 years) in 2008 
amounted to 20,972.3 thousand people.  (i.e slightly more than 45% 
of the total population) [8, p.  27, 362].  The reduction of the working 
population, which occurs against the background of an aging 
population and an increase in the demographic burden on the able-
bodied, leads to a shortage of labor resources and intensification of 
migration processes. 

The positive increase in the birth rate should be noted as a positive 
phenomenon.  However, the natural population decline still remains 
the main cause of depopulation. 

The current situation indicates an unsatisfactory social situation, 
low opportunities to ensure life safety by reducing the risk of accidents 
and violence in Ukraine compared to other European countries, as well 
as the need to intensify the activities of the executive branch in the 
field of health care. 

The standard of living characterizes access to the material 
resources necessary for a dignified existence.  To assess living 
standards, an indirect baseline indicator is used - gross domestic 
product (GDP) per capita.  In Ukraine, this figure is only 10-20% of 
the level of developed countries. 

The Government of Ukraine forecasts a steady increase in 
household incomes, which will reduce poverty and ensure further 
dynamic growth of consumer demand with a tendency to converge 
growth rates of retail trade and paid services to the population.  
However, the distribution of income in the country is uneven.  This 
predetermines a growing degree of inequality due to unearned income. 
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The state at various levels takes measures to stabilize and improve 
the situation in the social sphere.  At the same time, she is forced to 
balance between two extremes.  On the one hand, if the distribution in 
society is fully provided by the market mechanism, it is impossible to 
achieve the main condition for the development of society - the 
stability of the economic system, because the price mechanism is 
unable to cope with market failures.  On the other hand, if the state 
fully assumes the content of the social sphere, then there may be a 
problem of social maintenance, which also does not ensure the 
efficient allocation of resources. 

A natural question arises: what is the criterion for the need for state 
intervention?  In which areas of the social sphere and to what extent is 
such intervention needed? 

According to our research, most Ukrainians hold the state 
accountable in all areas except for professional growth and various 
aspects of workers' rights. 

The conditions of functioning of the domestic economy and the 
Ukrainian mentality have peculiarities.  In the process of transition to 
a market economy, Ukrainian society left many "pluses" in the USSR, 
such as high morality, and some "minuses" were inherited.  The latter 
include the vital position that the state is obliged to ensure a decent 
standard of living, wages and more.  However, this process is not 
always identified in the minds of people with the results of labor, 
contribution to social production. 

Gradually, this outdated approach is being replaced, and the state 
social policy should support such trends, ensuring the formation of a 
vital position on the basis of responsibility of each business entity for 
its choice.  Therefore, the state should be guided by the following 
principle: the promotion of competitive relations where appropriate, 
and the maintenance of state control where necessary.  Thus, material 
responsibility is redistributed between all participants in social 
production: employers, employees, the state.  Everyone will be 
responsible for their problems, everyone will have a role in 
management. 

In recent years, there has been a tendency to transfer many 
functions and social obligations of the state from the national to the 
regional level. 
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High disparities in the socio-economic development of Ukraine's 
regions lead to the fact that some regions can not fully meet the social 
obligations of the state, violates the principle of equal access to 
consumption of social goods and services by citizens, even at the level 
of minimum guarantees.  Therefore, it is necessary to legislate inter-
budgetary relations first  to bring the revenue base and expenditure 
powers of local budgets in line. 

As we have already noted, the basic components of the social 
sphere are: education, health care, housing and communal services, 
culture, social security systems and social protection.  The latter fully 
need state support. 

Education reform must take into account the interests of all 
economic agents.  However, the scope and level of education required, 
and hence the responsibility, are different. 

In the field of preschool and general secondary education, the state 
should take responsibility.  Every citizen has the constitutional right 
to a minimum guaranteed level of education.  If the financial burden 
is shifted to households, this right can be violated for a number of 
reasons: economic - the mobilization of private funds in the education 
system encounters restrictions due to the low incomes of most 
families.  Only 25-30% of families can potentially participate in 
financing their children's education;  negative social processes - low 
living standards of the majority of the population led to the spread of 
alcoholism, drug addiction, antisocial behavior.  In disadvantaged 
families, the child's right may be violated due to the irresponsibility of 
the parents;  age of the business entity - the right to receive a minimum 
guaranteed education should be ensured by restricting the child's 
freedom to decide on their education.  The age at which a child begins 
learning does not allow him to adequately assess the surrounding 
reality and make an informed decision. 

In the field of higher education, the responsibility should be shared 
among all economic agents, as the interests of both the state and 
employees and employers are realized. 

The funds of enterprises are used to pay for those educational 
programs in which the enterprises themselves are interested (mainly 
short programs of additional professional education).  Effective 
demand from enterprises for educational services may increase due to 
the recovery of the real sector of the economy. 
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The share of families interested in investing in education grows as 
their children complete general education and reaches a peak in grades 
10-11.  Funds sent by families to education range from 1.1 to 1.5% of 
GDP.  At the same time, more than half of these funds are spent in the 
shadows, providing admission to scarce areas of education, which 
remains formally free, as well as forced shadow co-financing of public 
educational institutions.  It is observed that with the growth of income, 
the share of families able to invest in education increased in 2020 to 
40-45%.  In this case, the majority of families will be able to invest in 
education only limited funds. 

Taking into account the introduction of incentive mechanisms for 
budget financing, tax benefits for private investment in education (in 
particular, reducing the tax base taking into account the cost of 
education) and income growth in 2020 there is a significant (2-3 times) 
increase in the funds of families involved  to education.  At the same 
time, the bulk of this increase will fall in the second half of the decade. 

At present, due to the limited effective demand, it is necessary to 
ensure a faster growth of budget funding for higher education with a 
gradual increase in the share of family budgets and funds of 
enterprises.  If a former student decides to pursue higher education, he 
or she is usually already able to determine the opportunity cost of 
tuition.  Therefore, in the future it is advisable to reduce budget 
funding for training of specialists with higher education. 

However, the state must ensure universal access to this level of 
education through the implementation of the following programs: 
targeted social support for low-income students of families, orphans 
and children left without parental care, gifted children;  development 
of a system of long-term public lending to people who want to, but do 
not have the financial means to pay for their education. 

In the field of education, after graduation, the main burden of 
financial burden falls on the state.  Because the scientific potential of 
Ukraine, although still high, but it is declining.  An influx of active 
specialists into basic science is needed.  The state must create 
economic conditions under which talented young people can go into 
science, developing it.  Business participation is mainly about funding 
research and development that has practical significance.  The 
development of basic science is the task of the state. 
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In the field of health care, the state must assume most of the 
responsibility, as this area of the social sphere is specific in terms of 
motivating economic agents to make decisions and their 
consequences. 

Careless attitude to one's health is the norm in our society.  
Therefore, a person usually dares to pay for medical services only in 
extreme cases, not to mention any preventive examinations.  Such 
behavior corresponds to human nature and character in the system of 
economic motivation at this stage of the country's development.  That 
is why the state, encouraging market relations, should actively 
intervene and control the development of health care, take 
responsibility for the following measures: (1) conducting the 
minimum necessary preventive (ongoing) examinations and provision 
of medical services.  With the implementation of this installation may 
be a partial redistribution of responsibility for business (involvement 
through various methods and tools), as the result will be not only an 
increase in man-days and life expectancy, but also savings by private 
companies on sick leave, forming a positive attitude to  companies. 
The responsibility of this level should be transferred to large 
companies with their industry markets, which mainly form a 
subsystem of socio-economic interests and production relations of 
economic entities;  (2) ensuring the availability of the minimum 
guaranteed volume of medical services and medicines to all citizens, 
support of socially vulnerable groups of the population, citizens with 
incomes below the subsistence level.  Budget funds should be 
distributed between the territories of the country and within the 
regions depending on the indicators of the need for medical care for 
the implementation of the state guarantee program, and not depending 
on the resource indicators of the network of medical organizations;  (3) 
conducting expensive examinations and operations, as due to the low 
standard of living most Ukrainians cannot afford the services of highly 
qualified medical workers and expensive medicines (meaning vital 
drugs that have no analogues).  Unfortunately, this problem mostly 
goes into the realm of moral and difficult to solve.  The provision of 
other medical services, the possibility of choosing alternative 
medicines and medical institutions should be based on market 
relations. 
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The financial standards used to calculate the cost of the state 
guarantee program do not take into account the costs required for the 
planned health care restructuring, underestimate the costs required for 
medicines, and fix the existing relatively low level of salaries of 
medical workers.  In addition, the cost of the state guarantee program 
was calculated on the basis of the planned volumes of medical care, 
based on the premise that it is the amount of care that will be paid, and 
not the maintenance of medical institutions.  In practice, budget funds 
are spent mainly on the maintenance of medical institutions.  Health 
care expenditures should range from 5% of GDP (the minimum level 
recommended by the World Health Organization) to 10% (the level of 
the most developed countries).  At present, government obligations 
and guarantees for the provision of free services largely do not cover 
the objective needs of the population. 

In the field of housing and communal services, the interaction of 
economic agents should be based on market relations.  In order to 
efficiently allocate resources, the state needs to promote the creation 
of market mechanisms and infrastructure of the housing market that 
ensure the availability of housing and housing services to citizens in 
accordance with the possibilities.  In the long run, citizens who have 
effective demand, a significant part of social goods and services in this 
category should be provided mainly on a competitive basis through 
non-state-owned enterprises. 

However, in the field of housing and communal services, the state 
must take responsibility for ensuring: social protection of poor citizens 
in the housing sector, guaranteeing them living conditions in 
accordance with established social standards.  Housing reform may 
change the structure of consumer spending.  If it is not possible to 
establish a clear functioning of the system of housing subsidies, it can 
lead to the deterioration of the financial situation of about a third of 
the country's population in modern conditions.  Failure to comply with 
the standards of security of living in the homes and ineffective quality 
control of products and services in the housing sector by the state can 
endanger the health and life of citizens. 

Preservation of cultural heritage for future generations is a task that 
must be addressed at the state level.  The market is unable to cope with 
it.  Selective budget funding is needed to ensure the preservation of 
the most valuable objects and achievements of national culture and 
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history, which have received worldwide recognition.  At the same 
time, many of cultural events: concerts, performances, museums - fit 
perfectly into the system of market relations, so the state can move in 
this direction from excessive financial care, leaving general control. 

The study allowed us to draw conclusions: 
1 There is an objective need for active state intervention in the 

development of the social sphere.  The state should be most active in 
regulating the development of health care and the functioning of social 
protection and social security systems.  Housing and communal 
services should work and develop on predominantly market 
principles.  As living standards rise, the priority of budget funding and 
support will change. 

2 The system of relations in the spheres of the social sphere is still 
significantly socially dependent and contradicts the laws of the market 
economy.  Reforming the social sphere of Ukraine should ensure a 
balance between the principles of economic and social efficiency.  
Social benefits should be provided to households whose average per 
capita income is below the subsistence level. 

3 The model of the social block of budgets of recent years is a 
model of the strengthened deterioration of reproduction of the 
population: reduction of its number, deterioration of quality of life of 
its basic part mainly owing to chronic underfunding of social sphere.  
At present, the modernization of inter-budgetary relations is needed, 
which primarily concerns the transfer of many state social obligations 
from the national to the regional level.  At the same time, with the 
existing distribution of revenues between national and regional 
budgets, there is a problem of territorial differentiation of accessibility 
and quality of social goods and services.  The main task of the central 
government in such a situation is to help increase the efficiency of the 
social protection system, the social sphere as a whole. 
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2.4 Priorities of the region's social policy to improve the 

quality of life of the population 

 
In the context of economic globalization and integration of 

business processes, the need to find priorities of social policy to 
improve the quality of life, effective ways and means of implementing 
social reforms that improve the quality of life of the population of 
Ukraine [5, p. 80]. In society there is an urgent need to substantiate the 
optimal methods and mechanisms for solving problems of social 
policy aimed at improving the socio-economic level of regions, the 
development of their social complexes, improving the level and 
quality of life [7, p. 52]. The current social situation in Ukraine is a 
consequence of complex socio-economic changes of previous 
decades, periods of sociopolitical instability in the country, the lack of 
balanced effective government decisions aimed at improving the 
social development of society. To achieve social prosperity and 
economic progress requires justification and practical implementation 
of active state social policy aimed at improving the quality and 
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standard of living of the population of Ukraine [1, p. 136]. We need 
new approaches to the development of society, primarily related to the 
person himself, the development of his intellectual potential, the 
ability to create new knowledge, master new technologies [2, p. 263]. 

The changes taking place in Ukraine have led to an increase in the 
role of regions in the implementation of modernization 
transformations, development and practical implementation at the 
regional level, taking into account their capabilities and the specifics 
of quality assurance mechanisms. Factors hindering the improvement 
of quality of life include imperfection of legislation in the field of 
assessment and quality of life at the national and regional levels, 
government decision-making without taking into account public 
opinion, often weak economic security of welfare [3, p. 19]. 

Identifying the priorities of social policy to improve the quality of 
life is relevant not only from a scientific point of view, but also from 
the standpoint of practical use of the results: they can be used in the 
development of social programs to improve the quality of life in the 
region; emphasis on them contributes to savings and optimal use of 
limited resources allocated for the development of the regional social 
complex. 

Scientific works of P. Baldwin, F. Castles, H. Lampert, T.H. 
Marshall, G. Therborn, R.M. Titmuss, K. Ostberg, devoted to the 
study of the peculiarities of the development and functioning of the 
welfare state, the typology of social policy, the development of models 
of social policy in different countries are the most famous in world 
science. The study of the principles of social policy as an essential 
attribute of the modern welfare state, the essential characteristics of 
social policy in different historical periods, the peculiarities of its 
functioning in capitalist society, the analysis of redistributive 
relations, social security A. Elmer, F. Alberoni, S. Marklund, I. 
Gough, P. Molnader, J. Rawls, A. Sen, P. Svenson. The analysis of the 
works of these scientists provided an opportunity to comprehend the 
processes of reforming social development and served as a basis for 
determining the strategy of the sequence of our research. 

Ukrainian scientists have turned to the scientific study of the 
phenomenon of social policy only in the last two decades. However, 
there are various approaches to its structure and content. The study of 
general problems of state social policy, as well as its regional aspects 
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are devoted to the work of researchers such as O.O. Єvsєєva, V.І. 
Kucenko, S.L. Pakulіn. Studying the works of this group of authors, 
we concluded that the positions set out in these works often differ from 
each other. This determined the need to formulate their own author's 
position in terms of a systematic approach to the study of the essence 
of social policy, its various components, aimed at improving the 
quality of life. 

The purpose of the study is to substantiate the priorities of the 
region's social policy to improve the quality of life. 

Currently, experts assess the quality of life from the standpoint of 
objective and subjective indicators: objective indicators characterize 
the degree of satisfaction of scientifically sound needs and interests of 
the population; subjective determine satisfaction with the quality of 
life on the part of people themselves. Based on the fact that quality of 
life is a generalized, aggregate, integrated indicator, which includes 
criteria that generally characterize well-being, this indicator indicates 
the level of material and spiritual consumption achieved by society at 
this time. 

The category "quality of life" is considered by us as a characteristic 
that reflects the transition from "consumer society" with the priority 
of material needs of society, taking into account the satisfaction of a 
wider range of needs that have both quantitative and qualitative 
characteristics.  Currently, systems of criteria have been developed 
that adequately reflect the qualitative parameters of assessing the lives 
of different social groups and society as a whole [4, p.  75].  Quality 
of life is characterized by the quality of material goods (food, clothing, 
housing), security, availability of medical care, availability of 
sufficient conditions for education and human development, the state 
of the environment, stable social relations in society, including 
personal freedom, expression, influence  citizens for state and political 
decisions. 

The main method of calculation is to assess the correct correlation 
of indicators between the achieved and actual values and defined and 
approved in the maximum value of the criteria that are the goal for the 
development of society.  The Human Development Index includes the 
main social indicators of life expectancy, education development, 
health care systems, indicators of living standards.  Given this, the 
Human Development Index (HDI) can be used as a generalized 
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indicator to assess the effectiveness of public authorities in the region 
[8, p.  317]. 

Each indicator included in the integral concept of quality of life has 
a specific numerical value.  Standards have been set for specific 
indicators, taking into account the existing needs and resources to 
meet them.  Currently, the system of indicators is included in the 
general mechanism of public administration of the social sphere, is a 
system of tools for management of public authorities, depends on the 
level of development of the effectiveness of social policy in Ukraine 
[6, p.  4].  In the process of reforming all spheres of public life, it is 
important to assess the socio-economic situation of the inhabitants of 
the regions of Ukraine, the analysis of the basic characteristics of life 
of different social groups.  Currently, systems of complementary 
indicators are used to measure social living conditions. 

The most important indicator, which is closely related to quality of 
life indicators, is the indicator of human capital.  It reflects the amount 
of expenditures of the state, as well as private firms, citizens, which 
they allocate to such important social areas as health care, education, 
which are calculated per capita. 

Improving the quality of life of the population largely depends on 
the content and main directions of social policy at both national and 
regional levels.  In the formation of social policy must focus on the 
objective needs and requirements of society, scientific and 
technological progress, world experience.  Improving social policy, its 
modernization is fundamental to shaping the welfare of the population 
of Ukraine, improving the quality of life. 

To assess the effectiveness of the economic potential of the region, 
we used a system of indicators, which consists of two subsystems: 1) 
a set of criteria focused on indicators of efficiency of available and 
borrowed resources;  2) indicators of target efficiency.  Resource 
efficiency was assessed by us through indicators of labor productivity, 
and the target efficiency was calculated by using the calculations of 
cash income and GDP per capita in the region.  The role of economic 
efficiency is expressed in the interest of regions in the most rational 
use of economic resources, improving the quality of life, increasing 
regional welfare.  Accounting for the results of interaction of 
economic activities of the regional social complex, the presence of 
socio-economic internal links that reflect the social aspect of regional 
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efficiency, have a more significant effect compared to the mechanical 
sum of economic performance of enterprises in the region. 

Improving the efficiency of economic activities of the regional 
social complex should improve the standard and quality of life of the 
population of the region, contribute to its social security and 
protection.  The effectiveness of the regional social complex shows 
the effectiveness of management, characterizes the quality and 
optimality of management, indicates untapped opportunities, 
including resource provision of economic processes in it. 

The study of the quality of life of the population involves the 
analysis of social, economic and statistical indicators of the 
development of living space of the inhabitants of the region. 

Quality of life includes indicators that characterize well-being, 
health, education, as well as indicators that reflect employment, 
quality of living conditions, social security, quality of social services 
and the state of the overall intellectual potential of the region.  These 
indicators are included in the content of regional social programs. 

The priorities of the region's social policy to improve the quality of 
life are: 

– creating conditions for improving the quality of life of families
with children; 

– formation of a positive image of the family;
– improving the set of preventive measures to reduce the prevented

mortality rate in all age groups; 
– maintaining and strengthening the health of the population,

increasing life expectancy; 
– providing the most favorable opportunities to combine the

upbringing of children with professional activities, the availability of 
preschool education; 

– development of the system of state support for families with
children left without parental care; 

– providing state guarantees for the rights of citizens to improve
living conditions; 

– promoting the regulation of temporary labor migration to meet
the needs of the region in labor, maintaining a balance between supply 
and demand; 

– expansion of the network of consulting services in various areas
of activity of the regional social complex. 
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One of the reasons complicating the situation on the registered 
labor market of Kharkov region is the inconsistency of the structure of 
the offered vacancies (non-prestigious and low-paid) of professional, 
qualified staff who applied to the employment authorities of the 
region.  The priority of the region's social policy in the labor sphere is 
to create an effective system of job creation.  The main task is to 
preserve regional human resources. 

An important area is the promotion of employment for certain 
groups of the population, especially the employment of women caring 
for children, the disabled, young people and other categories of the 
population who have unequal conditions in the labor market.  It is 
necessary to focus on solving the problem of optimizing the use of 
labor potential, as the underestimation of this factor is a constraint on 
the economic development of the region. 

Successful implementation of regional programs contributes to 
improving the quality of life of the population of Kharkov region, 
meeting the basic social needs of the population, contributes to the 
overall economic development of the region.  The problem of social 
inequality acquires special significance for modern Ukrainian society, 
the quantitative characteristics of social stratification and the level of 
poverty occupy a special place.  Many experts consider income policy 
as a priority for social development.  An increase in household income 
leads to an increase in demand and thus stimulates the growth of 
production.  But there are social groups that need social assistance and 
support.  An effective social protection system allows regions to 
address the problem of supporting disadvantaged families, but 
prosperous families also need favorable social living conditions.  
Thus, in these conditions, social protection, which is focused on the 
development of human potential, can provide a solution to this 
problem. 

The modern system of social protection as it develops becomes 
more and more complexly structured.  In addition to improving 
pensions, social support, socialization and rehabilitation measures, 
programs are implemented to meet not only vital needs, but also 
cultural development, recreation, leisure, education, profession, 
employment.  Social protection in modern conditions has become an 
effective tool for overcoming the growth of social inequality, 
deepening the process of social differentiation of the population.  
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Creating acceptable living conditions for all citizens in accordance 
with the requirements of social norms contributes to the growth of 
living standards, improving the quality of life, the overall growth of 
the welfare of society.  The development of the social support system 
is associated with the need to maintain a certain level of welfare, 
improving the social protection system, creating new opportunities for 
human capital development - insurance and prevention of social risks, 
development of new elements of social support.  The priorities of 
social protection are the state policy of social support, which is carried 
out within the framework of differentiated different types of material 
benefits and the provision of social services. 

1. Improving the quality of life of the population is considered by 
us as a strategic goal of development of Kharkov region.  The strategic 
goal of long-term development of Kharkov region is to ensure the 
preservation of its leading role in the Ukrainian economy as a 
necessary basis for improving the quality of life of the population, 
improving its welfare, reducing poverty. 

2. Sustainable socio-economic development of Kharkiv region is 
possible only on the basis of active policy on human capital 
development: improvement of aggregate indicators of education, life 
expectancy, social security, health, environmental status.  Achieving 
balance in social development contributes to achieving social stability, 
improving the quality of life of the population of the region. 

3. In determining the quality of life, it is advisable to use a system 
of indicators that reflect both objective characteristics (consumption 
of material goods, life expectancy, education system, etc.) and the 
subjective perception of residents of the region about their living 
conditions. 
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2.5 Adaptive-oriented paradigm of fairness in the public 

procurement market 
 
The modern period of socio-economic development is 

characterized by disproportion and instability. The global crisis has a 
systemic civilizational character and has revealed the contradictions 
that have accumulated over the past decades. The development of 
mankind began to acquire a crisis character. Predatory use of 
resources, focusing exclusively on current consumption limits the 
rights and opportunities of future generations, leaving them no choice 
of lifestyle. 

The category of justice has long been key for scientists in various 
fields of knowledge. The search for theoretical foundations of a social 
order organized on just principles is a central problem both for 
classical (ancient) thought, for the social philosophy of the modern 
era, and for modern political theory. Achieving justice is the highest 
measure of the effectiveness of legislative, administrative, and state 
activities. In the field of public procurement, the concept of justice 
also plays a leading role due to the need to maintain a balance between 
public customers, business and the public, as well as through the use 
of budget funds, which are closely monitored and used as 
transparently and efficiently and at the expense of citizens and 
businesses. 

Fairness in the relations of public procurement entities is declared 
by law in the principles of their implementation, namely [1-2]: the 
principle of non-discrimination of participants and equal treatment 
means that participants (residents and non-residents) of all forms of 
ownership and organizational and legal forms participate in 
procurement procedures on equal terms. Also, all participants without 
exception have the right to free access to procurement information; 
objective and impartial determination of the winner of the procedure 
involves ensuring equal and objective treatment of all participants in 
the procurement process, ie the evaluation of tender proposals must be 
objective (independent of the will and wishes of customers) and 
impartial (without deceptive, preconceived notions of customers). 

Fairness in public procurement can be traced in the appeal system 
after the change of legislation in 2019 and with the introduction of a 
new appeal mechanism. The approach to determining the value of the 
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appeal fee has changed and instead of a fixed fee, a differentiated one 
will now be established, which will depend on the expected cost of the 
procurement procedure, as well as on the fact being challenged and 
the appeal stage. Whether it is challenged discriminatory conditions of 
the tender documentation, or cancellation of the tender at the stage of 
submission of tender proposals, or the customer's decision to 
determine the winner or rejection of the bidder, or cancellation of the 
procedure at the stage of deciding on the winner. 

The main purpose of the analysis of the functioning of the public 
procurement market is to determine the extent to which the public 
procurement system and individual procurement operations meet the 
main objectives. 

Thus, there is a need for the formation of an integrated 
(comprehensive) analysis of the functioning of the public procurement 
market both in the state as a whole and for individual enterprises. An 
important feature of this analysis is the possibility of its use when 
comparing the results over time and with similar indicators of other 
subjects. 

The adaptive-oriented paradigm of justice has the character of 
transformation in accordance with the renewal of the conditions of 
functioning of the public procurement sphere. Changes in legislation 
and technical aspects of procurement activities by public customers 
make the first adjustments in the relationship between buyers and 
market participants. This applies to compliance with the basic 
principles, requirements, criteria and liability for violation of the 
above conditions. 

Equity in the field of public procurement is declared by law and 
differs from equality in that it creates not equal conditions for all, but 
conditions that make everyone equal, ie provide opportunities to 
function equally as large and medium and small participants. 

Based on this, fairness requires a certain assessment methodology 
in order to have an understanding of its level in the government 
procurement market and, accordingly, the ability to adjust the actions, 
conditions and requirements for market participants. 

Earlier studies by the authors [3-5] initiated the development of the 
proposed evaluation methodology, while in [6-7] the labor component 
of this methodology was considered. 
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Despite the large number of scientific papers and articles on e-
procurement in general and e-procurement reform in general, 
insufficient attention has been paid to the research of public 
procurement analysis tools, although they are the anti-corruption and 
anti-corruption mechanisms that promote transparent and accountable 
functioning. the entire system of public procurement, especially in the 
current crisis at the current stage of socio-economic development. 

Based on the relevance of the topic and the degree of scientific 
development of the problem, the purpose of the study is to analyze the 
functioning of the public procurement market in a crisis. 

Recently, the stakeholders of the public procurement market are 
increasingly asking about the need to develop a methodology for 
analyzing the functioning of this market, especially from the 
standpoint of fairness for all its stakeholders (customers, participants, 
regulators, the public, etc.). The level of justice, as an indicator, has 
multidimensionality and multidimensionality of its essence. 
Therefore, in previous studies, the authors have selected indicators 
that reflect various aspects of the functioning of the public 
procurement market and will be used in the analysis. At the same time, 
the diversity of such indicators does not allow to comprehensively 
characterize the effectiveness of public procurement, and even more 
so, the level of fairness in this area or to determine the degree of 
progress for a particular entity, it has achieved in this way. 

Analysis of existing methodological approaches shows that most 
of them involve the use of expert methods at different stages of 
formation of comprehensive comparative assessments, which is not 
always convenient and justified in a particular enterprise. In addition, 
these approaches mainly assess either individual aspects of resource 
conservation, or consider it as part of other activities of the entity, 
which complicates the definition of a comprehensive assessment of 
resource-saving activities in the enterprise as a whole. 

According to the authors, the method of comprehensive analysis of 
the functioning of the public procurement market involves several 
stages (Fig. 2.5.1). 
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Figure 2.5.1 – Stages of analysis of the functioning of the public 
procurement market in crisis conditions (equity level) (developed by 

the authors [8]) 

Symbols to fig. 1: r1 – competition (the indicator characterizes the 
level of competition in the public procurement market and is 
calculated as the ratio of the number of participants in public 
procurement procedures to the number of procedures; r2 – savings (the 
indicator characterizes the savings of budget funds and is calculated 
as the difference between the expected purchase price and the actual 
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value of the transaction; r3 – performance (the indicator characterizes 
the performance of bidding and is calculated by the formula РT=(1-

Кv/Ко), where Кv – the number of canceled procurement procedures; 
Кo – the number of announced procurement procedures); r4 – 
reliability (characterizes the reliability of suppliers and is calculated 
as the ratio of executed contracts to their total number for the period); 
r5 – trust (ratio of the number of participants who participated in public 
procurement for the current period to the same indicator for the 
previous period); r6 – labor intensity (labor measure of public 
procurement efficiency is calculated as the ratio of procedures 
performed during the analytical period to the number of authorized 
persons); ɛі

+– relative assessment of the i-th indicator, if a larger value 
is the best; ɛі

- – relative estimate of the i-th indicator, if its smaller 

value is the best;  – i-th evaluation indicator; ,  – maximum 

and minimum value of the i-th evaluation indicator;  – integrated 
indicator of the level of justice;  – the average level of fairness for 

the analytical period;  – specific weight of the i-th indicator; n – 
number of evaluation indicators. 

Next, the selection of the most significant indicators is based on the 
definition of the regression relationship between them. The result of 
the selection of indicators at the end of this stage is their array, which 
corresponds to the volume of 10-20% of the initial number of 
indicators. Selected indicators have different dimensions, which 
complicates their comparison and consolidation into an integrated 
indicator. In this regard, the normalization of the values of indicators, 
taking into account their diversity. At the same time, there are 
indicators-stabilizers, the growth of which indicates an increase in 
justice, and indicators-destabilizers, the reduction of which has a 
negative impact on the level of justice. Normalization of values of 
indicators of a positive and negative direction, in our opinion, should 
be carried out by two formulas (fig. 1). 

The next stage of the analysis is to determine the specific weights 
of each of the selected indicators. The following specific weights for 
the indicators participating in the assessment were determined by 
expert evaluation: competition – 0,2; savings – 0,2; efficiency – 0,15; 
reliability – 0,15; trust – 0,15; labor intensity – 0,15.The final stage of 
the analysis is the calculation of the integrated indicator. The result for 
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each year is compared with the average value for the evaluation 
period. If the value of the integrated indicator is higher than the 
average for the period, the level of fairness will be considered 
satisfactory, if less, then - unsatisfactory.  

Thus, the authors proved the inexpediency of using natural meters 
for the analysis of the subject of procurement, and the scope of its use 
may be limited to one individual procurement procedure. At the same 
time, for the first time a labor meter was used to calculate the workload 
based on the number of procurement procedures conducted per one 
tender committee (authorized person). 

Using the method of analysis of the functioning of the public 
procurement market in crisis conditions on the basis of fairness, 
presented in the previous paragraph, its approbation was carried out. 
In order to form an array of data required for the calculation of the 
complex analysis, by forming a correlation matrix and subsequent 
analysis, indicators that had a correlation coefficient greater than 0.95 
were excluded from consideration. By pairwise regression analysis, 
factor indicators were identified and selected, the impact of which is 
significant for 60% of the selected indicators of public procurement 
efficiency. In this case, the coefficient of determination ranged from 
0,7 to 0,99 with significant F and t-criteria (significance level 0,05). 
Thus, as a result of selection there were 6 indicators or 16% of the 
array of initial indicators. 

The initial data for the analysis are presented in table. 2.5.1. 
 

Table 2.5.1 
Initial data for analysis 

№ Indicators 
Years 

2017 2018 2019 
1 r1 – competition 0,625 0,684 0,698 
2 r2 – savings 2158 3269 4721 
3 r3 – efficiency 0,854 0,897 0,921 
4 r4 – reliability 0,813 0,885 0,910 
5 r5 – trust 0,102 0,203 0,225 
6 r6 – labor intensity 1,120 1,202 1,320 
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To normalize and bring the indicators to proportionality, it is 
proposed to use formulas depending on the direction of the indicators 
and their impact on the level of equity (stabilizers, destabilizers). In 
the table. 1 gray highlights the maximum values of indicators, in the 
case of calculation of stabilizers , ɛі

+=ri /rmax and minimum values, in 
the case of calculation of destabilizers ɛі

-=rmix/ri. The results of the 
calculation are presented in table 2.5.2. 

 
Table 2.5.2 

Normalization of evaluation indicators 

№ Indicators 
Years 

2017 2018 2019 
1 r1 – competition 0,895 0,980 1,000 
2 r2 – savings 0,457 0,692 1,000 
3 r3 – efficiency 0,927 0,974 1,000 
4 r4 – reliability 0,893 0,973 1,000 
5 r5 – trust 0,453 0,902 1,000 
6 r6 – labor intensity 1,000 1,073 1,179 
 
The final stage of assessing the level of fairness in the enterprise is 

the calculation of the integrated indicator RS
t. The calculations are 

given in table 2.5.3. 
 

Table 2.5.3 
Calculation of the integrated indicator 

№ Indicators 
Years 

2017 2018 2019 
1 r1 – competition 0,021 0,004 0,000 
2 r2 – savings 0,109 0,062 0,000 
3 r3 – efficiency 0,011 0,004 0,000 
4 r4 – reliability 0,016 0,004 0,000 
5 r5 – trust 0,082 0,015 0,000 
6 r6 – labor intensity 0,300 0,311 0,327 

Integral indicator 
t

SR  0,538 0,399 0,327 
 
Graphically, the integrated indicator for 2017-2019 is presented in 

the figure 2.5.2. 
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Based on the calculations, we obtain the following average value 
of the integrated indicator: 

t

SR = (0,538+0,399+0, 0,327)/3= 0,421 
Thus, we can conclude that in 2018 and 2019 the level of fairness 

in the public procurement market, calculated according to the method 

proposed by the author became unsatisfactory (
t

S
t

S RR  ), instead, in 

2017, the integrated indicator was «above average» (
t

S
t

S RR  ), which 
characterizes it as satisfactory. This confirms the hypothesis of an 
increase in the impact of the crisis, which affects primarily the budget 
process. 

 
Figure 2.5.2 – Integrated indicator of resource conservation 

 
The application of the proposed method of analysis of the 

functioning of the public procurement market is characterized by 
complexity and systematicity, which allows to determine the objective 
result of the market participants. Among the advantages of the 
approaches should also be highlighted: 

1) the ability, in the case of minor modifications, to compare not 
only a single object (enterprise) in different time periods, assessing the 
dynamics of their development, but also the market as a whole through 
the use of relative indicators; 
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2) the allocation of individual areas in the calculation of integrated 
assessment makes it possible to clearly identify problematic issues of 
public procurement market development and focus efforts on their 
solution. In addition, in this regard, it is possible to predict the change 
in specific indicators that form a comprehensive assessment, and their 
impact on the final result, and, accordingly, the measures that ensure 
such a change; 

3) the proposed methodological approach minimizes the use of 
expert methods, the use of which is sometimes associated with 
significant time and money, and allows you to automate the process of 
assessing the level of fairness in the public procurement market; 

4) the use of the proposed approach provides for the possibility of 
changing the range of indicators that form the basis for determining 
the level of fairness by adding new or changing existing indicators in 
the selected final estimates for activities in accordance with changes 
in public procurement. 

Summarizing the advantages, it is worth noting that this 
methodological tool can be used not only to analyze the functioning 
of the public procurement market. At the same time, the practical 
application of the approaches will require detailed preliminary 
research and calculations related to the set and selection of indicators 
that form the basis for analysis at a particular object (objects). It is 
necessary to use the apparatus of regression and correlation analysis 
in the case of justification of changes in the range of indicators that 
form the base. Thus, a promising area for improving methodological 
approaches is the development of software that would adapt this 
assessment tool to the needs of a particular object. 

Thus, the authors support the position of those researchers who 
believe that different definitions of justice correspond to different 
types of social interaction and take into account the specifics of their 
specific types. Summing up, we would like to note that the study of 
the problem of equity in the field of public procurement is an 
inexhaustible topic and requires additional research, which we plan to 
refer to in our future explorations. 

 

  



170 

 

References: 

 

1.Zakon Ukrainy «Pro vnesennia zmin do Zakonu Ukrainy «Pro 
publichni zakupivli» ta deiakykh inshykh zakonodavchykh aktiv 
Ukrainy shchodo vdoskonalennia publichnykh zakupivel» vid 19 
veresnia 2019 roku № 114-IX. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/114-20 (дата звернення: 
15.01.2021). 

2.Здирко Н.Г. Принципи здійснення публічних закупівель в 
Україні.URL:http://www.econ.vernadskyjournals.in.ua/journals/202
0/31_70_1/41.pdf (дата звернення: 15.01.2021).. 

3.Халіна В.Ю., Буцький В.О., Крицька К.С. Публічні 
екозакупівлі: організаційно-економічні засади впровадження та 
здійснення/ Економічний простір: Збірник наукових праць. № 
154. Дніпро: ПДАБА, 2020. С. 56-60.  

4.Khalina V., Butskyi V., Ustilovska A. Ecoprocurement in road 
construction as a tool for sustainable development / Сучасні 
проблеми розвитку права та економіки в інноваційному 
суспільстві: зб. наук. праць за матеріалами Міжнародної науково-
практичної конференції:, 20 березня 2020 р. / за ред. М. Петрової, 
С. Глібка, Велико-Тирново, Болгарія, Вид-во: ACCESS PRESS, 
2020. С. 82-89. 

5.Халіна В.Ю., Буцький В.О. Впровадження екозакупівель в 
будівництві / Матеріали XІІ Міжнародної науково-практичної 
конференції «Європейський вектор модернізації економіки: 
креативність, прозорість та сталий розвиток». – Харків: ХНУБА, 
2020. С. 279-280. 

6.Смачило В. В., Халіна В. Ю. Диференціація методів 
управління кадровим потенціалом підприємства / В. В. Смачило, 
В. Ю. Халіна // Соціальна економіка. 2018. Вип. 56. С. 222-232. 

7.Kalinіchenko L., Smachylo, V., Khalina, V. Realities and 
Perspectives for Human Resources Development of the Construction 
Sector. Economics. Ecology. Socium. 2019. № 3. P. 56-66. 

8.Khalina V., Butskyi V., Ustilovska A., Dushnyuk D. Analytical 
tools in the sphere of public procurement, Sciences of Europe, Praha, 
Czech Republic, 2021, vol. 3, No 62. URL: https://www.europe-
science.com/ru/arhiv (дата звернення: 15.01.2021). 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/114-20
https://www.europe-science.com/ru/arhiv
https://www.europe-science.com/ru/arhiv


171 

2.6 Entrepreneurship development in the conditions of adaptive 

management of socio-economic systems 

Nowadays corporations that don’t need a large number of 
investments can effectively stimulate the development of economic 
competition, even though having limited financial resources. The 
market requires a small business to evaluate correctly the financial 
condition of the enterprise and the entire national economy, otherwise, 
it will be difficult to make the right management decisions. Thus, they 
will have insufficient chances for succeeding. Because of the 
difficulties of market economy in Ukraine, small business is being 
developed independently and face various hardships. Small enterprise 
is being created and has support, but it hasn`t reached competitiveness 
yet. 

However, the main targets of Ukrainian economic policy are 
achieving economic growth and full employment, improving 
standards of living, remaining national currency, and so on. 
Implementation of the given above objectives is closely related to the 
current situation and prospects of development of small business.  

That is why it is important to examine the current state of small 
business – it leads to clarifying ways of improving its development. 

Quantitative and qualitative criteria can be used to define a small 
enterprise. Qualitative standards include a high level of organizational 
and functional flexibility, a high level of competition, organizational 
simplification, based on a non-shop structure, a combination of several 
production and management functions, focusing on local markets and 
raw materials, having limited financial and material resources, the 
necessity of intelligence state support and big business. Quantitative 
criteria include the number of employees, number (turnover) of sales, 
size of assets, number of branches, the share of the company in the 
market, and total capital of the company. 

The European Union has suggested the following standards: the 
number of employees has not to exceed 500 employees, the value of 
company funds should be less than 75 million euros, and the capital 
owned, by large companies can`t have more than its third part. 

The essence and significance of small business are that it is a 
leading sector of the market economy. 
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This is the basis of small-scale production; it determines the pace 
of economic development, structure and qualitative characteristics of 
GDP, regulates the economic structure, has a quick payback period 
and has free choice of market, provides daily consumer goods and 
services, introduces innovations and increases employment 
opportunities, thus achieving market saturation, high liquidity and 
sound management; it influences on formation of new social class of 
entrepreneurs-owners, promotion the weakening of monopolies and 
the development of competition. 

The role and place of small businesses in the national economy can 
be best seen in its private functions. 

First, small business creates a competitive environment. It is a well-
known fact, that in a free market economy, competition is a reflection 
of the competitive relationship between economic factors, in case its 
activities effectively limit its ability to influence the general conditions 
of trade in the market and stimulate the production of goods needed 
by consumers. 

Hence, the activity of market participants intensifies, which is 
associated with economic responsibility and business risk, which 
makes it a social movement of economic development. Small business 
helps to build competitive relationships because it is antitrust and 
reflected in all aspects of its activities. 

The level of a monopoly of small enterprises is much lower on the 
one hand, due to the large number of factors that make up small 
enterprises and their high mobility, compared to large enterprises. On 
the other hand, they can act as an effective competitor, thereby 
breaking the monopoly of large companies, due to specialization and 
narrow usage of the latest technologies. This characteristic of small 
enterprises influenced a lot on the tendency to weaken and sometimes 
overcome large monopolies of capital and delaying of technological 
progress of developed countries. 

Second, small businesses quickly respond to changes in market 
conditions, providing the necessary flexibility for a market economy. 
This feature is of special importance in modern society due to the rapid 
personalization and differentiation of consumer demand, the 
acceleration of scientific and technological progress (STP), and the 
growth of the range of industrial goods and services. 
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Third, small business has made breakthroughs in many vital areas 
of STP, especially in electronics, cybernetics and computer science. 
Small business has become a leader in STP, contributing to the 
acceleration of the introduction of the latest technologies and business 
ideas, also producing knowledge-intensive products, e.g. a large 
number of small companies that emerged in the UK in the early 1980s 
are technically equipped. The small business sector accounts for about 
50% of scientific and technological development in the U.S.A. 

Fourth, small business has contributed a lot to solving employment 
issues. The ability of small businesses to create workplaces and absorb 
surplus labor during the cyclical decline and economic structural 
changes reflects this function. Small business accounts for an average 
of 50% of all workplaces and maximum of 70-80% of new ones in 
developed countries. Since large companies in developed countries 
were in the process of being laid off during the crisis of the 1970s and 
1980s, small companies would have saved workplaces, moreover, 
they would have even created new ones. 

Fifth, reducing social tension and democratizing the Market are 
other primary functions of small businesses, as long as this is the 
fundamental basis for the formation of the middle class. Therefore, its 
role will be used in a market economy by Government for the sake of 
expanding the social basis of the reform, provoked at this stage. When 
not paying attention to the social basis of the middle-class market 
environment, reforms are going to fail. Because of this, the role and 
functions of small businesses are not only one of the most important 
factors of socio-economic development based on market management 
tools. Promoting the social and political stability of society, i.e. the 
free choice of methods of work for the benefit of society and ensuring 
their well-being are also important functions of small business. It is 
not a necessity for a small business to have large amounts of start-up 
investment due to the economic instability and limited financial 
resources. It leads to fast resources` overturn and with the support they 
can quickly and economically solve the problem of demonopolization 
and stimulate economic competition. 

Thus, small business is an indispensable feature of any market 
economy, without which the economy and society as a whole can not 
only develop but even exist. 
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Without a doubt, the level of scientific, technical, and production 
potential are determined by large capital, but the basis of the 
development of market economies is a small business, which is the 
largest, most active, and flexible form of business life. The creation 
and operation of large numbers of national resources is a breeding 
ground for large and medium-sized enterprises in the small business 
sector. Small enterprise is an organizational and economic type of 
enterprise, which is qualified by the number of employees with a 
gradation by field of activity according to the 2nd clause of the Law 
of Ukraine "On Enterprises in Ukraine". 

Meanwhile, small business includes enterprises starting with 15 up 
to 200 employees, depending on the industry or kind of activity. 

It is considered, that small business employs up to 200 employees 
in industry and construction, in others - up to 50, and in science and 
scientific services - up to 100; in the non-manufacturing sector - up to 
25, in the retail sphere - up to 15. It was adopted the Law of Ukraine 
"On State Support of Small Business" by the Verkhovna Rada of 
Ukraine on 10/19/2000. 

According to this Law, the subjects of small business are 
individuals, registered in the prescribed by law manner as business 
entities (citizens-entrepreneurs); legal entities - business entities of 
any organizational and legal form and form of ownership, in which the 
average number of employees for the reference week should not 
exceed 50 employees and the annual gross income is forbidden to 
exceed 500,000 euros. 

The creation of small businesses in Ukraine has many advantages 
in comparison with large enterprises. They are: 

 opportunities to change the economic structure (in countries that 
have favorable conditions for doing business, most of the gdp is 
produced by small and medium enterprises). 

 creation of new workplaces. 
 ensuring market competition and filling the market with the 

necessary goods and services. 
 opportunity to overcome industry monopoly, etc. 
The main reasons for the slowdown in the development of small 

business in Ukraine are: 
 the tax burden that forces many small businesses to move into the 

shadow economy; 
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 non-compliance by entrepreneurs with the current legislation on 
registration, due to which local authorities close their business; 

 there is no legislative mechanism of state financial support for 
small business; 

 imperfection of the system of accounting and statistical reporting 
of small enterprises; 

 limited information and advisory support; 
 imperfection of the system of education and retraining for 

entrepreneurial activity, etc [1]. 
The Law of Ukraine "On State Support of Small Business", which 

was adopted in 2000 was the fundamental event in the history of the 
development and formation of small enterprises in Ukraine. The legal 
areas of support for small businesses were approved at the legislative 
level according to this law. 

Also, it was adopted the Law of Ukraine "On the National Program 
for the Promotion of Small Business Development in Ukraine" this 
year. This program has become a set of related and chronologically 
agreed measures aimed at implementing state policy to address and 
eliminate problems of small business development. 

The creation of appropriate conditions for the implementation of 
the constitutional right to entrepreneurial activity, improving the 
quality of life of Ukrainian citizens, and the gradual solution of socio-
economic problems by attracting the unemployed to small businesses 
are the intentions and essence of the given above program. 

Each region in Ukraine also develops its own local programs to 
stimulate small business development. 

The government of Ukraine has made several successive steps to 
minimize government interference in the activities of enterprises 
during 1998-2007. 

We should draw attention to the four fundamental Laws of Ukraine 
for the business environment. Which are "regulatory", "registration", 
"permit" and "control" laws. 

1. It was started the process of creating a fundamentally new 
progressive system of public administration, which will ensure 
transparency and openness of the administrative decision-making 
process in Ukraine since the adoption of the Law of Ukraine "On the 
Principles of State Regulatory Policy in the Sphere of Economic 
Activity". 
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2. Licensing is as much important form of state regulation of 
business as others. The policy of the State in the field of licensing is 
defined by the Law of Ukraine "About licensing of certain types of 
economic activities" [6] This law defines a single procedure for 
licensing economic activities in Ukraine and a single list of economic 
activities that are subjects to licensing. It means that it was introduced 
by this Law an effective system of protection of the rights of economic 
entities by exercising the right of pre-trial appeal by the subjects of 
actions of licensing bodies to the Expert Appeal Board established 
under the Committee. 

The Expert-Appeal Council is a permanent collegial body for 
licensing at the State Enterprise. 

Besides, the Unified License Register was developed - an 
automated system for collecting, accumulating and accounting data 
related to the licensing of certain types of economic activities. 

The Law "On State Registration of Legal Entities and Individual 
Entrepreneurs" was adopted in Ukraine in 2003 in order to reduce 
administrative barriers to business registration [7]. 

These days, Ukraine has a modern registration system, which 
allows you to conduct all registration procedures within 2-3 days. 

Ukraine was the first non-EU country in 2006 to be included in the 
European Business Register (EBR) because of the implementation of 
this system, which meets the highest European standards. 

At the same time, Ukraine has introduced a software product to 
implement the Agreement on the Shared Use of Information, which 
provides the ability to transfer and exchange information between the 
Unified State Center for Legal Entities and the registers of the 
European Business Register. 

4. The system of issuing permits, which existed in preceding years, 
differed in the presence of a wide range of permits, regulatory 
inconsistencies and virtually no effective organizational and legal 
mechanism for issuing permits, opacity and complexity of permitting 
procedures. Thus, it led to opportunity for corrupt actions by officials. 

This necessitated the adoption of the Law on the Permitting System 
in the Sphere of Economic Activity in 2005, which initiated a full-
scale reform of the permitting system.  

Applying the European experience of issuing permits - the 
"principle of organizational unity", 677 permit centers were opened in 
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the regions and administrator positions were added (a total of 778 
workplaces). The main tasks and objectives of the administrator are 
the organization of the issuance of permits. Such permit centers have 
been established in almost every district and city of regional 
significance. 

The implementation of these activities has reduced the time and 
financial costs of entrepreneurs to undergo permitting procedures. 
According to sample studies, the duration of procedures for obtaining 
permits has decreased by an average of 2.4 times, and the costs of 
entrepreneurs twice. 

Examning relevant measures has significantly reduced the time and 
financial costs of the permitting process. The obtained result shows 
that the average duration of these procedures has decreased by 2.4 
times, the cost of obtaining permits has decreased by 2 times. 

The adoption of the Law of Ukraine "On the basic principles of 
state supervision (control) in the sphere of economic activity" of 
05.04.2007 was the other important step to rationalize of state 
regulation of economic activity. The law establishes main principles 
of the norms governing the legal relations between public 
administration bodies and business entities in the process of inspecting 
the activities of the enterprise. Also, in order to create progressive 
European conditions for the development of entrepreneurship in 
Ukraine, the Law on Entry into Force on December 26, 2007 exists. 

A positive competition in the market is a characteristic feature of 
small business. Companies are forced to fight in order to survive in the 
market and adapt to new living conditions, because in order not to 
cease their activities, getting more and more profit is a must. [2, p. 51]. 

It is possible to see and make a conclusions about the share of small 
business in the economy, assess the needs of people in goods and 
services. So, let`s take a closer look at the given below table, which 
shows the indicators of development of large, medium and small 
businesses. 

According to the information, given from the website of the State 
Statistics Service of Ukraine (Table 2.6.1), we can conclude that over 
the past 4 years the number of businesses increased (each year the 
number of new businesses exceeded the number of closed ones), 
therefore, respectively, the salse volume and labour force increased. 
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These indicators indicate a gradual improvement in the conditions for 
doing business in Ukraine. 

 

Table 2.6.1  
The number of business entities, employees and sales of big, 
medium and small businesses in Ukraine in 2016-2019 [3] 

 

Let`s define primary indicators of small businesses by region in 
2019 for analyzing the development of small business in more detailed 
way (Table 2.6.2). 

Most analysts and experts in this field have oppinion that the main 
directions of further development of small business in Ukraine in the 
closest future are: the formation of an appropriate legal framework 
conducive to the development of small businesses; improvement of 

Year 
Types of businesses 

Big Medium Small 

Number of business entities, items 

2016 383 15 113 1 850 034 

2017 399 15 254 1 789 406 

2018 446 16 476 1 822 671 

2019 518 18 129 1 922 978 

Sales volume, million UAH 

2016 2 391 454,3 2 683 303,6 1 651 982 

2017 2 929 516,6 3 314 956,1 2 067 799,3 

2018 3 515 839,5 3 954 017,5 2 496 947,7 

2019 3 631 415 4 194 484,1 2 698 213,4 

Labour force, units 

2016 1 586 582 2 649 985 3 871 758 

2017 1 560 900 2 623 807 3 956 331 

2018 1 574 301 2 784 464 4 173 665 

2019 1 608 347 3 089 709 4 319 757 
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financial and credit support; providing material, technical and 
innovative conditions for the development of small enterprises; 
information and staffing of business; stimulation of foreign economic 
activity of small business entities. 

 

Table 2.6.2  
The primary indicators of small businesses by region in 2019 [3] 

Region 

Number of 
business 
entities, 
items 

Labour 
force, 
units 

Labour 
costs, 

thousands 
UAH 

Sales 
volume, 

thousands 
UAH 

1 2 3 4 5 

Ukraine 362 328 
1 746 
574 

121 440 
772,9 

1 839 875 
890,0 

Vinnytsia 
Oblast 

9 674 54 309 
3 650 
764,1 

51 456 
366,9 

Volyn Oblast 5 905 30 664 
1 885 
870,9 

29 253 
468,9 

Dnipropetrovsk 
Oblast 

29 681 140 708 
9 101 
950,8 

169 393 
025,8 

Donetsk Oblast 9 691 47 027 
3 038 
371,6 

35 110 
090,4 

Zhytomyr 
Oblast 

6 860 36 478 
2 365 
078,9 

30 172 
795,4 

Zakarpattia 
Oblast 

6 096 28 163 
1 630 
570,4 

18 526 
894,5 

Zaporizhzhia 
Oblast 

14 975 70 401 
4 197 
439,1 

62 604 
564,9 

Ivano-
Frankivsk 
Oblast 

8 250 36 841 
2 176 
344,3 

25 320 
440,2 

Kyiv Oblast 20 000 98 736 
7 019 
107,9 

112 358 
145,5 

Kirovohrad 
Oblast 

8 329 39 260 
2 335 
869,2 

38 054 
389,4 

Luhansk 
Oblast 

3 524 17 613 
1 053 
068,6 

13 285 
660,6 
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Continuation of the table 2.6.2 
 

1 2 3 4 5 

Lviv Oblast 19 383 107 883 
7 545 
443,2 

101 778 
295,7 

Mykolaiv 
Oblast 

11 878 46 799 
2 664 
211,4 

45 568 
180,3 

Odesa Oblast 24 889 113 093 
7 014 
541,1 

114 603 
290,2 

Poltava Oblast 10 753 55 378 
3 451 
894,0 

51 542 
301,4 

Rivne Oblast 5 583 30 869 
1 765 
170,4 

21 823 
418,9 

Sumy Oblast 5 796 32 683 
2 046 
877,1 

24 927 
860,6 

Ternopil 
Oblast 

4 782 27 936 
1 812 
103,8 

21 590 
047,2 

Kharkiv Oblast 23 749 120 252 
7 525 
164,4 

117 306 
289,5 

Kherson Oblast 8 202 36 474 
2 037 
420,0 

30 468 
433,0 

Khmelnytskyi 
Oblast 

7 418 40 108 
2 449 
071,3 

28 285 
757,1 

Cherkasy 
Oblast 

9 173 44 631 
2 834 
733,6 

43 003 
567,7 

Chernivtsi 
Oblast 

4 028 21 004 
1 245 
953,7 

12 944 
012,0 

Chernihiv 
Oblast 

5 999 32 869 
2 013 
172,7 

27 462 
312,7 

Kyiv 97 710 436 395 
38 580 
580,4 

613 036 
281,2 

 

According to these statistics, the most well-developed small 
businesses are in Kyiv, Odesa, Dnipropetrovsk and Kharkiv regions. 

Thus, small businesses take a significant part in the development 
of any country's economy and meet the needs of the population, and 
that is why the Head of Government of Ukraine needs to improve the 
situation in this area immediately. This can be done through the 
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following actions: providing financial and credit support, creation an 
appropriate regulatory framework for the development of small 
business logistics, information and advisory, personnel support, etc. 

Characteristic features and peculiarities of small business allow to 
say that it has such features as independence (compared to other 
economic entities) of actions, the possibility of more adaptive and 
operational solutions, adaptation to regional conditions, low operating 
costs, in the long run to get quite sharp success, to remain profitable 
in the long terms, the ability to combine different professions. All 
these characteristics allow small businesses to be an important part of 
the state economy. 

Factors hampering the development of small business include the 
ever-increasing imports and decline in domestic production, imperfect 
government policies and legislation, inflation and corruption schemes 
that still exist. 

To sum it up, should be mentioned, that the main tasks that Ukraine 
faces these days are continuous restructuring of the state policy about 
small business and the creation of a certain environment that would 
stimulate the development of this sector of the economy. 
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РОЗДІЛ 3 

ЛОГІСТИЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ  
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМИ СИСТЕМАМИ 

3.1 Сучасні проблеми інституціоналізації логістичних 
систем 

Актуальність. Еволюція економічних відносин між 
суб’єктами – учасниками логістичних систем обумовлює 
необхідність оцінки ступеню адекватності інституційного 
середовища. Сучасні функціонуючи  інститути логістичної 
діяльності не є досконалими, відповідно оцінка їх ролі має 
базуватися на співставленні існуючих інституцій із альтер-
нативними моделями, які існували у різних історичних умовах. 

Трансформаційні процеси, які відбуваються в економіці 
України активізували науковий інтерес щодо застосування 
логістики в управлінні різними господарськими процесами. 
Серед вітчизняних вчених, зайнятих дослідженням актуальних 
питань логістики – Є.В. Крикавський, Н.І. Чухрай, А.Г. Каль-
ченко, К.В. Захаров, М.С. Білик, В.І. Захарченко  та інші. 

Отже представляється доцільним та актуальним проведення 
дослідження, спрямованого на вивчення наукових підходів до 
розуміння  інституціоналізації логістичної системи,  що 
дозволить підвищити ефективність її функціонування. 

Результати дослідження. Інституціональна модель, яка описує 
відношення між суб’єктами логістичної діяльності щодо 
формування форм організації економічних потоків, має певне 
теоретичне підґрунтя. Його формують теорії конвергенції, 
постіндустріального суспільства, економіки глобальних 
проблем, а також теорії трансакційних витрат, контрактів, 
агентів, прав власності, теорія суспільного вибору. 

Термін "соціальний інститут" у практичному застосуванні 
визначає сукупність принципів, норм права, які регулюють 
взаємопов’язані суспільні відносини. За своєю суттю поняття 
"суспільний інститут" наближене до поняття "структура". Досить 
часто інститути розглядають як елементи соціальної структури, 
як історичну форму організації та регулювання соціально-
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економічного буття. Наприклад, інститут власності, інститут 
права, інститут влади тощо.  

В даному контексті інституціоналізація логістичної діяльності 
розглядається як правове та організаційне закріплення певних 
економічних відносин, що приводить до формування  нових 
господарчих інституцій. 

У науковій літературі представлені різні визначення 
інститутів. Так, Т.Веблен надає декілька визначень поняття 
"інститут": "як звичні способи реагування на стимули", 
"переважаючі або панівні типи відносин" або як  "структури 
виробничого та економічного механізму" [1]. Д. Норт розуміє 
інститути як "правила гри у суспільстві або створені людиною 
межі, які організують відносини між людьми" [4]. У науковій 
літературі соціальні інститути визначаються також у вигляді 
правил, які виконують функції обмежень у поведінці 
економічних агентів та упорядкування їх взаємодії а також 
відповідних механізмів контролю за дотриманням цих правил [5]. 

Відмінності у визначенні поняття "соціальні інститути" 
пояснюється перш за все різноманітністю інститутів, 
неоднаковістю  форм їх прояву. Процес трансформації соціально-
економічної системи України знаходить свій прояв в 
інституційних перетвореннях у сфері виробництва, матеріально-
технічного забезпечення, торгівлі. Визначальними чинниками у 
цьому процесі виступають зміни у господарчому та соціальному 
житті. 

Ефективне функціонування логістичної системи 
взаємопов’язано із плануванням. Ринок і план формують єдину 
господарчу систему. Планування господарчої діяльності 
породжено потребами ринку. Практика господарювання у 
розвинених країнах світу доводить, що однаково неприйнятними 
є однобічне переважання плану або ринку. Мобілізаційний тип 
розвитку, який був затребуваний у різні історичні періоди, 
особливо воєнні та повоєнні, передбачає державну економічну 
політику, побудовану на засадах суворого планування основних 
економічних параметрів як макро- так і на макрорівні. 

Сьогодні, як на рівні економічної науки, так і на рівні 
господарчої практики, існує розуміння необхідності поєднання 
ринкового механізму регулювання та планування. Мова йде про 
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економічну самостійність підприємств за умови концентрування 
уваги держави на питаннях планування розвитку країни у цілому. 

Трансформація логістичних інститутів можлива, на наш 
погляд, лише на основі планомірності, що реалізується у вигляді 
планово-контрактної системи. На зміну плану у формі директиви, 
наказу,  приходить план-контракт, що, у свою чергу потребує 
відповідної інституційної перебудови макрологістичних, 
мезологістичних та микрологістичних систем. 

Заслуговує на увагу інститут індикативного планування 
(планування, що представлено прогнозами).  Він створює 
своєрідну основу для інтеграційної взаємодії бізнесу, держави та 
суспільства. В процесі реалізації інституту індикативного 
планування знаходять своє виявлення економічні інтереси а 
також  узгоджуються  середньострокові та довгострокові 
стратегії розвитку окремих галузей та регіонів. 

Застосування методів індикативного планування повинно 
спиратися на апробовані світовою та українською практикою 
методи державного регулювання. Серед них можна виділити 
наступні інструменти: 

- розробка та впровадження інноваційних та інвестиційних 
цільових державних програм; 

- координація інвестиційних угод між державою та 
бізнес-інвесторами; 

- реалізація узгодженої цінової політики; 
- сприяння створенню сприятливого інвестиційного клімату та 

ефективної системи залучення ресурсів. 
Державна підтримка програм розвитку логістичної сфери 

економіки обумовлена необхідністю встановлення таких 
ринкових відносин, котрі на законних підставах мали б змогу 
регулювати взаємодію суб’єктів, виконуючи функції арбітра у 
сфері формування господарчих зв’язків, використання 
адміністративних та економічних важелів управління, науково-
методичного забезпечення розвитку ринкової інфраструктури, 
планування та управління. 

Індикативне планування в логістичній системі має стати 
інтегратором діяльності інших інституцій. Спрямоване на 
досягнення загальної цілі сталого економічного розвитку, воно 
здатне поєднати зусилля усіх соціально-економічних інститутів, 
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спрямувати їх потенціал у інноваційне русло. В процесі 
інституційних перетворень доцільно підтримувати баланс між 
завданнями, пов’язаними із модернізацією традиційних галузей 
економіки і завданнями формування економіки майбутнього. 
Підвищення ефективності логістичних систем не може бути 
забезпечено лише на основі їх модернізації. Інституційні 
перетворення у логістичній діяльності від самого початку 
орієнтовані на підвищенні ефективності відтворювальних 
процесів у цілому. У цьому напряму вони стають чинниками 
активізації  структурних і технологічних змін соціально-
економічного розвитку країни. 

Систематизуючи антикризові заходи і пріоритети, що 
впливають на формування інституційного та позитивно 
впливають на розвиток логістичної діяльності, можна визначити 
наступні: 

- підвищення ролі держави в організації та плануванні 
логістичних систем; 

- посилення відповідальності урядових структур за створення 
інституціонального середовища, яке сприятиме реалізації 
пріоритетів логістичного підприємництва в умовах кризової та 
посткризової економічної ситуації; 

- зниження адміністративних бар’єрів  для бізнесу та реалізації 
державних антикризових програм підтримки логістичного 
підприємництва; 

- забезпечення макроекономічного збалансування економіки, 
підтримка кластерних структур інноваційного типу. 

 Логістична діяльність пов’язана із організацією та 
координацією взаємозв’язків партнерів-контрагентів, учасників 
руху логістичних потоків. Ринкові форми координації 
породжують необхідність формування нових зовнішніх і 
внутрішніх коопераційних структур. Наприклад, перспективи 
розвитку ринку сільськогосподарської продукції в Україні багато 
в чому визначаються взаємодією учасників агропромислового 
кластеру із логістичними посередниками у "ланцюгу  доданої 
вартості": крупні сільгоспвиробники – крупні підприємства 
харчової промисловості – транспортні організації – торговельні 
мережі. В даному випадку логістичні посередники (внутрішня 
коопераційна структура) стають одними з елементів 
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агропромислового кластеру. Вони здійснюють диспетчеризацію 
перевезень та взаємодії постачальників і споживачів із 
залізничним транспортом та припортовими організаціями, 
сприяють зростанню їх пропускної спроможності, прискоренню 
розвантаження вагонів та навантаження суден. 

Кластерна організація транспортних коридорів на основі 
логістичних центрів відіграє роль зовнішньої координаційної 
структури. В даному випадку створюється логістичний кластер, 
що забезпечує мультиплікативний ефект комплексної організації 
перевезень. Застосовуються новітні методи інформатизації 
процесу перевезень, система електронного документообігу, 
супутникові технології тощо. Наскрізні логістичні технології на 
шляху проходження вантажопотоків раціоналізують трансакції 
взаємодії усіх логістичних контрагентів. Доцільність 
координаційних взаємодій у логістичних утвореннях найчастіше 
оцінюють з позиції економіки трансакційних витрат. 

Інтеграційна взаємодія  логістичних суб’єктів ускладнюється 
в наслідок значної різниці у соціально-економічному розвитку 
регіонів, віддаленістю від центру прийняття господарчих рішень, 
поганим транспортним сполученням, нерозвиненістю нових 
організаційних форм (інституцій).  

Проблема посилюється необхідністю розробки регулятивних 
інструментів для реалізації інтеграційних процесів та 
корегування принципів узгодження економічної політики 
учасників логістичних систем. З’являються нові формальні та 
неформальні  інститути, зокрема формуються логістичні 
взаємозв’язки у вигляді кластерів. 

Термін "кластер" від (англ. cluster) означає "пучок", "група". 
Кластерна форма організації логістичних систем сприяє 
підвищенню конкурентоздатність як окремих галузей 
виробництва, так і регіонів. Державна кластерна політика 
здійснюється у вигляді розробки спеціальних регіональних 
стратегій розвитку а також заходів, спрямованих на підтримку 
окремих галузей виробництва. 

Створення кластерів розглядається як сучасний підхід до 
розвитку промисловості і послуг в глобальній економіці шляхом 
спеціалізації окремих регіонів. Міжнародний досвід доводить, 
що підприємства, об’єднані у групи за принципом кластера, 
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набувають додаткову здатність до економічного розвитку і 
лідерства на зовнішніх і внутрішніх ринках. 

Першість у постановці та розробці проблематики кластерів 
надають М.Портеру, професору Гарвардської школи бізнесу. На 
думку,  М. Портера конкурентоздатність країни на світових 
ринках доцільно розглядати через призму конкурентоздатності 
не окремих фірм, а об’єднань компаній різних галузей, 
розташованих в одному регіоні. Головна увага акцентується на їх 
здатності ефективно використовувати   певного регіону. Таким 
чином, автор доводить, що конкурентні переваги створюються 
саме на внутрішніх ринках. 

Кластерна форма організації має певні характеристики, які 
відрізняють її від будь-якої іншої форми. Вона являє собою групу 
підприємств, близькість та взаємозв’язок  яких обумовлена: а) 
географічним сусідством; б) економічними зв’язками (постачаль-
ники та виробники продукції, інфраструктурні компанії); в) 
соціальною залежністю (освітні установи, які займаються 
підготовкою кадрів); г) системою державного управління. 

М.Портером запропонована система детермінант конкурент-
них переваг країни, яка містить: 

- факторні умови: людські, природні ресурси, інфраструктуру;  
-  науково-дослідний потенціал, чинники якості життя, тощо; 
- умови внутрішнього попиту: якість попиту, відповідність 

його тенденціям, світовому ринку, розвиток попиту; 
- стратегію і структуру фірм, внутрішньогалузеву 

конкуренцію: цілі, стратегії, способи організації бізнесу. 
Зазначимо, що у кластерної форми організації є важлива 

перевага: комплекси, які входять до неї залишаються цілісними, 
їх ініціатива не пригнічується, вони напроти, отримують 
додаткові можливості саморозвитку. 

Отже,  кластер це багатопрофільний  міжгалузевий комплекс 
з неоднорідною структурою, де формальний зв'язок 
доповнюється із неформальним, що призводить до більш тісної 
взаємодії його внутрішніх елементів. Взаємозв’язки та 
взаємозалежності підсилюються за рахунок підвищення 
усталеності вертикальної та горизонтальної технологічної 
інтеграції, заснованої на спільності  цільових ринків. 
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Кластери у вигляді спільноти фірм взаємопов’язаних галузей, 
сприяють зростанню конкурентоздатності економічної системи в 
цілому та кожного окремого її елемента. Для  економічної 
системи країни вони відіграють роль ключових точок  росту 
внутрішнього ринку. Економічна вигода кластерного методу  
знаходить свій прояв по усім напрямам зв’язків: нові виробники 
із суміжних галузей стимулюють розвиток наукових розробок, 
впровадження інноваційних стратегій; вільний обмін 
інформацією сприяє швидкому розповсюдженню інновацій по 
каналам постачальників та виробників, які контактують із 
чисельними конкурентами; взаємозв’язки всередині кластеру 
приводять у дію нові інструменти конкуренції та породжують 
додаткові можливості розвитку. 

В дослідженнях найчастіше виділяють наступні 
характеристики кластерів: 

- територіальна локалізація підприємств; Це відкриває 
підприємствам доступ до використання ресурсів, що локалізовані 
на даній території  та мають обмежену мобільність. З’являється 
можливість більш інтенсивного обміну інформацією щодо 
особливостей організації бізнесу, технологій, наявності 
специфічних ресурсів, які потрібні кластерам для створення 
позитивних зовнішніх ефектів; 

- наявність тісних зв’язків підприємств як на ринках ресурсів, 
так і на ринках товарів і послуг; 

- конкуренція підприємств, що займаються розробкою, 
виробництвом і просуванням товарів (послуг), які є близькими 
субститутами. В системі кластеру економічні суб’єкти 
взаємодіють один з одним на тлі переплетіння  конкуренції та 
співробітництва. 

В логістичних системах кластери приймають різноманітні 
зовнішні форми: транспортно-розподільчі центри: оптово-
роздрібні торговельні структури; складські сервісні центри; 
експедиторські служби. 

Роль кластерів, як драйверів економічного розвитку, в Україні 
законодавчо чітко не визначена. На державному рівні в нас 
відсутня  кластерна політика, державна підтримка,  відповідальні 
за її реалізацію. В країні відсутній  якісний облік,  класифікація 
згідно прийнятим європейським нормам якості, відсутні 

https://www.cluster-analysis.org/cluster-management-excellence
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кластери, сертифіковані по цим критеріям. В цьому – величезна 
різниця з ЄС, де ці норми, визначення, та класифікації вже досить 
загальноприйняті. В рейтингах готовності до Індустрії 4.0, 
Україні займає 87-у позицію по кластерному розвитку серед 100 
країн світу – далеко позаду більшості своїх східноєвропейських 
сусідів [8]. 

В Україні діють близько 50 кластерних ініціатив. Найбільш 
розвинутими та масовими є ІТ-кластери, серед яких за рівнем 
організації та масштабами діяльності виділяються Львівський та 
Харківський ІТ-кластери. Серед промислових кластерів 
відомими є кластери автомобільної галузі «Закарпаття», 
Херсонський бізнес-кластер (інжиніринг) та меблевий кластер 
Рівненщини [7]. 

В європейських країнах накопичений певний практичний 
досвід кластеризації економіки. Кластерну політику традиційно 
визначають три основних параметри: 

- географія можливого кластеру; 
- сектор; 
- вигодонабувач фінансової державної або регіональної 

підтримки. Необхідною умовою отримання такої підтримки з 
боку держави є реальне співробітництво усередині кластеру 
публічного сектору, бізнесу та науки. 

Кластерна політика реалізується у тому числі шляхом 
розвитку логістичної інфраструктури на підставі концепції 
"єдиного вікна", яка дозволяє підвищити регіональну і, як 
наслідок – національну, конкурентоздатність. Запровадження 
механізму  "єдиного вікна" безпосередньо пов’язано із 
раціоналізацією митних процедур, що дозволяє суб’єктам 
кластерних утворень, які беруть участь у торговельних та 
транспортних операціях, надавати стандартизовану інформацію 
та уніфіковані документи з використанням єдиного пропускного 
каналу для виконання усіх регулятивних вимог щодо імпорту, 
експорту транзиту. 

Можна визначити основні параметри програми створення 
"єдиного вікна": 

- інформацію про обсяги торгівлі отримує єдиний орган, який 
розповсюджує її серед усіх державних структур та координує 
заходи контролю з метою попередження виникнення перешкод у 
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логістичній системі постачань. Наприклад у Швеції митна 
служба виконує окремі функції Національного податкового 
управління, Торговельної статистики, Ради з сільського 
господарства та Національної ради з торгівлі; 

- наявність єдиної автоматизованої системи збору та 
розповсюдження інформації, в межах якої інтегровані процеси 
електронного збору і розповсюдження  (зберігання) даних, що 
стосуються транскордонної торгівлі. Наприклад, у США 
застосовують програму стандартизованих даних, які надаються 
одного разу, а система обробки надає ці дані установам, які 
зацікавлені в угоді; 

- наявність автоматизованої інформаційно-операційної 
системи, за допомогою якої учасник торгівлі має можливість 
надавати електронні торговельні декларації різноманітним 
органам для обробки та підтвердження методом однократного 
запису. У цьому випадку підтвердження   передається від 
державних органів на комп’ютер суб’єкту зовнішньо-
торговельної угоди. Податки, мито автоматично списуються з 
банківських рахунків торговельних підприємств. Така система 
застосовується, наприклад, у Сінгапурі. 

Зазначимо основні переваги кластерного підходу, що 
сприяють підвищенню ефективності логістичної системи, її 
конкурентоздатності на регіональному та національному рівнях: 

- зниження логістичних витрат підприємств (за рахунок 
ефективної реалізації довгострокових контрактів, централізації 
функцій, запровадження загальних інформаційних систем); 

- підвищення переваг (за рахунок оптимізації якості та 
ціноутворення, наявності довгострокової стратегії розвитку, 
оптимізації зовнішніх та внутрішніх зв’язків); 

- розширення частки кластеру на зовнішніх та внутрішніх 
ринках (за рахунок підвищення експортної здатності фірм, 
маркетингу, іміджу та його просування на ринку); 

- посилення зв’язків та співробітництва  (за рахунок 
налагодження мережевих зв’язків із кластерними організаціями, 
розвитку інтеграційних та коопераційних зв’язків).    

При ініціюванні кластерного підходу  доцільно керуватися 
наступною типологією кластерів. 

Інновативний кластер. Завданням формування подібного типу 
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кластеру є підтримка інновацій, які забезпечують 
довгостроковий розвиток регіонів. До їх складу  входять 
спеціалізовані виробництва, інноваційно-індустріальні та 
інноваційно-орієнтовані підприємства. Відповідно такий тип 
кластеру потребує державної підтримки (бюджетна підтримка; 
адміністрування; податкова підтримка). 

Індустріальний кластер, представлений підприємствами 
виробничого напряму.  

Кластери галузевого типу, які формуються за галузевою 
приналежністю. В таких системах оперують підприємства 
потенційного кластеру. Вони можуть бути орієнтовані на захист 
вже існуючого ринку або сприяти його активному розширенню. 

Взаємопов’язаний кластер   створює основу оптимізації 
ефективності виробничих потужностей та забезпечує ринкові 
взаємозв’язки. Його відрізняє здатність встановлювати контроль 
над збутом продукції  та підтримувати унікальні властивості 
компанії. 

Важливим інститутом, який впливає на розвиток логістичної 
системи є інститут посередників. На українському ринку 
логістичних послуг переважно домінують вузькоспеціалізовані 
посередники – постачальники послуг, які надають традиційні 
види послуг, виконуючи певні логістичні послуги: організацію 
транспортування вантажів, експедирування вантажів, 
складування, вантажопереробку тощо. Український ринок 
логістичних послуг є вузькоспеціалізованим. Він складається з 
трьох  неоднаково розвинених сегментів. Більша його частина 
(біля 67%) представлена посередницькими компаніями, які 
надають послуги зовнішніх та внутрішніх перевезень та 
експедирування вантажів. Сегмент контрактної логістики 
складає 24%  від загальної частки ринку; послуги комплексного 
та багатофункціонального характеру, зокрема митно-брокерське 
обслуговування – 9% спеціалізованих посередницьких компаній. 
Інфраструктура постачальників цих послуг також орієнтована на 
вузьку спеціалізацію вітчизняного ринку послуг[6]. 

Посередники беруть на себе наступні функції: виконання 
окремих логістичних операцій і функцій; обробка замовлень; 
підготовка матеріалів щодо заключення контрактів; організація  
складування вантажів та їх доставка до кінцевого споживача; 
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приймання на себе ризиків. Створення посередницьких структур 
передбачає значні інвестиційні витрати у складську та 
транспортну інфраструктуру, підготовку фахівців, здатних 
надавати логістичні послуги високої якості та координувати дії 
клієнтів з іншими клієнтами в межах складних логістичних 
систем.  

Глобалізація сприяє розширенню та ускладненню руху 
логістичних потоків товарів, появі крупних товаророзподільчих 
ланцюгів,  мереж та каналів, що підвищує вимоги до 
раціоналізації процесів просторового переміщення вантажів та 
підвищення ефективності заготівельно-збутових каналів. 

Застосування технологій "Just in Time" прискорює оборотність 
запасів матеріальних ресурсів. Електронна комерція не 
обмежується лише швидкою доставкою кінцевої продукції до 
споживача. Логістичні посередники розробляють та 
використовують власне програмне забезпечення, що дозволяє 
відстежувати товарний рух через Інтернет у режимі реального 
часу. 

Зростає також роль інститутів незалежних логістичних 
посередників, здатних проектувати форми організації 
логістичних потоків, координувати систему постачань клієнта, 
використовуючи власне програмне забезпечення. 

Надання якісних логістичних послуг передбачає 
запровадження сучасних інформаційних технологій: форматів 
WMC (warehouse management system) та TMS (transport 
management system), які забезпечують оперативне управління 
руху матеріальних ресурсів, техніки, персоналу складу, 
транспорту у режимі реального часу; можливість гнучкого 
налаштування технологій зберігання і просторового переміщення  
вантажів, інтегрування з іншими бізнес-процесами. 

Розвиток функціональної логістичної інфраструктури з  
ІТ-технологіями є ключовими питаннями для забезпечення 
розвитку економіки України.  

Міністерство інфраструктури за сприяння Проекту технічної 
допомоги ЄС проаналізувало механізми логістики у 
Національній транспортній стратегії України на період до 2030 
року. Транспортна стратегія визначає сфери для масштабних 
інноваційних проектів, які допоможуть покращити ефективність 
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транспортної та логістичної галузі та вирішити існуючі 
проблеми:  

- побудова конкурентоспроможної та ефективної 
транспортної системи; 

- інноваційний розвиток транспортної галузі та стратегічних 
інвестиційних проектів; 

- забезпечення безпечного для суспільства, екологічно чистого 
та енергоефективного транспорту; 

-  досягнення безперешкодної мобільності та міжрегіональної 
інтеграції. 

Відповідно до Індексу ефективності логістики (LPI) 
розробленого Світовим банком Україна посідає 89 місце.  
LPI – це складний індекс, який базується на репрезентативних 
даних щодо транспортної та інформаційної інфраструктури, 
управління ланцюгами поставок та сприяння торгівлі, які 
розраховуються на основі опитування міжнародних експедиторів 
та експрес-перевізників. LPI відображає можливі перспективи 
для міжнародних перевізників та експлуатаційних компаній, 
враховуючи той факт, як країни інтегруються до глобальної 
логістичної мережі через свої основні торговельні шляхи. 
Загальний LPI України становить 2,83 бали. Загальний бал нижче 
3,0 свідчить про значну кількість проблем у логістичній системі 
країни, що призводить до зайвих затримок та додаткових 
витрат[6]. 

Майже за усіма компонентами, що досліджуються, Україна 
суттєво відстає від сусідніх країн. Попри короткий час здійснення 
митних процедур при експорті завдяки механізму електронного 
декларування, в цілому процедури під час перетину кордону 
займають багато часу та залишаються складними. Значна різниця 
у якості інфраструктури тісно пов’язана з якістю транспортної 
мережі, оскільки показник LPI в країні сильно пов’язаний із 
якістю інфраструктури вантажних перевезень, особливо від 
якості портової інфраструктури та автомобільних доріг. Значення 
LPI також враховує ефективність роботи інфраструктури, що 
використовується для обслуговування, а саме складів, відкритих 
складських майданчиків, терміналів інтермодальних перевезень, 
а також пов’язаних телекомунікаційних систем. 
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У рейтингу Світового економічного форуму за індексом 
глобальної конкурентоспроможності за 2017-2018 роки Україна 
посіла 85 місце серед 144 країн на основі оцінювання 
транспортної інфраструктури. Країна, яка спочатку отримувала 
вигоди від добре розвиненої інфраструктури автомобільного та 
авіаційного транспорту, зараз страждає від швидкого та значного 
погіршення стану транспортної інфраструктури[6]. 

Варто зазначити, що вплив логістичних витрат на економіку в 
цілому та на обсяг торгівлі зокрема досить високий. За оцінками, 
збільшення транспортних витрат на 10% зменшує обсяг торгівлі 
на 20%, а подвоєння витрат на доставку уповільнює зростання 
ВВП на 0,5%. Згідно з дослідженням проекту технічної допомоги 
ЄС (Транспортна модель та майстер-план), в Україні логістичні 
витрати становлять майже 18% від ВВП. А, наприклад, у США у 
2018 році логістичні витрати становили 8,0 % ВВП. У ЄС витрати 
на логістичні послуги, такі як перевезення і зберігання, 
становлять 10-12% вартості готової продукції для європейських 
компаній. Відповідно, зниження логістичних витрат до рівня 
європейських країн (10-12% ВВП) сприятиме значному 
підвищенню конкурентоспроможності вітчизняних товарів на 
міжнародних ринках[6]. 

План розвитку логістики підготовлений Світовим банком 
передбачає: 

- розробку мережі (мультимодальних) логістичних центрів; 
- забезпечення інтермодальних послуг, які поєднують 

внутрішні водні шляхи, порти, дороги та аеропорти; 
- розробку комплексних сервісних пропозицій для 

вантажовідправників, які охоплюватимуть весь ланцюжок 
постачання в межах України та на міжнародному рівні. 

За підтримки Європейського Союзу ЄБРР та ЄІБ готують 
кредитні проекти з транспортними операторами в Україні для 
збільшення логістичного потенціалу; посиленні 
мультимодальності та взаємосполучення  між різними видами 
транспорту; обслуговуванні, модернізації та розширенні 
ефективної транспортної та логістичної інфраструктури та 
сприянні розвитку енергоефективних вантажних перевезень; 
підвищенні кваліфікації та навчанні персоналу, задіяного у 
наданні послуг, пов'язаних з транспортом та логістикою[6]. 
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Основна проблема українського ринку логістичних послуг 
полягає у подоланні інфраструктурних розривів у рівнях її 
розвитку  у великих містах (Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Львів ) 
та регіонах. Складною є рішення проблеми інтеграції 
логістичних посередників у бізнес-процеси клієнтів. З однієї 
сторони, співробітництво з одним  посередником, який надає 
комплекс послуг, є вигідним для фірми. Вона отримує 
можливість отримати якісну послугу у короткий час. Проте, 
компанія, передаючи свою логістичну діяльність посереднику, 
втрачає контроль над значною частиною бізнес-процесів. 
Виникає потреба у кооперації вузькоспеціалізованих 
посередників. В той же час, якщо посередник виконує увесь 
комплекс логістичних послуг (планує, транспортує, складує, 
здійснює сервісні послуги, митне супроводження), то замовник 
послуг стає зайвою ланкою у системі постачань. У зв’язку з цим 
виникає питання про застосування аутсорсингу у логістиці. 

Аутсорсинг логістичних функцій і бізнес-процесів полягає у 
використанні  для реалізації логістичної діяльності компанії 
послуг зовнішньої організації – логістичного аутсорсера або 
провайдера (Logistic Service Providers, LSP, 3PL, TPL). 
Аутсорсинг логістичних функцій називають контрактною 
логістикою. 

Основу аутсорсингу логістичних функцій становить 
прагнення організацій до скорочення логістичних витрат, а також 
бажання сконцентруватися на основних видах діяльності. Це, в 
свою чергу, дозволяє підвищити рівень обслуговування 
кінцевого споживача. 

Поєднання логістичних інструментів та аутсорсингу створює 
необхідні конкурентні переваги задля успішного функціонування 
фірми.  

Компанії не завжди самостійно відмовляються від виконання 
логістичних функцій, оскільки вже мають у своєму 
розпорядженні необхідну складську мережу і транспорт. Проте 
реструктуризація активів компаній в комплексі із аутсорсингом 
часто розглядається як засіб вирішення певних проблем щодо 
ефективності бізнесу: залучення послуг логістичного провайдера 
може виявитися більш вигідним,  ніж  утримання, ремонт та 
обслуговування  відповідної інфраструктури власним коштом. 
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Розвитку концепції логістичного аутсорсингу також сприяють 
тенденції економічної глобалізації. Окремі організації часто 
стають частинами глобальної виробничої мережі. Процеси 
постачання та збуту ускладнюються і рівень логістичних знань 
для усіх партнерів у ланцюзі створення вартості стає ключовим 
чинником успіху. Постійно зростаючі запити споживачів 
змушують компанії застосовувати логістичний підхід до 
побудови власного бізнесу, використовувати такий інструмент, 
як аутсорсинг.  

Доцільність використання логістичного аутсорсингу для 
компанії-замовника визначається наступними причинами: тісний 
взаємозв’язок підприємств-виробників і постачальників 
продукції із підприємствами транспортної галузі на усіх ланках 
ланцюгу створення доданої вартості; можливість для виробника 
відмовитися від непрофільних видів діяльності (логістика); 
підвищення гнучкості як по відношенню до розвитку власної 
організації, так і по відношенню до її  діяльності на ринках; 
використання усіх переваг логістичного підходу до управління 
власною діяльністю без необхідності розвивати власні 
компетенції у цій сфері; зниження загальних витрат та зміна їх 
структури; комплексне логістичне обслуговування високої 
якості, що забезпечує провайдер; підвищення якості послуг для 
кінцевого споживача, що позитивно відображається на іміджі 
компанії-замовника. 

Згідно із дослідженням Cap Gemeni Ernst& Yong, в якому 
брали участь компанії автомобільної, хімічної, електронної, 
медичної, комп’ютерної промисловості, компанії, які випускають 
товари широкого вжитку, підприємства оптової, роздрібної 
торгівлі, телекомунікації, на аутсорсинг найчастіше надаються 
функції (%): складування (73,7); зовнішнього транспортування 
(68,4); оформлення вантажів/платежів (61,4); внутрішнього 
транспортування (56,1); консолідації вантажів/дистрибуції (40,4); 
прямого транспортування (38,6). Рідше організації-замовники 
передають логістичному аутсорсеру функції (%): повернення 
товарів та ремонт (22,8); менеджмент запасів (21,0); 
маршрутизації перевезень та управління транспортним 
господарством (19,3); інформаційних технологій (17,5); послуг 
консолідації (17,5); управління замовленнями (15,8); 
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прийом/обробка замовлень (5,3); управління відношеннями з 
покупцями (3,5)  [3]. 

Популярність аутсорсингу в Україні залежить від розвитку 
ринку логістичних послуг, логістичної інфраструктури та 
логістичних операторів як її невід’ємної частини [3].  Серед 
логістичних послуг, переданих на аутсорсинг, прогресують 
послуги транспортування та складування. На даний момент в 
Україні актуальним є аутсорсинг автоперевезень. Поступово в 
Україні розвивається і аутсорсинг складського господарства. 
Проте високоякісні складські приміщення є великим дефіцитом 
[8]. 

В процесі передачі функцій посередникам, як правило 
застосовується диверсифікований підхід, який передбачає кілька 
варіантів розвитку. На сьогодні більшість українських кампаній 
працюють з кількома логістичними посередниками. Таку 
практику вони обґрунтовують можливістю підтримання високої 
якості логістичних послуг. 

 Прийняття рішення про передачу будь-яких  логістичних 
функцій посереднику обов’язково ґрунтується на попередньому 
дослідженні  тенденцій розвитку цього ринку, наявності попиту 
та пропозиції на даний вид послуг, розрахунок витрат, прибутку,  
ризиків та мотивації персоналу. 

  Відмінною особливістю поведінки сучасного підприємця в 
галузі економічної логістики є бажання самостійно виконувати 
комплекс логістичних операцій та функцій. Посередництво в 
економічній логістиці все частіше асоціюється з виконанням 
«пакету» послуг та обслуговуванням товарного потоку разом з 
супутніми потоками в межах спільної операційної схеми. Таке 
розуміння сутності логістичного посередництва є сумісним з 
появою нової інституціональної структури – інтегратору 
логістичного ланцюга (Supply Chain Integrators). Спостерігається 
тенденція розширення комплексності логістичних послуг. 

 На ринку логістичних послуг з’явились посередники, які 
мають інструментарій моделювання стратегій управління 
запасами. Промислові та торгівельні підприємства доручають їм 
на контрактній основі виконання функцій інтегрованого 
планування сучасної логістичної діяльності та вирішення питань 
координації взаємодії партнерів в системах руху логістичних 
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потоків.. Діяльність таких логістичних посередників може 
включати консалтингові функції. Стосовно них інколи 
застосовують термін "провідний логістичний провайдер", або  
"Lead Logistics Provider". 

Ускладнення форм організації економічного потоку зумовлює 
поглиблення змісту інститутів логістики та призводить до 
необхідності нового розподілу праці. Перехід до більш високого 
рівня організованості потоку супроводжується ускладненням 
логістичних функцій та з’являється можливість їх стандартизації, 
уніфікації та підвищення якісних характеристик. На думку 
експертів, розширення спеціалізації логістичних посередників в 
рамках логістичних комплексів-терміналів відбудеться в тому 
числі і за рахунок розвитку інституту державно-приватного 
партнерства. 

 Інституціональна роль інфраструктури економічної логістики 
поки що мало досліджена. Аналіз інфраструктурних змін в 
логістичних системах через призму реалізації їх інноваційного 
потенціалу засвідчив недостатнє використання сприятливих 
умов для розвитку логістичної діяльності. Формування 
ефективної інституціональної інфраструктури вітчизняної 
економіки в цілому і в сфері логістики зокрема переважно 
залежить від того, як буде еволюціонувати інноваційна діяльність 
держави, а також від подолання інерції в розвитку державно-
приватного партнерства. Традиційно інновації асоціюються з 
нововведеннями в промислових галузях. Однак не тільки 
промисловість набуває інноваційних рис.  Логістична діяльність 
за своєю природою також  є інноваційною. В умовах глобалізації 
світової економіки інноваційні інституціональні перетворення 
логістичних систем стають проблемою виживання в 
конкурентній боротьбі. 

Фахівці виділяють три складових системи економіки 
інноваційного типу:  

- ринок прав на технології;  
- промисловість інноваційного типу;  
- наука, яка розвивається на основі ринкових інструментів. 
На сьогодні вітчизняний промисловий комплекс дуже 

повільно сприймає новації. Ринок технологій передбачає  
наявність ринку товарів та послуг. Попит на нові технології 
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народжується в системі матеріального виробництва. 
Виробництво знань та нових технологій затребуване у тому 
випадку, якщо воно поєднується із виробництвом нової 
продукції. Економіка інноваційного типу передбачає наявність 
промисловості інноваційного типу. В Україні дуже повільно 
формується ринок промислової інтелектуальної власності. 
Функціонування такого ринку наперед визначено низьким 
вітчизняним  попитом. 

Промисловість інноваційного типу відрізняється рівнем 
капіталізації вартості технологій в балансі підприємств. На 
інтелектуальну власність і технології припадає найбільша частка 
вартості інноваційного підприємства. Для перетворення 
вітчизняної індустріальної промисловості в промисловість 
інноваційного типу необхідно застосувати державні механізми 
впливу. Стимулювати вітчизняний бізнес підвищувати  
капіталізацію інтелектуальної власності та новітніх технологій  
повинні податкова, фінансова та кредитна системи. 

Інновація в логістиці на нашу думку – це новий підхід до 
організації постачання, виробництва або збуту товарів, який 
забезпечує переваги над конкурентами. 

Інновації як вид логістичної діяльності являють собою 
сукупність запланованих логістичних дій підприємства або 
фірми, спрямованих на якісну зміну свого бізнесу, які 
реалізуються на основі матеріально-технічної бази, що 
визначається науково-технічним прогресом. 

     Здатність логістики або будь-якої її функціональної галузі 
здійснювати або вперше сприйняти ту чи іншу інновацію 
пов’язують з реалізацією її інноваційного потенціалу. 

Інноваційна логістика - така якісна характеристика логістики 
та її організаційних прийомів, в якій переважають форми 
організації управління та технології , які забезпечують стійке 
генерування та впровадження нововведень у всіх її 
функціональних галузях. 

Логістика є тектологічною наукою, тому основну увагу слід 
приділяти тектологічним принципам, якими вона може 
керуватись. Так, принцип слабкої ланки означає, що сталість 
організаційної форми лімітується міцністю її найслабкішої 
ланки. Його слід враховувати при забезпеченні збалансованості 
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взаємодії підсистем та елементів – ланок логістичного 
комплексу. Разом з правилом пропорційності між  
елементами-ланками та принципом поєднання в логістичній 
системі елементів з різним рівнем організованості, він входить до 
складу теорії форм організації економічних потоків.  
Успіх використання нових інноваційно-орієнтованих інститутів 
залежить від інноваційної стратегії держави. За для проникнення 
інституціональних інновацій на всі організаційні рівні 
логістичної діяльності потрібен час, тому з боку держави 
необхідно забезпечити спеціальні умови  для захисту та 
підтримки інституціональних інновацій. Перетворення 
логістичних інститутів повинні здійснюватися на основі 
взаємодії суспільства, держави та бізнесу. 

Висновки та наукова новизна. Отже стратегія сучасного 
розвитку логістичних систем передбачає підвищення 
ефективності функціонування логістичних інститутів 
індикативного планування, посередників, державно-приватного 
партнерства, інновацій. Використання нових інноваційно-
орієнтованих принципів розвитку економіки України передбачає 
державне забезпечення спеціальних умов для захисту і підтримки 
логістичних інститутів. 

В дослідженні застосовано інституційний підхід до аналізу 
ефективності функціонування логістичних систем. Використання 
тектологічних принципів дозволило створити модель 
інституційного аналізу щодо виявлених тенденцій розвитку 
логістичних систем в Україні. 

 
Список використаних джерел 

 
1 Веблен Т. Теория праздного класса. Москва: Прогресс, 1984,  

С. 200-204. 
2. Крикавський Є.В., Чорнописька Н.В. Логістичні системи. 

Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2009, С. 264. 
3. Логистика и управление цепями поставок. Теория и 

практика.  Москва: Проспект, 2013,  С.79. 
4. Норт Д. Институты, институциональные изменения и 

функционирование экономики. Москва: Фонд экономической 
книги "Начала", 1997,  С.17. 



202 

5. Шаститко Е. Неоинституциональная экономическая теория. 
Москва: ТЕИС, 1988, С.408. 

6. В.Довгань Ефективна логістика – основа розвитку 
транспортної інфраструктури України. blog.liga.net: URL: 
https://blog.liga.net/user/vdovhan/article/37362 (дата звернення: 
13.12.2020) 

7. В.Довгань Ефективна логістика – основа розвитку 
транспортної інфраструктури України. blog.liga.net:  URL: 
https://blog.liga.net/user/vdovhan/article/37362 (дата звернення: 
13.12.2020) 

8. 7 міфів про кластери, що перешкоджають розвитку 
промисловості та хай тек в Україні. Industry4ukraine.net: URL: 
https://www.industry4ukraine.net/publications  
(дата звернення:13.12.2020) 

 
3.2 Логістика бізнес-процесів будівельного підприємства 

для посилення його економічної безпеки 

 

Економічна безпека підприємства залежить від трьох рівнів: 
1. Економічна безпека держави; 
2. Економічна безпека кластеру; 
3. Економічна безпека підприємства. 
Л.С. Шевченко, О.А. Гриценко, С.М. Макуха зазначають, що 

«…економічна безпека держави (далі — ЕБД) означає 
захищеність усіх рівнів економіки країни від небезпечних дій, що 
можуть бути як наслідком свідомого впливу будь-якого чинника, 
так і стихійним напливом ринкових сил» [1].  

Якщо розглядати економічну безпеку держави як системну 
категорію, то можна сказати, що головна системна вимога 
економічної безпеки держави полягає у забезпеченні розвитку 
економіки країни і, як мінімум, в утворенні передумов для її 
виживання [2, с. 127–129]. 

О.М. Подмазко виділив в економічній літературі вісім 
напрямків визначення поняття «економічна безпека» [3]:  

1. Стан економічної системи держави, що забезпечує 
нормальний життєвий стан населення, внутрішню стабільність і 
зовнішню залежність. 

https://blog.liga.net/user/vdovhan/article/37362
https://blog.liga.net/user/vdovhan/article/37362
https://www.industry4ukraine.net/publications
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2. Стан економічної системи держави, що забезпечує здатність 
до самостійного сталого розвитку. 

3. Стан економічної системи держави, що забезпечує 
можливість протистояти зовнішнім і внутрішнім загрозам. 

4. Стан економічної системи держави, що визначається як 
система, модель, механізм, комплекс заходів державного 
регулювання економікою. 

5. Стан економічної системи держави, що забезпечує сталий 
розвиток та добробут населення. 

6. Стан економічної системи держави, що забезпечує  
добробут населення та здатність протистояти зовнішнім і 
внутрішнім загрозам. 

7. Стан економічної системи держави, що забезпечує здатність 
протистояти загрозам та сталий розвиток. 

8. Стан економічної системи держави, що забезпечує здатність 
протистояти загрозам, сталий розвиток  та добробут населення. 

Три основні аспекти, що дуже часто зустрічається при 
визначенні економічної безпеки це - нормальний життєвий стан 
населення, сталий розвиток, здатність протистояти зовнішнім і 
внутрішнім загрозам.  

Нормальний життєвий стан населення характеризують 
статистичні показники природного та механічного руху 
населення; зайнятості та безробіття; чисельність та зайнятість 
населення; індикаторів життєвого рівня та їх показники; 
життєвого рівня населення; матеріального забезпечення 
населення та домогосподарств; соціальних та демографічних 
показників життєвого рівня. 

Здатність протистояти зовнішнім і внутрішнім загрозам  
характеризується такими показниками, як темпи інфляції, 
дефіцит державного бюджету, стабільність національної валюти, 
вплив зовнішньоекономічних факторів, зовнішня та внутрішня 
заборгованість та ін [4]. 

Сталий розвиток характеризується багатьма показниками. 
Виділяють наступні характеристики рівня сталого розвитку [5, 
6]: 

1) Екологічно-територіальні (ЕТ) – особливості 
просторового ландшафту, наявність природних ресурсів, стан 
екології тощо. 
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2) Економічні (Е) – економічний розвиток регіону, його
виробнича структура, рівень доходів підприємств та громадян, 
рентабельність бізнесу, приросту ВНП тощо. 

3) Політичні (П) – політична стабільність, стан законодавчої
та виконавчої систем, рівень роботи судової системи, 
інституціональна структура регіону, інфраструктура регіону, 
швидкість реалізації реформ, програм, політики державного та 
регіонального рівня, наявність корупції в регіоні, простота 
ведення бізнесу, наявність пільгових  умов для нього тощо. 

4) Соціально-демографічні (СД) - соціальна забезпеченість
громадян, рівень їх життя, природний та міграційний прирости 
населення. 

5) Інші – рівень впровадження інновацій в регіоні,
технологічний розвиток. 

Загалом можна представити набір основних показників, що 
характеризують економічну безпеку України за всіма 
характеристиками (рис. 3.2.1.). 
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Рисунок 3.2.1 - Взаємозв’язок показників, що 
характеризують економічну безпеку держави 

На основі перелічених характеристик, можна зазначити, що 
сталий розвиток є однією з головних умов економічної безпеки. 

Дослідження показали, що підприємства які входять до 
кластеру є одними з найбільш конкурентоспроможних у 
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національній економіці та мають високий рівень економічної 
безпеки, а також досить ефективно створюють нові робочі місця. 
Великий інтерес до регіональних кластерів та ініціативи щодо 
розвитку кластерів в ЄС випливають із досвіду та досліджень 
промислових районів в Італії. Ці райони відрізняються високою 
концентрацією дуже малих (головним чином традиційних) 
компаній в переробній промисловості, завдяки добре 
розвиненому поділу праці серед місцевих компаній та високому 
рівню підприємництва. Другим оплотом кластеру є Австрія. В 
регіони Штирії та Верхньої Австрії регіональний економічний 
розвиток повністю ґрунтується на кластерній діяльності [7]. 

З 7 кластерів та мереж із понад 600 партнерів, 4 знаходяться у 
Відні (3 з яких діють в масштабах всієї країни), а також по одному 
у Верхній Австрії (в Зальцбурзі). Компанії можуть бути віднесені 
до найрізноманітніших галузей, таких як автомобільна та 
залізнична, телематика та електронна мобільність, а також 
авіація. Судячи з кількості компаній-партнерів, ведучим  є 
автомобільний кластер у Верхній Австрії з 237 компаніями, 
близько 85 000 співробітників та загальним оборотом € 25,22 
млрд., найбільший з них є ACstyria у Штирії із 180 компаніями, 
40 000 співробітниками та загальним оборотом € 10 млрд. [7]. 

Кластер мобільності Відень із 102 партнерами - це мережа 
компаній, громадських організацій, науково-дослідних та 
освітніх установ у автомобільному секторі у Відні.  

До 10ки найбільших регіональних кластерів ЄС входили 
фінансові послуги Варшави (Польща) із 74 000 робочих місць та 
Варшава транспортно-логістичний кластер із 60 000 робочих 
місць. Будапешт (Угорщина) перевезення та логістичний кластер 
також був визначений як великий. Острава (Чеська Республіка) 
включала понад 50 000 [8]. 

Варто відзначити морський кластер Великобританії, який був 
створений у 2003 р. для розвитку морської галузі в Мерсисайде. 
Цей кластер забезпечів річний обіг у 1,3 млрд. фунтів стерлінгів.  

Порт Роттердам - це лабіринт водних шляхів, доріг, 
трубопроводів та залізниць із величезними кораблями в і баржі, 
що виходять з річкової системи. Через цей порт перевозять 
контейнери до кожної частини Європи. Близько 58 000 людей 
працюють у гавані у всіх сферах транспортного та логістичного 
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сектору, а це означає, що майже кожен із 10 особи в Роттердамі 
безпосередньо працюють у порту. Порт пов'язаний з більш ніж 
1000 іншими портами світової [8]. 

З цього випливає, що логістичний кластер є збільшення 
інвестицій, розвиток інфраструктури, розвиток сфери послуг, 
збільшення економічних показників регіону та країни в цілому. 
Україна має достатньо потужний потенціал для створення 
ефективного логістичного макро-кластеру.  

На початку ХХІ сторіччя спостерігався перший етап 
кластеризації регіональної економіки України, слід визнати 
південні регіони — Одеську, Херсонську області, а також 
Карпатський регіон — Івано-Франківську, Закарпатську та 
Львівську області. Практично у всіх зазначених кластерах 
спостерігається об'єднання зусиль бізнесу, науки й влади у 
сферах максимально швидкого повернення вкладеного капіталу 
й отримання прибутків. 

Безпека підприємства посилюється якщо воно є частиною 
кластеру і може бути досягнуто за наявності ефективного 
механізму управління і координації діяльності економіки, 
політичних сил  та соціальних груп, а також дійових інститутів її 
захисту. Посилення економічної безпеки підприємства має 
базуватися на її основних функціональних складових  (Рис. 3.2.2).  

 
 
Рисунок 3.2.2 - Структура економічної безпеки підприємства 

[9]. 
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В кожній галузі національного господарства перелік 
функціональних складових економічної безпеки та чинників що 
впливають на неї мають свою специфіку. Однак, є загальні, 
типові складові, незалежно від форм власності та галузі 
виробництва. Економічна безпека підприємства характеризу-
ється якісними та кількісними показниками, що поділяються на 
чинники 3го порядку –економічна безпека держави; 2го порядку 
– економічна безпека кластеру; 1го порядку – ті що впливають на 
економічну безпеку підприємства безпосередньо.  

Розглянемо чинники 1го: 
- територіальне розташування підприємства: виробнича та 

соціальна інфраструктури, природні ресурси, трудові ресурси та 
їх освітньо-кваліфікаційний рівень, рівень платоспроможності 
населення; 

- чинники ринку: рівень конкуренції, наявність державних та 
регіональних замовлень, специфіка антимонопольного 
законодавства, цінова політика тощо; 

- особливості господарської діяльності підприємства: якісні 
показники продукції, життєвий цикл товару, надійність 
постачальників основної сировини і матеріалів тощо.  

Всі перелічені чинники визначають характер бізнес-процесів 
на всіх 3-х рівнях (рис. 3.2.3). 

Існують три види бізнес-процесів [10]: 
- процеси керування, управління — бізнес-процеси, які 

управляють функціонуванням системи.  
- основні — бізнес-процеси, які складають основний бізнес 

компанії і створюють основний потік доходів.  
- забезпечувальні — бізнес-процеси, які обслуговують 

основний бізнес.  
Деякі науковці відносять логістику до основних бізнес-

процесів підприємства і визначають, як взаємопов’язану 
сукупність операцій і функцій, які переводять ресурси компанії в 
результат, що визначається логістичною стратегією фірми [11].  

З іншого боку, логістичні бізнес-процеси супроводжують 
основну діяльність підприємств, тому їх можна також  віднести 
до забезпечуючих процесів.  

Логíстика (англ. logistics, від грец. λογιστική - облік) може 
розглядатися як: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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- наука про оптимальне управління матеріальними, 
інформаційними та фінансовими потоками в економічних 
адаптивних системах із синергічними зв'язками; 

- галузь або функція в корпорації, завданням якої є 
забезпечення переміщення та зберігання продукції та сировини 
для забезпечення виробництва та продажу. 
 

 
Рисунок 3.2.3 - Логістика бізнес-процесів будівельного 

підприємства для посилення його економічної безпеки 
 
Роль логістики, як науки про оптимальне управління, в 

функціонуванні і регулюванні бізнес-процесів має постійно 
зростати у зв'язку з потребою в оптимізації використання наявних 
ресурсів підприємства.  

У зв'язку з цим, при використанні логістичних методів, 
управління грошовими та матеріальними потоками стає більш 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B7%D1%8C
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ефективним, а використання ресурсів та оптимізації бізнес-
процесів носять прагматичний характер.  

Основними напрямками досліджень в цій сфері має бути: 
- оптимізація не тільки  управлінських рішень, а й процедури 

їх прийняття;  
- формування іміджу підприємства: індекс довіри клієнтів та 

постачальників,  репутація підприємства, імідж роботодавця 
тощо;  

- використання інформаційно-комунікаційних систем, 
спільних бізнес-платформ, що дозволить не тільки формувати 
імідж, поширювати інформацію про підприємство, а й 
отримувати данні про постачальників та клієнтів. 

Досить символічно, за законами еволюції, що логістика з 
галузі, яка забезпечує переміщення та зберігання продукції та 
сировини для забезпечення виробництва та продажу, переростає 
в наука про оптимальне управління матеріальними, 
інформаційними та фінансовими потоками в економічних 
адаптивних системах із синергічними зв'язками. 

Саме світова криза стала каталізатором застосування 
логістичного підходу до організації бізнес-процесів. В умовах 
світової кризи підприємства всього світу змушені шукати нові 
можливості для виживання і розвитку, саме методи логістики 
дозволяють (теоретичні і практичні розробки вітчизняних вчених 
в цій сфері), дозволяють адаптуватися до зовнішнього 
середовища.  

Адаптивний механізм дозволяє через власний розвиток 
цілеспрямовано розвивати зовнішнє середовище. Не просто 
реагувати на зовнішні загрози або попереджувати їх, а усувати 
можливі умови їх появи шляхом розвитку соціальної 
відповідальності бізнесу та розвитку суспільства в аспекті 
активної громадської позиції на територіях окремих 
(депресивних) регіонів. 

Використання логістичних методів дозволить здійснювати 
безперервний процес (планування, наймання, оцінювання, 
розвиток та мотивація) впливу керівництва підприємства на 
інтереси, поведінку й діяльність працівників (які мають 
виробничі відносини з роботодавцем, кваліфіковані або 
некваліфіковані, можуть мати досвід чи не мати його на момент 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%8F
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заключення трудового договору), з використанням 
новостворених і (або) вдосконалених способів впливу з метою 
досягнення тактичних та стратегічних  цілей підприємства: 

Адаптивний механізм будівельного підприємства не просто 
спряє його зміні та розвитку, а має трансформувати зовнішнє 
середовище. Саме тому розглядається аспект не стільки впливу 
зовнішнього середовища на підприємство, скільки вплив 
підприємства на зовнішнє середовище. 

В Україні розвиток будівельної індустрії є важливим і 
безпосередньо впливає на розвиток національної економіки. 
Більш впливовим є логістична складова. І як показує 
міжнародний досвід головною ланкою інфраструктурної 
складової є кластери. Проаналізувавши розвиток національних 
економік в країнах Євросоюзу, можна сказати, що найчастіше 
використовують  кластери в депресивних регіонах для 
покращення економічної ситуації (Австрія, Іспанії, Франція). Це 
ефективний інструмент виходу з кризи. Крім того покращення 
відбувається не тільки в економічній сфері але і в соціальній. В 
подальшому доцільним буде розробити методичний апарат 
оцінки розвитку будівельної індустрії та сприяння на соціально-
економічний розвиток регіону.  

Результати дослідження можуть отримати  подальший 
розвиток  для будівельних компаній, які прагнуть підвищити 
якість своєї діяльності.  
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3.3 Theoretical and methodological aspects of logistics of 

business processes of construction enterprise 
  

In the current conditions in the construction industry are all 
conditions that are necessary for the transition from natural 
logistical ties to the targeted formation supply chain. When making 
decisions on the choice of supplier, method of supply and 
warehousing, construction organizations are guided by the 
requirements of the reliability of logistics systems. One of the most 
progressive scientific directions of improving the resource 
management system is the use of modern logistics approaches, which 
allows to manage the flow of all types of resources needed in 
construction, to meet the demand for products and bring it to 
consumers in a timely manner «business process» M. Porter. 

  
Table 3.3.1 

Definition of the term "business process" 
Source Definition Characteristic Result 

1 2 3 4 
N.B. Ilchenko 
[1] 

In general, the busi-
ness process is under-
stood as a structured 
sequence of actions to 
perform the relevant 
activity at all stages of 
the life cycle of the 
enterprise. 

Sequence of 
actions 

In 
the performa
nce of the 
relevant 
activity 

[2] Business process - 
any activity that takes 
an input adds value to 
it, and provides output 
to an internal or 
external customer. 

Any activity  It is input, 
adds value to 
it 

Michael  
Hammer , 
James  
Champy 
 [3] 

Business processes 
are a set of different 
activities, within 
which one or more 
resources are used "at 
the entrance", and as a 
result of this activity  

A set of 
different 
activities 

As a result of 
this activity 
"at the exit" 
creates a pro-
duct that has 
value for the 
consumer. 
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   Continuation of the table 3.3.1 
1 2 3 4 

 "at the exit" a product 
is created that has 
value for the 
consumer. 

  

[4] A company's business 
process is a set of 
interrelated actions 
and functions that are 
necessary to produce 
a certain result that 
has value for external 
or internal consumers. 

A set of related 
actions and 
functions 

To produce a 
certain result 

M. Porter,  
M.A. Aucklan
der  [5] 

Defines the produc-
tion process as an 
integrated interaction 
of business processes 
that go beyond 
several traditional 
divisions of the 
enterprise. 

When combi-
ning business 
processes, the 
production 
process is 
formed. 

Business 
process 
system 

  
There are three types of business processes [6] : 
- management processes, management - business processes that 

control the functioning of the system. 
- core - business processes that make up the main business of the 

company and create the main revenue stream.  
- security - business processes that serve the main business. 
Some scientists attribute Five logistics to key business processes 

and define a coherent set of operations and functions that transfer of 
resources as a result, determined sourcing firm [7]. 

On the other hand, the logistic business processes accompanied UT 
main business activity, so they can also be attributed to providing 's 
processes. 

Lohístyka (Eng . Logistics , from the Greek . Λογιστική - 
accounting) can be seen as: 

- the science of optimal management of material, information and 
financial flows in economic adaptive systems with synergistic 
connections; 

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=uk&tl=en&u=https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%2590%25D0%25BD%25D0%25B3%25D0%25BB%25D1%2596%25D0%25B9%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B0_%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=uk&tl=en&u=https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%2590%25D0%25BD%25D0%25B3%25D0%25BB%25D1%2596%25D0%25B9%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B0_%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=uk&tl=en&u=https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%2593%25D1%2580%25D0%25B5%25D1%2586%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B0_%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=uk&tl=en&u=https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%2593%25D1%2580%25D0%25B5%25D1%2586%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B0_%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=uk&tl=en&u=https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%259D%25D0%25B0%25D1%2583%25D0%25BA%25D0%25B0
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=uk&tl=en&u=https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A1%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B3%25D1%2596%25D1%258F
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- an industry or function in a corporation whose task is to ensure 
the movement and storage of products and raw materials to ensure 
production and sales. 

And then , and another interpretation of logistics is the object of 
our study: 

1) logistics - as the optimal management of business processes; 
2) logistics - as one of the business processes of a construction 

company - the management process. 
M. Aucklander proposes to consider logistics as a business process 

consisting of three local business functions, such as supply, production 
support, physical distribution [5] . 

Evolution of logistics [8] : 
- Mr ochatkovyy stage - 60-ies. XX century. - a combination of 

warehouse and transport tion economy , they begin to work on one 
economic results; 

- the second stage - the 80s of the XX century. - a combination of 
warehouse , transportation tion management and production planning; 

- the third stage - the midpoints and 80's. - combining a sih units 
material flow; 

- the fourth stage - 90 years of the XX century. - simplification, 
unification and optimization of the business process , the transition 
from local to integrated functions , division of labor, training, 
decision-making process, cross-functional interaction, controlling , 
etc. 

In modern economic conditions, the effective functioning of the 
enterprise is possible during the implementation of high - quality 
logistics business functions. At the moment in the economic literature 
there are the following main business functions of enterprises: 
production and technological, economic, social, foreign economic [9, 
10]. Logistics functions are an enlarged set of logistics operations 
aimed at implementing a specific task of the logistics system 
(transportation, warehousing, order management, inventory 
management, etc.). Logistics processes are performed within the 
logistics functions. Methodical bases are a theoretical basis (method) 
for performing a certain sequence of steps, which allows to perform a 
specific task or achieve a certain goal from a scientific point of view 
[11]. Recommendations for improving the efficiency of logistics 

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=uk&tl=en&u=https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%2593%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%2583%25D0%25B7%25D1%258C
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business functions by domestic enterprises are presented in table. 3.3.2 
. 

Table 3.3.2 
Methods of logistics of business functions 

Methods Recommendations for use 
Dynamic 
programming 

Determining the time and size of product 
delivery 

Network planning Supply chain design 
Game theory Decision-making in conditions of 

uncertainty and competition for effective 
procurement 

Probabilistic Organization of sample control, assessment 
of possible risks in procurement 

Statistical tests Calculations for the execution of the order 
"just in time" 

Econometric Forecasting the demand for purchased 
products, forecasting the cost of 
procurement, risk diagnostics 

Combinatorial Forming an order for purchased products 
Expert Choosing the best supplier 
ABC analysis Ranking of suppliers by importance 
Game theory Decision-making in conditions of 

uncertainty and competition for effective 
marketing activities 

Probabilistic Organization of sample control, assessment 
of possible risks in sales activities 

Theory of queuing Determining the probabilities of the need to 
replenish stocks 

Linear 
programming 

Solving the transport problem 

  
The system of information logistics of small enterprises in the field 

of construction should support the activities of the enterprise from the 
stage of feasibility study of the project to the stage of delivery of the 
finished object. 

The construction sector of the economy is a rather complex 
mechanism, which combines production, sales, warehousing and 
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transportation of products. Consider the system of information 
logistics of a construction company. The business processes of this 
industry are as follows: 

- designing an estimate, conducting a tender; 
- carrying out preparatory work; 
- cultivation of crops; 
- harvesting; 
- storage and sale of products. 
Construction is the basic sphere of the economy of any state, the 

level of development of many other industries depends on the 
efficiency and pace of development of enterprises.  

Construction in its technical, organizational and economic 
characteristics is objectively different from other branches of material 
production.  

The products of construction are completely completed and 
accepted by the customer objects.  

The product of capital construction, in contrast to other industries, 
has a number of features that are determined by:  

a) technical features of construction products;
b) features of construction production;
c) organizational and economic features of the industry.
Among logistics information systems of small businesses, we 

believe, can provide universal, which have to operate on any - any 
enterprise, regardless of the direction of its economic activity. 

In particular, they include:  
- marketing information systems; 
- financial and accounting information systems;  
- personnel information systems;  
- business automation systems;  
- warehousing automation systems; 
- transportation automation systems. 
Information logistics system of personnel management allows the 

introduction of personnel accounting, the formation and registration 
of orders for private staff, planning vacation schedules, 
obtaining reference and analytical information on the norms of 
working time for certain types of work, etc. Human resource 
management contributes to their optimal distribution and is a source 
of personal and corporate information. 
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There are four main groups [12]: 
1) logistics (improvement of the system of material resources);
2) organizational (ensuring the timeliness of construction and

installation work); 
3) innovative (introduction into the production process of modern

technologies and materials); 
4) management (improvement of the management system of the

organization as a whole). 
Specifics of construction markets imposes certain restrictions on 

opportunities vary sales channels. Demand on construction products 
wears a derivative (secondary) nature and derivatives (secondary) it is 
because it does not arise itself by itself, and due to demand for goods, 
construction works and services, for manufacture or provision of 
which is required construction products. In general case - demand for 
construction products depends on the general level of economic 
development in the country 

Warehouse logistics processes require synchronous work to ensure 
stocks, cargo handling. Warehouse process automation systems apply 
to all macro-level workflows. Logistic warehousing process includes 
processes for stock delivery, supply control, posting and unloading of 
stocks, transportation, movement of goods in the warehouse, storage 
and warehousing of goods, formation of customer orders, shipment 
and forwarding, transportation of warehouse goods. The operation of 
the warehouse logistics information system should be considered 
taking into account all possible relationships. The main task of the 
inventory process is to ensure the optimal amount of stock in the 
warehouse while maintaining the possibility of their processing in a 
timely manner to ensure full fulfillment of orders. Determining the 
need for procurement should take into account the capacity of the 
warehouse, its area and storage conditions in direct cooperation with 
the marketing department. 

Thus, the systematization of methods is aimed at improving the 
efficiency of logistics business functions by domestic enterprises in 
various industries. 

The main task of logistics was to develop sound proposals that 
would help achieve the highest efficiency of the firm, increase its 
market share and gain an advantage over competitors, as well as create 
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an effective system of regulation and control of material and 
information flows. 

With regard to key logistics processes, there are several methods 
of their identification, which mainly distinguish the following three 
essential processes: order management; replenishment of 
stocks; formation of an integrated production and distribution strategy 
[8].  

Logistics processes for supply chain organizations should be 
considered somewhat differently. The key business processes in 
supply chain management include:  

- brand development (brand management);  
- logistics business processes in supply chains;  
- information and knowledge management;  
- human resources management. 
Logistics business processes form the core of the security processes 

of a construction company. Particular attention needs to be paid to the 
logistical coordination of material, information and financial flows, 
ensuring coordinated work in the process of preparation of 
construction production, procurement, transportation, supply and 
production - technological equipment for facilities.  

Effective management of business processes in construction allows 
to reduce various types of stocks, to provide control over the volume 
of work in progress, to reduce risks in construction, to accelerate 
processes of movement of production and capital turnover, to provide 
synchronization of deliveries of material and technical resources, 
production and technological complete set with works, which 
contributes to the high efficiency of the entire construction cycle. 

In the development of logistics systems at the enterprise there are 
difficulties due to the fact that they can not find the right place in the 
organizational structure. The principle is which body is the logistics - 
advisory or decision-making.  

Best practices for the establishment of a logistics service suggest 
that the best results from its implementation arise when such a service 
is a consulting unit that is responsible for forecasting sales, 
production, capacity, procurement, cost analysis, etc., while not 
directly interfering with existing procurement and sales, 
and interacting with them at the level of information exchange as a 
service unit.  
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In practice, there are various options for organizing the logistics 
service at the enterprise, which depend on the scale and specifics of 
specific companies (type of activity, product range, level of costs for 
functional areas of logistics), the degree of internal logistics 
integration, market environment and other factors . For the effective 
organization of business processes through the introduction of 
logistics services, it is advisable to use an approach that involves the 
division of links into vertical (functional), horizontal (process), as 
well as a variant design of the organizational structure, which will 
make the most rational decision. 

For further research, it is advisable to design the organizational 
structure of the construction company with the introduction of 
logistics services. At the same time, when designing a logistics 
service, it is necessary to follow a systematic approach and develop a 
set of interrelated measures taking into account the individual 
characteristics of each construction company. 

Assessment of the effectiveness of economic regulation of business 
processes of construction companies should be based on dynamic 
relative indicators.  

To calculate the summary measure is not enough to determine the 
averaged estimate of partial factors as the impact of controlled 
management system must meet the objectives of sustainable economic 
development, even in crisis and macroeconomic recession field,  
decrease of economic relationships also occur in proportion to 
possible lower competitiveness and solvency of the contracting 
company. Among the prospects for further research - the development 
of criteria for benchmarking the value of the summary indicator, the 
study of changes in its value at the stages of the life cycle of the 
construction company, cluster analysis of domestic construction 
companies. 

Thus, to optimize the cost of building or improving the information 
logistics system of small businesses, it is necessary to determine the 
range of functional tasks to be solved.  

The management model under these conditions is adapted to the 
standards of the information logistics subsystem. To build a model of 
the information logistics system of small enterprises, each business 
process must correspond to the information logistics system. As a 
result of the layout of individual modules, the optimal model of the 
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information logistics system is determined, for which further 
economic efficiency is calculated. Information is a resource for 
management decisions and its product. It involves the availability of a 
source of information and a user.  

The interaction between them is determined by the information 
flow formed by the information support. At the center of the material 
or financial flow should be the flow of information, on the basis of 
which adequate, scientifically sound management decisions are 
made. The information shows all the problem areas in the financial 
and material flows, allows them to control and make timely 
management decisions. To organize an efficient logistics system, it is 
necessary to identify and optimize all business processes of the 
enterprise, to reengineer them, which will improve logistics 
management processes. The basis of all these transformations are 
information processes. Therefore, in modern conditions to improve 
the logistics system it is necessary to use integrated solutions for 
planning material resources, which interact in a certain sequence, to 
implement plans. Transformation of planned data into a system of 
information models corresponding to economic indicators, allows to 
increase the efficiency and effectiveness of the information logistics 
system. 
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3.4 Optimization of logistics adaptation of the enterprise 

under conditions of creativity of management 

 

Relevance of research. Stable operation of the enterprise 
presupposes its existence in an equilibrium state, when each element 
acquires stability, which stabilizes the structure of the enterprise, and 
because of this the achieved equilibrium state of the enterprise 
reproduces itself and creates conditions for its optimization by 
streamlining internal processes and connections. There is still no 
common position in the economic literature on the definition of 
"adaptation". Science is known for its manifestations, such as 
evolution, adaptation, habituation, learning and self-learning, 
organization, self-organization and the like. Adaptability is the process 
of purposefully changing the structure, properties and parameters of 
an object in response to changes around it.  

In order for the process of logistical adaptation of the enterprise to 
the constantly changing environmental conditions to be purposeful, 
they need to be creatively managed. In a changing situation, both 

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=uk&tl=en&u=https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%2591%25D1%2596%25D0%25B7%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2581-%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2586%25D0%25B5%25D1%2581
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=uk&tl=en&u=https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%2591%25D1%2596%25D0%25B7%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2581-%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2586%25D0%25B5%25D1%2581
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outside the company and inside requires a special approach to the 
organization of internal management of business entities, due to their 
existing need to flexibly and creatively respond to change and adapt 
to them in order to prevent crisis and continue successful operation.  

This approach is a mechanism of adaptive management and we can 
say that if adaptation is a model of enterprise behavior in market 
conditions, then adaptive management is a method of implementing 
this model of behavior. Since the basic provisions of the concept and 
methodology of adaptive management of the enterprise are not yet 
fully formed, the conceptual design of adaptive management is still 
being formed, there are different and ambiguous interpretations of this 
category. 

The result of adaptive management is aimed at making decisions 
in terms of adaptation and building a model of adaptation and, 
consequently, the product of adaptive management - information used 
in enterprise management to form adequate measures to adapt the 
enterprise in a market environment. Adaptive management assumes 
that it depends on all available information about the process at a 
certain point in time, and focuses on the actions of the management 
system to achieve the missing information. 

Key words: logistic adaptation of the enterprise, creative 
management, adapted management, development of the enterprise, the 
mechanism of realization of management, tasks of adaptive 
management. 

Formulation of the problem. According to the content there are 
functional and structural types of adaptation. The purpose of 
functional adaptation is to preserve the essential properties and 
constant structure of the control system. Achieved by the predominant 
use of basic administrative methods and standard management 
functions, positive results are maintained only in the short term. The 
purpose of structural adaptation is to improve the quality of enterprise 
management and the acquisition of new properties by the management 
system. In addition to these types, on a functional basis, we can 
distinguish organizational, innovative, marketing, consumer types of 
adaptation of the enterprise. 

The formation of adaptive enterprise management in a competitive 
environment is due to many reasons. Consider some of them. 
Innovative management requires an innovative methodology of 
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enterprise management in a competitive environment under the 
condition of modern creative leadership. 

The successful operation and development of the enterprise is 
determined not only by the quality of training and the availability of a 
detailed implementation plan, but also by the effective organization of 
management decisions. In these conditions, new instrumental 
information technologies of enterprise management are needed, which 
are able to quickly adjust the parameters of the adaptive model taking 
into account the goals and changes. 

The process of managing the functioning and development of 
change in the enterprise is based not only on the knowledge and skills 
of managers, but also on the various types of accounting information 
used by them. In this regard, the timeliness and reliability of 
management information and their new technology of collection, 
storage, processing for decision-making and implementation are key 
factors in the development of the enterprise. 

Research and analysis of enterprise problems through adaptation 
will increase the development of measures for decision-making and 
implementation based on management information, taking into 
account the impact of the competitive environment. Insufficiency of 
theoretical and methodological and methodological provisions of 
adaptive management of the enterprise, determines the relevance of 
the chosen scientific direction of research. 

The purpose of the study is to develop and substantiate the 
theoretical and methodological provisions, as well as to build a 
simulation model of the formation and development of adaptive 
enterprise management environment based on the decision support 
system. 

The category of adaptive control, according to most authors, is 
interpreted as a set of actions and methods characterized by the ability 
of the control system to respond only to changes in the external 
environment. 

Essential for solving this problem are the concepts and methods of 
adaptive management in economic and technical systems, developed 
in the works of such authoritative researchers as Adizes I.K.[1] 
Bychyna V.B.[2], Olekhnovich M.O.[3], Odegov L.V.[4], 
Solomanidina T.O.[5], Grunin O.A. [6], Efendiev B.A.[7], 
Kravchenko O.О. [8], Orlova K.E.[9], Pogorelov Yu.S. [10]. 
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Research results. In conditions of fierce competition, the company 
should have the ability to timely and adequate transformation of its 
business. Authoritative experts call such abilities dynamic that require 
creative management. 

Adaptive management accumulates knowledge about the state and 
development of the management system, methods and tools for its 
application in system objects, allows to move from empiricism in 
theory and practice of management to professionalism of managers, ie 
to scientifically sound management [13, 8, 11] . 

The logic of the study of adaptive control is presented in the form 
of four parts (Fig. 3.4.1). Each part of the structure of the adaptive 
system has its purpose and tasks, performs its functions, technology, 
but there are general procedural rules that unite each element in the 
system. The methodology and process of decision-making and 
implementation form management activities, and the structure and 
tools - the mechanism of management. 

Figure 3.4.1 - Scheme of adaptive control 
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The first part is the methodology of adaptive management, 
integrates theory, economic categories, laws and principles, methods, 
functions, technology into a holistic system, which is implemented 
through a management mechanism. 

The purpose of adaptive management is to find the most effective 
options for decision-making and implementation aimed at the 
functioning and development of the enterprise. 

Tasks of adaptive management are the implementation of the 
purpose of operation and development of the enterprise, based on the 
formation of methodology, organization of the process of adaptive 
management, development of theoretical and practical mechanisms 
for managing the stabilization of the enterprise in a competitive 
environment, assessment of adaptability management model 3]. 

The structural dynamics of management is interrelated with the 
functions performed. The functions of the adaptive control system are 
directly related to the basic ones, such as forecasting and planning; 
work organization; activation and stimulation; coordination and 
regulation; control, accounting and analysis. 

If we proceed from the definition that methods - the study of 
phenomena and processes in economic activity using many methods, 
their combination on the principle of expediency, then adaptive 
management is based on a set of methods. Some of them are 
traditionally used in automatic control systems, others are 
characteristic of control theory: methods of mechanical approach, 
consisting in the construction of the enterprise as a system; methods 
of organic approach, consisting in building a more flexible, adaptive, 
easily adaptable to rapid and frequent external changes [9, 5]. 

In the practice of enterprise management, various general scientific 
methods are used (system approach, integrated approach, modeling, 
experimentation, concrete-historical approach, methods of 
sociological research). Specific methods, which are carried out in 
three main areas: methods of managing the functional subsystems of 
the organization (marketing, innovation, production, finance, 
personnel, etc.); methods of performing management functions 
(forecasting and planning, organization, coordination and regulation, 
activation and stimulation and control); methods of making 
managerial decisions (problem statement, problem solving, decision 
selection and organization of implementation of decisions). 
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A flexible combination of methods and functions in the monitoring 
system will actively influence the competitiveness of enterprises in 
real time. Monitoring of key performance indicators allows you to 
make and implement sound management decisions. 

The mechanism of interaction of the theory and practice of adaptive 
management is reduced to measurement of a condition of the 
enterprise, technologicalization of various spheres of activity and 
growth of professional competence of managers. The main role in the 
implementation of adaptive management is played by management 
decisions [3, 8,10]. 

The methodology of decision theory is based on a set of concepts 
(system, rationality, best solution) and principles (goals, multiplicity 
of alternatives, measurement). Adaptive control synthesizes all kinds 
of concepts. When modeling adaptive control processes, the following 
structure is proposed (Fig. 3.4.2). 

 

 
 

Figure 3.4.2 - Scheme of the process of adaptive control 
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is used. The essence of which is that the decisive argument in making 
a decision is a quantitatively proven system of evidence. 

The concept of "best solution" allows you to choose from the 
alternatives, the most optimal alternative. In this regard, the 
measurement principle is applied [6, 7]. 

The main value of using the system of indicators is that it allows to 
achieve the goal facing managers, owners, investors of the enterprise 
by integrating the results into a holistic system of evaluation and 
control indicators. Evaluation indicators are used to assess the 
efficiency and actual state of the enterprise, identify deviations, take 
measures to eliminate pathoeconomic situations and increase the 
competitiveness of the enterprise as a whole, the objects of monitoring 
in particular. Benchmarks are useful for actions taken to implement 
the decisions made in the framework of the action plan, which must 
be implemented according to the management decision. 

The operation and development of a modern enterprise is based on 
information infrastructure, which is the main tool for adaptive 
management. 

The information system of the enterprise is a single set of software 
and organizational and organizational solutions capable of 
accumulating information about the state of affairs at the enterprise, 
covering production, technological, financial, logistical, marketing, 
personnel and other processes, uniting all divisions of the enterprise 
into a single information space. (Fig. 3.4.3). 

The information system allows you to create information flows and 
combine them into a single information space, on the basis of which 
business owners, top management, managers at all levels and other 
users can build realistic scenarios. 

In order to interact with management levels, information flows 
should be formed with a vertical (strategic, tactical, operational level) 
and horizontal (by subjects) distribution of information as it flows. 
The advantages of this information system are a fuller use of 
information and reduced decision time. 

Management decisions require the processing of large arrays of 
information, and the timing of such processing is limited in time or 
other objective conditions, so management efficiency is a rational 
organization of information flows, the main directions of unification 
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and standardization of documents, including introduction into the 
organization of work of the schedule of document circulation [5,7,10]. 

 

 
 

Figure 3.4.3 - The structure of the economic information system 
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enterprise. The mechanism of adaptive management of the enterprise 
in a competitive environment is a set of principles, tools and 
technologies for making and implementing management decisions. 
Implemented through monitoring of decision-making and 
implementation based on management indicators [3,8]. 

Thus, adaptive enterprise management can be represented in a 
broad and narrow sense. 

In the narrow sense, adaptive management of enterprises as a 
special type of management of enterprises that are in a state of 
precariousness from a stable economic equilibrium to its loss, which 
requires changes in the elements of the management system to flexibly 
adapt to rapidly changing environments. 

In a broad sense, adaptive enterprise management is a management 
activity presented in the form of an interconnected set of influences on 
management objects aimed at maintaining competitiveness through a 
mechanism for managing innovation processes (monitoring decision-
making and implementation), when the desired state of the system is 
determined by based on the previous management process (ie based 
on the accumulation of experience), by monitoring management 
indicators. The result of adaptive management is to increase the 
competitiveness of the enterprise. 

Research findings. Adaptation of modern enterprises is an 
objective reality. In economic terms, it consists of purposeful and 
consistent actions by the management and staff of the enterprise on the 
basis of adaptive competencies (abilities) to achieve and maintain 
optimal condition, ensure sustainability and development through 
transformation of the enterprise, increase its flexibility and 
adaptability to changing external conditions, change algorithms of 
functioning in the conditions of unforeseen changes. The level of 
coherence of elements and subsystems of the enterprise, the ability of 
internal variables of the enterprise to adapt to external changes 
determines the adaptive potential of the enterprise. The formation of 
an adaptive management system should be carried out taking into 
account the specific stages of the life cycle of the enterprise and the 
social aspects of its operation. 

In studying the theoretical and methodological provisions of the 
peculiarities of the development of adaptive management in 
enterprises, an analysis of the problems of enterprise management, on 
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its basis, their systematization. Factors of competitive influence are 
revealed and classified. Theoretical provisions of factor estimation are 
specified. 

The essence is revealed, the role and place of adaptive management 
in activity of the enterprise are defined. The elements of the adaptive 
control system are determined and substantiated. 

The role and place of information and analytical support in the 
process of adaptive management are substantiated. The scheme of the 
process of adaptive control is offered. The technology of the process 
of making and executing management decisions is developed. 

At the time of writing this abstract, the master's thesis is not yet 
complete. Final completion: December 2013. The full text of the work 
and materials on the topic can be obtained from the author or his 
supervisor after the specified date. 

References 

1. Adizes I.K., How to understand your management style and
communicate effectively with carriers of other styles. Development of 
leaders / I.K. Adizes / K., 2008 - №15 - P.128-140. 

2. Bychyna V.B., Malinin SV, Shubenkova EV Organization and
rationing of labor: A textbook for universities / Ed. Yu.G. Odegova. - 
The third edition, revised and supplemented. - K .: Publishing House 
"Exam", 2005 - 338 p. 

3. Olekhnovich M.O., Makarova TA Motivational audit as a
technology to improve the efficiency of personnel management // 
Labor Law. - 2006. - №2.- P.41-48. 

4. Odegov L.V., Personnel management, efficiency assessment: A
textbook for universities / Yu.G. Одегов, Л.В. Kartashova. - K .: 
Publishing House "Exam", 2007 - 412 p. 

5. Solomanidina TO, Organizational culture of the company:
textbook. manual. 2nd ed., Reworked. and ext. K., 2010. 624 p. 

6. Grunin O.A., Kuprin A.A. Formation of adaptability of
management systems of the organization of business type. - Lviv: 
"Asterion", 2010. - 188 p. 

7. Efendiev B.A., Development and operation of adaptive
management systems of the organization // Russian Entrepreneurship. 
- 2008. - №11. View. 1 (122). - P. 21–25. 



231 

8. Kravchenko O.О., Principles of construction of adaptive 
management system of the enterprise in the conditions of instability of 
economy / Collection of scientific works DETUT. Skriya "Economics 
and Management", 2010. Issue 15. - P. 213-218. 

9. Orlova K.E., Determination of the mechanism of adaptation of 
enterprises to the external environment / K.Ye. Orlova // Innovative 
Economy: All-Ukrainian Scientific and Production Journal. - 2011. - 
№ 5. - P.174–178. 

10. Pogorelov Yu.S., Modeling of enterprise development / Yu.S. 
Pogorelov // Actual problems of economy. Kyiv, - 2009. - № 10. - P. 
51–59. 

 
3.5 Маркетингово-логистический менеджмент – основа 
технологии и искусства удовлетворения потребности 

 

В рыночных отношениях под технологией производства 
продукта понимают совокупность взаимоувязанных процессов и 
операций, характеризующихся и измеряющихся 
специфическими технико-технологическими параметрами. 
Технология производства конкретного продукта (группы) тесно 
увязывается с управлением разного рода потоками и затратами, 
хранением, транспортировкой, с ценами и потреблением (с 
логистикой).  

Взаимоувязка – обязательное условие для достижения успеха 
институции на целевых рынках. Как показывает отечественная и 
зарубежная практика менеджеры институций должны разрабаты-
вать программу маркетинговой поддержки своих продуктов, 
чтобы они были конкурентоспособными и побеждали на целевых 
рынках. Отсутствие поддержки на отечественных рынках 
отечественной продукции привели к тому, что отличные товары 
Украины с прево-сходными и полезными для человека 
потребительскими свойствами оказались не конкуренто-
способными. Значение маркетинговой поддержки продемонстри-
ровано иностранными предпринимате-лями после получения 
независимости, когда путем внедрения мощных маркетинговых 
программ они быстро проникли на рынки Украины с молочными, 
мясными, кондитерскими, алкогольными, парфюмерно-
косметическими, лекарствами и др.продуктами.  
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Украинские производители, реализаторы и потребители 
увидели и почувствовали, как традиционное украинское сало и 
горилка, прекрасные лекарства — облепиховое и шиповниковое 
масла, витамины и иные, изготовляемые отечественными инсти-
туциями из натурального сырья теряли позиции на внутреннем 
рынке. Объясняется это тем, что украинские менеджеры-руко-
водители, в первые годы самостоятельности, системным 
подходом к использованию в менеджменте комплекса 
инструментов маркетинга и логистики, формированием имиджа 
институций и их продукции на отечественных рынках 
практически не занимались. Маркетологов в институциях не 
было.  

В свою очередь ученые усилия не сосредоточили не на 
развитии менеджмента, не на рациональном использовании 
труда, мотивов, поведения и интеллекта людей, не на 
целенаправленном воздействии менеджеров на персонал с целью 
превращения неорганизованных элементов в эффективную и 
производительную силу, а на придумывании его типов. Ученые, 
«развивавшие» менеджмент не вникали в его сущность 
«как рукодство челове-ческой деятельностью, сочетающий 
науку и искусство управления, не учитывали, что успех в 
менеджменте зависит от умения менеджеров применять 
системный подход к комплексу инстру-ментов маркетинга и 
логистики, чтобы добиваться поставленных целей. В результате 
«наплодили» множество понятий «менед-жмент» и его типов – 
маркетинговый, логистический, промышленный, сервисный, 
транспортный, финансовый и др. 

Очевидно, они не были знакомы утверждением гуру 
современного менеджмента Питера Друкера: «Менеджмент — 
это руководство» на основе совокупности компонент: 
постановки цели, разработки способов ее достижения, 
принципов, методов, средств, ресурсов и форм управления [1].  

Из этого следует, в любых институциях (предприятиях, 
организациях, компаниях, ПАО, МП, СП др.) разных отраслей 
сущность понятия «менеджмент» единая — это система 
названной совокупности, создаваемая для решения проблем – 

рис. 3.5.1 
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Единое и назначение менеджмента, начинающегося с форму-
лирования цели, самого главного системо-образующего фактора, 
влияющего на повышение эффективности производства и 
прибыль-ности от деятельности. Принципы, функции, методы, 
ресурсы и формы управления менеджеры должны применять 
грамотно, чтобы достигать цели — конкретного конечного 
состояния институции или желаемых результатов под их 
руководством.  

 

 
 

Рисунок 3.5.1 Схема совокупности менеджмента 
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Менеджмент институции любой отрасли можно классифи-
цировать как: 

— систему организационных отношений; 
— особенный вид разделения человеческого труда, который 

характеризует эффективность функционирования персонала при 
соответствующей организации производства; 

К наиболее важным задачам отечественных менеджеров при 
использовании системного подхода к менеджменту относят 
такие: 

- делать людей способными к совместной деятельности, их 
сильные стороны делать еще более эффективными, а слабые — 
несущественными. 

- находить и определять те элементы традиций, истории и 
культуры страны, которыми можно воспользоваться в качестве 
строительного материала для применения менеджмента. 

- продумывать, представлять и воплощать задачи, ценности и 
цели, стоящие перед институцией и объединять людей для 
достижения цели; 

В процессе планирования руководитель совместно с другими 
менеджерами определяет цель и возможность для роста и 
развития институции, сообщает ее персоналу — каждому 
сотруднику. 

В любой отрасли в менеджменте имеются специфические 
особенности, которые менеджеры должны учитывать. Но с 
момента самостоятельности отечественные руководители это 
игнорировали и не обращали внимания на отрицательный имидж 
украинских промышленных товаров, созданный еще в 
«застойное» время, на низкую их конкурентоспособность не 
только на зарубежных рынках, но и в стране и это чувствуется в 
настоящее время. Это факт того, что в технологии производства 
и освоении не произошли существенные изменения.  

Этим подтверден и доказан очевидный факт, что производ-
ственные и рыночные технологии взаимоотношений, основанные 
на системном подходе к использованию комплекса инструментов 
маркетинга и логистики должны подкрепляться и 
поддерживаться, они неотделимы друг от друга как две стороны 
одной медали.  

Технологии производства и рыночных отношений — это 
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«технология в квадрате». В этой связи интересными кажутся 
выска-зывания основателя компании  «Сони» господина А. 
Морита, который в самом начале занятия бизнесом на первое 
место ставил функции маркетолога (рыночные), и уже потом — 
инженера (логистики — технологии производства, управления 
потоками, ресурсами и затратами). Видимо, он отдавал 
преимущество специи-алистам, владеющим технологией в 
квадрате, то есть знанием искусства маркетинга и логистики.  

Использование инструментов маркетинга и логистики как 
технологии в квадрате дает менеджерам возможность опираться 
на систему собственных сущностных категорий, во многом 
соответ-ствующих моделей (парадигм, как сегодня модно 
называть) устой-чивого экономического и социального развития. 
Важной задачей менеджеров при использовании инструментов 
маркетинга и логистики является удовлетворение потребности, 
потребительной стоимости и потребительских операций – 
«создавать» потребителя и удовлетворять его.  

Б. Карлофф в [4] указывал: «Одним из старых понятий, 
получивших новый импульс в связи с усиливающейся 
конкуренцией с конца 70-х годов, является понятие 
потребительной стоимости, или потребительской оценки 
качества товаров (маркетинговые понятия). Есть и другие 
понятия, но в основе идеи предприни-мательства лежит именно 
это... Формирование «целостного представления о 
предпринимательстве в качестве необходимого элемента, 
включает понимание природы потребительских оценок 
продукции...».  

Учет взглядов известных исследователей А. Морита и 
Б.Карлоффа позволяет отечественным менеджерам по-новому 
взглянуть на роль качества, потребительной стоимости 
продукции, оцененной потребителями при определении своих 
потребностей, вынуждает менеджеров повышать свой интеллект 
и обосновывать теоретические основы использования 
системного подхода в современном менеджменте.  

В работах А. Морита и Б. Карлоффа рассматривается такая 
современная модификация потребительной стоимости продук-
ции, как ее норма — соотношение, существующее в каждом 
проек-тируемом и производимом товаре, между технико-
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технологиче-скими свойствами (логистическими), образующими 
материальное «тело» продукта и понятиями, применение 
которых позволяет менеджерам выбрать инструменты 
маркетинга и логистики, исполь-зование которых позволяет 
удовлетворять потребности покупателей.  

Из выше изложенного становится ясно, что в совокупность 
маркетинговых исследований потребностей включается — 
структура покупателей, их нужды и сам продукт, соответствие 
его цены стандарту качества обеспечиваемого технологией 
производства (логистикой) и маркетинговый подход к формиро-
ванию имиджа продукции и институции, позиционирование 
товара в целевом сегменте рынка, стратегию работы и др.  

При этом составляется информационная карта, в которую 
закладывается совокупность технико-технологических свойств 
товара и технологии производственного процесса, включая 
стадию НиоКР, а также структура покупателей и их потребности, 
не только существующие в данный момент, но и скрытые, так 
называемые (латентные). У потребителя они могут еще только 
формироваться где-то на уровне подсознания, но менеджеры 
институции-производителя или реализатора нового продукта уже 
должны четко выразить их в нем на основании системного 
подхода к использованию комплекса инструментов маркетинга и 
логистики. 

Двойственный характер маркетинга и логистики (техноло-
гии) должен найти отражение при обучении персонала основам 
сис-темного подхода к использованию комплекса их 
инструментов. Это  должно быть внедрено не только в 
программы подготовки менед-жеров, маркетологов и логистов в 
отечественных вузах, но и в про-цессе получения второго 
высшего образования. Такая система позволит выпускникам 
вузов и специалистам, получающим двойное образование, 
успешно и творчески осваивать новые знания, чтобы применять 
с целью повышению конкурентоспособности бизнеса, в котором 
они будут заняты, а также мотивировать их путем создания 
определенных преимуществ в карьере.  

На необходимость выявления скрытых потребностей поку-
пателей обращал внимание американский ученый Джон Ф. Литл. 
в книге «Основы маркетинга». Он вдохновенно указывал на 
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поиск в маркетинге подлинного искусства — на умение 
маркетологов опре-делять «высшие потребности». По его 
мнению, у потребителя их может быть несколько и которые 
ученый рассматривал в рамках каждой из семи категорий: 
поставка, обслуживание, имидж инсти-туции и ее продукции, 
критические ситуации, качество продукции, ценообразование и 
НиоКР. Причем, эти высшие потребности должны быть 
удовлетворены и доставить покупателю удовольствие. 

Японская национальная модель применения маркетинга 
исходит с такой точки зрения, что именно потребитель является 
основой всего менеджмента фирмы, а прибыль получается 
только за счет высшего удовлетворения всех его потребностей. 
Подобный подход требует от отечественных менеджеров-
руководителей и менеджеров других рангов изменить взгляды на 
маркетинг и логистику — на системный подход к комплексу их 
инструментов в менеджменте. Это, прежде всего, относится к 
производству качественных товаров и услуг, их реализации [3]. К 
сожалению сегодня во многих случаях при оценке качества не 
учитывается мнение потребителей. Менеджеры слишком 
доверяют статистике, поэтому цифры превалируют над 
мнениями людей. Вместе с тем, отсутствие дефектов в товаре не 
всегда связано с удовлетворением потребностей покупателей [2]. 
Ведь при соответствующих рыночных условиях и на 
некачественные товары может быть спрос. Вообще, как 
показывает опыт исследования качества в Украине, отношение 
потребителей к данному показателю весьма индиви-дуально и 
понятия о качестве у каждого человека — свое. Сосре-доточение 
на текущих вопросах без учета системного подхода к 
формированию потребностей у покупателей, мешает установить 
тот момент, когда технологиями налаженного производства не 
может обеспечиваться выпуск качественного продукта, 
отвечающего возросшим потребностям людей. И это еще раз 
подтверждает актуальность использования, наряду с логистикой, 
данных маркетинговых исследований — внедрение системного 
подхода к использованию в менеджменте комплекса 
инструментов маркетинга и логистики — маркетингово-
логистического менеджмента. 

Таким образом, умение работать с конкретным потребителем 
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на основе нового менеджмента при использовании здесь 
системного подхода — угадывать его потребности и создавать 
новые товары на основе ресурсосберегающих технологий ноу-
хау для удовлет-ворения в полной мере потребностей, диктует 
необходимость имплементации данной концепции в 
отечественных институциях и сделать ее подлинным искусством. 

Владеть искусством маркетингово-логистического менед-
жмента необходимо каждому менеджеру-руководителю, желаю-
щему не только удерживать руководимую им институцию на 
целевом рынке, но и достигать здесь успеха. Такое искусство 
связано, прежде всего, с умением работать непосредственно с 
потребителями на основе использовании системного подхода к 
комплексу инструментов маркетинга и логистики. 

Главная задача менеджеров всех — создать в стране и 
применить новую систему менеджмента, имплементация 
которой способствовала бы, прежде всего, повышению 
эффективности функционирования институций, возрождению 
экономики, росту доходов и жизненного уровня населения, 
социальной и правовой его и защиты. Для этого при 
имплементации этой науки и искусства соединить человеческую 
потребность (маркетинг) и техническое свойство продуктов 
(логистику).  

Основным связующим звеном в искусстве маркетингово-
логистического менеджмента должна быть норма 
потребительной стоимости, то есть оценка продукта и его 
отдельного свойства потребителями. Это — главный рабочий 
инструмент при оценке конкурентоспособности и оптимальности 
ценообразования Ее использование дает возможность связать 
институцию-произво-дителя или реализатора продукции, рынок, 
а также систему управ-ления мнениями потребителей по 
критерию количества и качества продукции в единый комплекс. 
Появится возможность количе-ственно измерить выявленную 
потребность в каждом конкретном продукте, его свойство и 
оценивать осознанную покупателем необходимость в его 
производстве, распределении и обмене. С помощью применения 
искусства маркетингово-логистического менеджмента будут 
обнаруживаться и латентные потребности.  

Важность этого выявлена при «организованном опросе 
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потребителей разных возрастов в фирменном магазине, 
реализую-щем обувь институций. Анализом результатов опроса 
было установлено, как покупатели воспринимают 
предложенную, например, мужскую модельную обувь на 
«высокой платформе». При этом учитывались собственные 
взгляды каждого. Установлено, что покупатели средних 
возрастов, от 30 до 50 лет в целом благосклонно приняли 
предложенную модель и покупали ее. А пенсионного возраста и 
молодые люди до 20 лет оценили ее резко отрицательно, но с 
разных позиций. Пенсионеры хотели удобной легкой, недорогой 
и универсальной обуви, привычной для них формы, чтобы как 
они говорили, можно было ходить в ней «и в пир, и в мир». 
Молодые люди возмущались, что им предлагают такую же обувь, 
как и их отцам. «Мы никогда не будем носить обувь «предков», 
— говорили они. – «Нам нужно что-то особое яркое, удобное и 
необычное» и т.п.». Так были выявлены скрытые потребности 
молодых людей, видимо всей планеты и материализовались в 
производство молодежно-спортивной обуви, кроссовках и т.п. [5, 
6]. 

Как видим, работать с потребителем — это искусство, которое 
требует, как считал Б. Карлофф, особых «человеческих качеств, 
отличных от тех, которые необходимы для рационального 
управления ресурсами. Ума, образования и аналитических 
способ-ностей здесь недостаточно, необходимо умет 
сопереживать, быть способным поставить себя на место другого 
человека». Тем более это актуально для современных 
отечественных целевых рынков, поскольку украинские 
производители и реализаторы не привыкли считаться с 
потребителями и их потребностями». Причина — продолжение 
использования сбытовой концепции, при которой — «Всемерное 
удовлетворение растущих потребностей покупателей является 
только лозунгом, красивыми словами. При сбытовом подходе к 
хозяйственной деятельности особое изучение и тщатель-ный 
учет потребностей покупателей не применяется».  

Однако суть системного подхода состоит в приоритете пот-
ребностей над всей производственно-коммерческой 
деятельностью институции. Именно ориентированием на 
потребителей и их запросы на основе системного подхода в 
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менеджменте к комплексу инструментов маркетинга и 
технологиям ноу-хау (применения логистики), отличается от 
коммерческо сбытового приоритета. При коммерческо сбытовом 
менеджменте производители или реализа-торы стремятся скорее 
сбыть продукт, избавиться от него. Коммер-ческие сбытовые 
службы не имеют дело с латентными потребнос-тями 
покупателей, не потому, что им это не нужно или неинтересно, а 
потому что это просто не их функции. Все отдельные функции 
управления институциями не координируются, то есть не исполь-
зуется  системный подход к комплексу инструментов этих 
концепций — маркетингово-логистический менеджмент. 

Выяснить качественно и полно спрограммировать латентные 
потребности и поведения покупателей, чтобы полно 
удовлетворять их запросы, на основании результатов 
исследования за период одного часа, около ограниченного числа 
объектов, невозможно. Чтобы такое не повторялось, составной 
частью искусства исследователей должна быть их этика. Им 
требуется повысить, уровень знаний, общую культуру и 
духовность, а также ответственность за исследования. При 
исследовании потребителей они должны следовать правилу 
Гипократа: «Не навреди».  

«В настоящее время вследствие не использования систем-ного 
подхода к комплексу инструментов маркетинга и логистики в 
менеджменте — маркетингово-логистического менедмента, мир 
буквально задыхается под тяжестью промышленного 
производства массы ненужных товаров в не утилизуемых 
упаковках. В результате производятся и реализуются товары, 
потребности в которых большей частью созданы искусственно. 
Вот почему вузам при подготовке менеджеров, маркетологов и 
логистов необходимо больше внимания уделять их духовному и 
нравственному воспитанию, умению системно мыслить и 
применять на практике комплекс инструментов маркетинга и 
логистики. 

Для решения экономических проблем институций путем 
применения маркетингово-логистического менеджмента в 
«системе его организационно-экономического механизма 
управления эффективностью производства», должен 
использоваться не только «системный подход», но и «системный 
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анализ». Это новая научная методология, применением которой 
менеджерами и учеными как бы «выполняется» роль диспетчера: 
определяются и направляются усилия других отраслей наук в 
единое русло [1, 3-5]. Согласно положений системного подхода, 
при рассмотрении экономических проблем институций надо 
находить взаимосвязанные части (участки конвейера) и включать 
их в ее систему, формируемую для решения проблемы и 
достижения цели. Именно в этом проявляется главный принцип 
данного подхода.  

Имплементация маркетингово-логистического менеджмента, 
поддержанного культурой и духовно нравственными началами 
воспитания личности отечественных менеджеров, маркетологов 
и логистов станет искусством удовлетворения потребностей, 
которое, в свою очередь облагораживает и утончает технологии 
производства и реализации товаров. То есть необходимы 
инновационные менеджеры, логисты, маркетологи и инженеры, 
опытные кадры освоевшие новое мысление, новые теории и 
умеющие на практике применять системный подход к 
менеджменту. 
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РОЗДІЛ 4 

ІННОВАЦІЙНА СПРЯМОВАНІСТЬ СТРАТЕГІЇ 
УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ БІЗНЕСУ 

 
4.1 Реінжиніринг бізнес - процесів в стратегії 

інноваційного розвитку підприємства 

 
В умовах мінливого та динамічного бізнес-середовища 

виникає необхідність реалізації такої стратегії розвитку 
підприємства, яка забезпечить значне покращення основних 
показників його економічної діяльності.  

Інноваційний розвиток підприємства досягається шляхом 
підвищення продуктивності праці та конкурентоспроможності на 
основі використання новітніх технологій, методів організації та 
управління господарською діяльністю. Реальна  ж ситуація на 
українських підприємствах характеризується низьким рівнем 
впровадження інновацій та незначною часткою реалізації 
інноваційної продукції. Тому сьогодні у підприємств існує 
нагальна потреба у розробці нових підходів і методів управління 
бізнес-процесами, які сприятимуть поширенню інновацій, 
підвищенню показників продуктивності процесів, оптимізації 
зайнятості ресурсів та зниженню витрат.  

Різноманітні аспекти вдосконалення бізнес-процесів на 
підприємстві, у тому числі реінжиніринг як ефективний 
інструмент антикризового управління, досліджуються багатьма 
науковцями. Проте недостатньо розглянутими залишаються 
питання практичної імплементації реінжинірингу в стратегію 
інноваційного розвитку підприємства. У зв’язку з цим, 
актуальним напрямом дослідження уявляється впровадження  
реінжинірингу  бізнес-процесів, яке забезпечить умови для 
інноваційного розвитку підприємства на основі нових знань, 
продукту та технологій. 

Цінність реінжинірингу також полягає у тому, що він є одним 
із найбільш дієвих методів стабілізації фінансово - економічного 
стану підприємств, який застосовується коли традиційні методи 
вже не вирішують головних проблем. Водночас практика 
показує, що у сучасних умовах впровадження реінжинірингу 
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бізнес - процесів на українських підприємствах супроводжується 
низкою складнощів та проблем.  

В цілому стратегія інноваційного розвитку підприємства 
передбачає розробку та впровадження нових знань, продукту та 
технологій. Відповідно вона може бути заснована на 
продуктових, технологічних, маркетингових, управлінських та 
інших інноваціях. 

Низький рівень інноваційного розвитку українських 
підприємств на сучасному етапі, як відомо,  зумовлений низкою 
обставин: недостатністю власних коштів, значними  ризиками, 
високою вартістю нововведень, несформованим інноваційним 
потенціалом, неефективною системою управління та іншими. 

Вирішення зазначених проблем та необхідність проведення 
кардинальних змін в управлінні бізнес - процесами потребують 
включення реінжинірингу до стратегії інноваційного розвитку 
підприємства. 

У загальному розумінні реінжиніринг - це фундаментальне 
переосмислення і радикальне перепроектування бізнес - процесів 
підприємства для досягнення результатів стрибкоподібного 
поліпшення вирішальних показників діяльності [1].  

Обґрунтовуючи доцільність і практичну необхідність 
застосування реінжинірингу бізнес - процесів на підприємстві, 
слід зазначити, що вони викликані: існуванням потенційної 
загрози втрати конкурентоспроможності; нестабільністю 
фінансово-економічного становища; неповнотою використання 
інноваційного потенціалу; вичерпанням можливостей інших 
видів інновацій. 

Науковцями охарактеризовано типи підприємств, для яких 
реінжиніринг визначається необхідним і доцільним [2, С. 159]:  

1. Підприємства, що знаходяться на межі банкрутства та
потребують впровадження швидких, радикальних перетворень і 
змін у діяльності.  

2. Підприємства, що не мають труднощів у поточній
діяльності, але передбачають неминуче виникнення кризових 
ситуацій, пов'язаних, наприклад, з появою нових конкурентів, 
зміною вимог клієнтів, зміною економічного оточення тощо.  

3. Підприємства, які не мають проблем у поточній діяльності і
не прогнозують їх у найближчому майбутньому. Це компанії-
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лідери, які проводять агресивну маркетингову політику і 
бажають за допомогою реінжинірингу досягти кращих 
результатів господарювання.  

Крім того, здійснюючи реінжиніринг бізнес-процесів 
підприємство вирішує низку важливих завдань, зокрема: 
підвищує ефективність використання ресурсів; мінімізує витрати 
виробництва; пришвидшує обіг капіталу; оптимізує виконання 
функцій; отримує гнучкість і швидку адаптацію до змін на ринку; 
забезпечує зростання прибутку;  здійснює оптимізацію 
фінансових потоків; визначає раціональні схеми взаємодії з 
іншими господарюючими суб’єктами. 

Отже, реінжиніринг бізнес-процесів уявляється достатньо 
актуальним заходом для підприємств, які функціонують у 
мінливому та динамічному ринковому середовищі. 

Концептуальною основою реінжинірингу, на думку його 
засновників М. Хаммера та Дж. Чампі, є «принципове 
переосмислення і радикальна перебудова бізнес-процесів для 
досягнення кардинальних покращень критичних сучасних 
показників ефективності: вартості, якості, сервісу та 
оперативності» [3, c. 20]. 

В.Г. Балан і М.В. Ситницький зазначають, що «реінжиніринг 
- це стратегічно орієнтований підхід, який містить у собі 
радикальні принципи управління, дає змогу активізувати на 
нових засадах основні резерви організації, реалізувати потенціал 
підприємства повною мірою і тим самим забезпечує ефективні 
результати господарської діяльності у стратегічній перспективі» 
[4,  С. 408]. При цьому вони вважають, що реінжинірингу 
доцільно «піддавати» не тільки бізнес-процеси, а й будь-які 
напрями діяльності, пов’язані з процесами стратегічного 
управління на підприємстві, які дають змогу досягти 
конкурентних переваг.  

У науковій літературі пропонується використовувати чотири 
види реінжинірингу: 

1) «разові поліпшення», які включають аналіз та поліпшення
певних локальних процесів декількох структурних підрозділів 
підприємства; 
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2) «клаптикове документування», в основу якого закладено 
дослідження небагатьох ключових процесів і процедур 
підприємства з метою стандартизації порядку їхнього виконання; 

3) «тотальне моделювання», що передбачає опис більшої 
частини бізнес-процесів підприємства; 

4) «комплексне впорядкування діяльності», тобто 
впровадження ефективного процесного управління між 
структурними підрозділами підприємства [5, С. 369]. 

Застосування реінжинірингу є важливим чинником 
інноваційного розвитку підприємства, оскільки його 
результативність  переважно базується на інноваціях та творчих 
здібностях персоналу по вдосконаленню бізнес-процесів. У свою 
чергу бізнес - процеси підприємства являють собою сукупність 
упорядкованих керованих видів діяльності, які ґрунтуються на 
використанні інноваційних технологій та науково-технічних 
розробках. Зважаючи на це, управління бізнес - процесами 
повинно відбуватися в межах стратегії інноваційного розвитку 
підприємства. 

Реінжиніринг в стратегії інноваційного розвитку 
підприємства можна розглядати як організаційну інновацію і як 
інструмент реалізації інноваційної діяльності. В якості 
організаційної інновації його впровадження підвищує 
організаційно-управлінський потенціал, дозволяє встановити 
необхідність здійснення науково-технічних розробок та 
визначити існуючі можливості підприємства. Як інструмент 
реалізації інноваційної діяльності реінжиніринг дозволяє 
ефективно реагувати на зміни потреб споживачів та ринкової 
кон’юнктури, швидко адаптуватися відповідно до нових завдань 
та умов функціонування. 

Таким чином, можна констатувати, що при реалізації  стратегії 
інноваційного розвитку підприємства, головним завданням 
реінжинірингу бізнес - процесів стає освоєння нововведень. А 
подальша інтеграція нововведень та моніторинг результатів 
розроблених процесів означатиме перехід до оновленої концепції 
діяльності підприємства. 

Впровадження реінжинірингу на підприємстві в межах 
сформованої стратегії інноваційного розвитку передбачає 
реалізацію комплексу дій, спрямованих на удосконалення та 
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підвищення ефективності бізнес-процесів  і включає в себе певні 
етапи. 

На початковому етапі здійснюється аналіз поточної ситуації, 
відбувається розробка проекту та виокремлення основних бізнес-
процесів. Визначаються цілі, завдання та концепція 
реінжинірингу, формується команда з його проведення. Даний 
етап дозволяє отримати повну картину функціонування 
підприємства та виявити всі необхідні ресурси для здійснення 
підприємницької діяльності, а також визначити необхідну 
послідовність і результати дій. 

Наступний етап передбачає перепроектування бізнес - 
процесів, яке повинно базуватися на інноваційних технологіях, 
ефективному керуванні ресурсним потенціалом, сучасних 
підходах щодо навчання та перенавчання персоналу 
підприємства. Саме на цьому етапі мобілізуються ресурси, 
визначаються конкретні операції, розробляється інформаційна 
система управління бізнес - процесами, що необхідні для 
впровадження інновацій. 

Кінцевий етап присвячений оцінюванню ефективності бізнес 
- процесів і моніторингу результативності проведених заходів 
реінжинірингу. З цією метою на підприємстві проводиться  
якісний і кількісний аналіз бізнес - процесів. Використання 
якісного аналізу бізнес - процесів дозволяє провести їх 
структурування, усунути недоліки та визначити черговість 
вдосконалення. Проте, отримана за допомогою якісного аналізу 
інформація, має певну суб’єктивність і не дає змоги приймати 
стратегічні управлінські рішення. Кількісний аналіз дозволяє 
уникнути певної «суб’єктивності» отриманої інформації, 
оскільки оперує числовими величинами та фактами. 

Р.С. Каренов виділяє наступні показники оцінки ефективності 
бізнес-процесів [6]: 

 1) кількість виробленої продукції заданої якості, оплаченої за 
певний інтервал часу;  

2) кількість споживачів продукції; 
3) кількість типових операцій, які необхідно виконати при 

виробництві продукції за певний інтервал часу; 
4) вартість витрат виробництва продукції;  
5) тривалість виконання типових операцій;  



247 

6) капіталовкладення у виробництво продукції.  
При цьому головними характеристиками бізнес-процесів є: 
1) якісні: а) результативність (зовнішня ефективність); б) 

ефективність (внутрішня ефективність); в) адаптованість – 
показник реакції процесу на зміни навколишнього середовища;  

2) кількісні: а) продуктивність – відношення кількості 
одиниць на виході до кількості одиниць на вході; б) тривалість – 
час, необхідний для виконання процесу; в) вартість процесу – 
сукупність усіх витрат, які необхідно провести для однократного 
виконання процесу в грошовому обчисленні.  

Заслуговує на увагу експрес-метод оцінки бізнес-процесів  
К.К.Чупрова, який пропонує на основі побудованих моделей 
процесів розраховувати такі показники їх ефективності, як: 
складність, процесність, контрольованість, ресурсоємність, 
регульованість. Принцип розрахунку показників відповідно до 
експрес - методу оцінки бізнес-процесів К.К. Чупрова 
представлено в табл. 4.1.1. 

 
Таблиця 4.1.1  

Розрахунок показників відповідно до експрес-методу оцінки 
бізнес-процесів К.К. Чупрова 

Назва  
показника 

Формула  
розрахунку 

Нормативне 
значення 

Складність Кскл = Σ Прів/Σ Пекз Кскл≤0,66. 
Процесність Кпр = Σ Проз/Σ Пкп Кпр<1 
Контрольованість Квідп = ВП/ Σ Пкп Квідп=1 
Ресурсоємність  Кр = Р/ Σ Пвих Кр<1 
Регульованість Крег = ΣПрег /ΣПкп Крег≥1 
Складено за [8]. 
 
При цьому базовими параметрами для розрахунку означених 

показників є кількісні значення: рівнів системи бізнес-процесів 
(Прів); екземплярів бізнес-процесів (Пекз); «розривів» процесів в 
екземплярах процесів (Прозр); класів бізнес-процесів (Пкп); 
власників бізнес-процесів (ВП); ресурсів використовуваних для 
виконання процесу (Р); виходів в екземплярах бізнес - процесів 
(Пвих); регламентуючих нормативних документів (Прег). Також 
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автором надаються розраховані нормативні значення цих 
показників [7]. 

Отже, за допомогою розрахованих показників можна 
визначити наскільки складною та ієрархічною є структура бізнес-
процесів, виокремити проблемний процес, оцінити ефективність 
управління бізнес - процесами власниками та  ефективність 
використання ресурсів при реалізації конкретного бізнес-
процесу, визначити рівень регламентації поточних процесів. 
Сума показників бізнес - процесів повинна відповідати 
нормативу: 1≤Σk1>2,86. Якщо значення суми коефіцієнтів 
дорівнює або більше 1, можна припустити, що даний бізнес-
процес є ефективним. У випадку, якщо значення суми 
коефіцієнтів більше 2,8, має місце неефективна модель бізнес - 
процесу. Використання цього методу дозволяє принципово 
змінити підхід до аналізу і діагностики бізнес - процесів, перейти 
від якісних методів оцінки та складних математичних моделей до 
швидкого та зрозумілого метода факторної оцінки. Застосування 
рекомендованої системи показників оцінювання бізнес - процесів 
лежить в основі успішного запровадження реінжинірингу в 
діяльність підприємства. Перелік показників може змінюватись 
залежно від сфери діяльності підприємства; бізнес-процесів, які 
змінюються; результатів, які очікуються після проведення 
реінжинірингу. 

В якості основних ознак успішного проведення реінжинірингу 
бізнес - процесів можна виділити: застосування інноваційних 
технологій, оптимізацію системи управління через відмову від 
використання неефективних схем та методів, підвищення 
продуктивності праці, скорочення тривалості основних та 
допоміжних процесів, використання творчого підходу у 
виконанні завдань, орієнтацію на потреби ринку. 

Досвід багатьох іноземних підприємств свідчить, що завдяки 
проведенню реінжинірингу вони досягли підвищення 
продуктивності в декілька разів, скорочення тривалості основних 
та допоміжних бізнес - процесів,  покращення свого ділового 
іміджу на ринку. Крім того, вони відмовились від неефективних, 
зайвих та морально застарілих процесів.  

Загальновідомими прикладами успішного проведення 
реінжинірингу є іноземні компанії IBM Credit, Ford та  Kodak. 
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Реінжиніринг бізнес-процесів в компанії IBM Credit призвів до 
підвищення продуктивності праці в 100 разів та скорочення 
тривалості процесів в 10 разів. При цьому сутність заходів 
полягала у заміні фахівців з калькуляції  на працівників широкого 
профілю. В результаті  проведення реінжинірингу бізнес-
процесів в компанії Ford продуктивність зросла в 4 рази.  При 
цьому комп’ютеризація процесу роботи з рахунками 
постачальників дозволила зберегти від скорочення  300 
робітників відділу. Через реінжиніринг бізнес - процесів 
розробки нової фотокамери в компанії Kodak шляхом 
інноваційного використання технології «комп’ютеризоване 
проектування і виробництво» було досягнуто скорочення 
тривалості процесу в два рази [3].  

Внаслідок успішно проведеного протягом одного року 
реінжинірингу свого бізнес-процесу типу «виконання замовлень» 
компанія Bell Atlantic Corporation досягла скорочення часу 
реалізації цього бізнес-процесу (виконання замовлень на 
підключення корпоративних клієнтів до каналів зв'язку, які 
забезпечують високошвидкісну передачу даних та 
відеокомунікації) з 30 до 3 днів і змогла таким чином зберегти 
існуючих клієнтів, залучити багато нових і значно розширити 
масштаби свого бізнесу [8]. 

Отже, спираючись на досвід проведення реінжинірингу 
іноземними компаніями можна стверджувати, що воно 
призводить до вдосконалення процесів і зростання показників 
результативності в декілька разів (2, 4, 10 та більше), або ж на 
50%, 70% та навіть 90%. При звичайному вдосконаленні бізнес-
процесів такі результати отримати неможливо, поліпшення 
відбувається лише в межах 5-20% [8]. 

В якості факторів успішності проведення реінжинірингу 
бізнес-процесів можна визначити: належну мотивацію персоналу 
та компетентне керівництво; чітко визначені обов’язки кожного 
учасника; прозорість процедури здійснення; технічну підтримку 
та консультаційний супровід; раціональний бюджет; 
концентрацію на пріоритетних цілях; передбачення ризику тощо. 

В розвинених країнах світу більше половини підприємств на 
сучасному етапі використовують реінжиніринг хоча б для одного 
бізнес - процесу. Проте в Україні він перебуває на етапі 
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становлення та стосується в основному розвитку інформаційних 
технологій та реструктуризації бізнес - процесів. При цьому 
головними стримуючими факторами  щодо проведення заходів 
реінжинірингу українськими підприємствами відзначаються: 
нестача власних фінансових коштів, низький рівень кадрового 
забезпечення, недостатня обґрунтованість цілей, фрагментарне 
оцінювання потреб споживачів та дослідження кон’юнктури 
ринку. Отже, реальну ситуацію ускладнює той факт, що 
реалізація стратегії інноваційного розвитку підприємства на 
основі реінжинірингу бізнес-процесів потребує залучення 
відповідних фінансових, кадрових і матеріально-технічних 
ресурсів, а також спеціальної підготовки, перепідготовки й 
підвищення кваліфікації персоналу. 

В сучасних умовах реінжиніринг розглядається як передумова 
або каталізатор  інноваційного розвитку підприємства.  

Виступаючи невід’ємною складовою стратегії інноваційного 
розвитку підприємства та передбачаючи радикальний підхід до 
реорганізації бізнес - процесів, реінжиніринг сприяє 
максимальному використанню інноваційних можливостей, 
підвищенню конкурентоспроможності та покращенню 
фінансово-економічних показників його діяльності в цілому. 

Використання реінжинірингу доцільно практично у  всіх 
сферах бізнесу, оскільки його застосування в управлінні 
підприємством забезпечує не лише підвищення економічної 
ефективності, а й зумовлює впровадження новітніх технологій та 
розробок, сприяє вирішенню складних багатоаспектних завдань. 

За результатами проведеного дослідження обґрунтована 
доцільність  і практична необхідність включення реінжинірингу 
в інноваційну стратегію розвитку підприємства, визначені 
основні етапи та алгоритм його проведення, запропоновано 
використання двох систем показників для оцінювання 
ефективності перепроектованих бізнес - процесів.  

 Спираючись на практичний досвід іноземних компаній з 
урахуванням існуючих внутрішніх обмежень, українським 
підприємствам для успішної реалізації реінжинірингу бізнес - 
процесів рекомендовано розробити чітку схему дій, правил, 
процедур його проведення та підготувати кваліфікований 
персонал. 
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4.2 Взаємозв’язок креативності і бізнес-планування як 
інстументів інноваційного розвитку підприємства 

 

Актуальність. Сучасні умови господарювання 
характеризуються мінливістю бізнес-середовища та вимагають 
від підприємств активного застосування всебічного бізнес-
планування своєї стратегічної та оперативної діяльності з 
урахуванням загроз і можливостей подальшого інноваційного 
розвитку. Сучасний етап індустріального розвитку змінюється 
епохою інновацій, що вимагають від кожного підприємства 
стимулювання та генерування знань персоналу, креативних ідей, 
технологій. Бізнес-планування у цьому процесі займає роль 
каталізатора, який є інструментом впровадження інновацій. У 
зв’язку з цим розуміння важливості процесів бізнес-планування 
та креативності має великий ефект у прискоренні інноваційного 
розвитку підприємств, що сприятиме збільшенню кількості 
успішних підприємств, інтенсифікації прогресивних змін 
інфраструктури ринку, а також поширенню можливостей 
самореалізації персоналу. 

Результати дослідження. Сучасність вимагає від менеджменту 
будь-якого підприємства дотримання траєкторії інноваційного 
розвитку та вміння приймати обґрунтовані управлінські рішення. 
Важливим елементом стратегічного планування, який 
вирішальною мірою формує превентивну діяльність 
підприємства щодо викликів зовнішнього середовища та сприяє 
підтримувати адекватну поведінку на ринку, є бізнес-планування, 
яке можна розглядати як дієвий інструмент сучасного 
управління, завдяки якому підприємства можуть визначити мету 
і завдання свого функціонування, розробляти систему заходів 
щодо поліпшення результатів діяльності або запобігання 
небажаним явищам. 

У сучасних умовах господарювання жодне підприємство не 
мислить свого успішного функціонування без розробки бізнес-
плану. У загальному уявленні бізнес-план – це стратегічний 
документ, що розробляється в процесі планування для оцінки 
ризиків і наявних ресурсів, опису можливих сценарії розвитку і 
прогнозу вірогідність успішності підприємства та інноваційного 
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розвитку. Інновації мають вирішальне значення для успішної 
діяльності підприємств. 

Основу бізнес-плану складають сконцентровані фінансові 
ресурси для вирішення стратегічних завдань, тому він допомагає 
підприємцю вирішувати цілий ряд основних завдань, пов'язаних 
з функціонуванням фірми [1]: 

а) визначає перспективні напрямки діяльності, ринки збуту і 
частку фірми на цих ринках; 

б) оцінює витрати по виготовленню та збуту продукції, 
порівнює їх з цінами продажу, визначає потенційну прибуток 
проекту; 

в) виявляє необхідне поєднання кадрів фірми, принципів 
мотивації їх праці та вимог щодо досягнення встановлених цілей; 

г) аналізує матеріальне та фінансове становище фірми і 
визначає, чи відповідають дані ресурси досягненню 
встановлених цілей; 

д) прораховує ризики й передбачає труднощі, які можуть 
перешкодити виконанню бізнес-плану. Залежно від поставлених 
цілей та задач, можна виокремити наступні типи бізнес-планів, 
детальніше на рисунку 1.  

Складання бізнес-планів передбачає використання методів та 
засновується на принципах бізнес-планування. 

Так у ході досліджень процесів управління діяльністю 
підприємства українські науковці-економісти Т. Г. Васильців, Я. 
Д. Качмарик, В. І. Блонська, Р. Л. Лупак виділили основні методи 
бізнес-планування [2]: 

а)  оптимізації. Полягає у тому, що здійснюються розрахунки 
для окремих сценаріїв та обирається варіант найоптимальніший 
за відповідними критеріями відібраними для цього бізнес-плану; 

б) цільового прибутку. В його основі – визначений розмір 
прибутку, що планується для підприємства, і, в залежності від 
цього, здійснюються розрахунки необхідних ресурсів, обсягів 
діяльності та інших показників; 

в) індикативний. Базується на розрахунку рівня показників, 
при якому досягається беззбитковість, рентабельність тощо; 

г)  балансовий. Передбачає порівняння результатів після 
реалізації бізнес-плану з відповідним ресурсним забезпеченням 
для досягнення цих показників; 
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д) нормативний. Є найбільш точним, передбачає розрахунок 
показників на основі використання науково-обґрунтованих норм 
та нормативів; 

е)  дослідно-статистичний. Полягає у проведенні дослідів та 
випробувань для визначення необхідних даних, що далі 
використовуються при розрахунку показників бізнес-плану. 

Застосування вказаних методів бізнес-планування 
підприємства на принципах адекватності, цільового характеру, 
сталості, системності, науковості, оптимізації тощо. 

Успішність господарської діяльності підприємства напряму 
залежить від якості складеного бізнес-плану, який включає 
структуризацію цілей, шляхів їх досягнення та забезпеченість 
ресурсами. Кожен бізнес має ставити перед собою задачі з 
урахуванням стратегічних цілей та наявних ресурсів. Бізнес-
планування – процес розробки плану та подальшого контролю за 
його впровадженням і реалізацією в процесі діяльності 
підприємства, фірми, організації.  

 
Рисунок 4.2.1 – Класифікація бізнес-планів у залежності від 

поставлених цілей  (Розроблено автором) 
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Надзвичайно важливим, з точки зору повноти охоплення 

інформації, є структура бізнес-плану та його послідовність. В 
цілому, даний плановий документ має досить однотипний 
вигляд, розрізняючись лише послідовністю розділів, залежно від 
важливості того чи іншого. Слід зазначити, що існують 
загальновідомі стандарти змісту бізнес-плану, які розроблено 
всесвітньовідомі консалтинговими структурами, зокрема: 
UNIDO, KPMG, ЄБРР, TASIS, IFC (МФК), BFM Group.  

Бізнес-планування є сформованою системою заходів, що 
включає в себе цілі, зміст, раціоналізацію використання ресурсів 
та персоналу, а також методологію, послідовність та терміни 
виконання робіт по виробництву та збуту товарів і послуг. Бізнес-
планування також є основою для прийняття бізнес-рішень. 
Зважаючи на цілі підприємства, фірми, організації, виробничий 
бізнес-план допомагає обрати найкращі шляхи дій.  

Виробничий бізнес-план базується на повноцінному аналізі 
діяльності підприємства в попередніх періодах та спрямоване на 
ще більшу оптимізацію витрат матеріальних, трудових, 
фінансових та інших ресурсів виробництва чи надання послуг. 

На думку авторів під «інноваційним розвитком промислового 
підприємства» доцільно розуміти цілеспрямовані, закономірні, 
незворотні зміни в діяльності підприємства в стратегічному 
періоді, що базуються на впровадженні новостворених, або 
вдосконалених технологій, продуктів або послуг; враховуючі 
перманентну ефективність реалізацію управлінських рішень 
організаційно-технічного характеру (виробничого, 
адміністративного, комерційного або іншого характеру), що 
полівекторно підвищує конкурентоспроможність підприємства  
[3 , с. 134]. 

Ключова особливість креативної економіки – те, що вона 
заснована на знаннях, інформації та емоціях. Нова економіка 
будується підприємцями-творцями, які окрім знань одночасно 
використовують уяву та творчу енергію задля створення нових 
ідей та впровадження цінностей [4].   

Якщо бізнес має на меті затриматися на ринку довгостроково, 
то він постійно має збирати та обробляти інформацію, про галузь, 
конкурентів, тенденції та зміни і постійно враховувати це при 
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розробці подальшого бізнес-плану, там самим підвищуючи 
власні шанси на досягнення поставлених цілей.  

У бізнес-плануванні дуже важливими факторами є вихідні 
дані: розроблені вектори розвитку, підбір тенденцій, що 
актуальні для формату бізнесу, наявна база клієнтів та партнерів, 
шляхи впровадження та реалізації їх на прикладі даного 
підприємства, фірми, організації та гнучкий пошук альтернатив, 
на випадок форс-мажору. 

Коноваленко В.А., Коноваленко М.Ю. дійшли висновку, що 
креативність персоналу визначається можливістю 
використовувати інтелектуальний капітал і отримувати результат 
у вигляді нового продукту, процесу, послуги (інновації). Процес 
управління креативністю персоналу передбачає виявлення 
потреби підприємства в розвитку працівників, планування етапів, 
визначення форм і методів діяльності, формування навичок і 
розвиток креативних здібностей, оцінювання креативності 
співробітників з використанням існуючих методів і прийомів та 
удосконаленого методичного підходу, спрямованого на 
визначення потенціалу розвитку креативності персоналу [5]. 

Креативність в діяльності підприємства складається в 
формуванні бачення ідеї, як реального бізнес-проєкту на ринку, з 
розробкою бізнес-плану, що служить системою прогнозування 
сильних і слабких сторін проєкту, а також балансом необхідних 
ресурсів і аналізом ефективності функціонування проєкту. У 
цьому аспекті доцільно звернути увагу, що креативність – це 
один із рушійних факторів впровадження інновацій. На наш 
погляд, креативність виступає у якості фундаменту для бізнес-
планування та впровадження інновацій при адмініструванні 
підприємства (рис. 4.2.2).  

Зазначене, дозволяє зробити висновок, що бізнес-план 
напряму впливає на успішне адміністрування підприємства. 
Бізнес-планування є один з найважливіших елементів 
ефективного управління підприємством. Бізнес-планування – це 
побудова плану, способу майбутніх дій, визначення 
економічного змісту та послідовних кроків, що ведуть до 
наміченої мети, у нашому випадку здобуття інновацій і розвитку 
економіки [6, с. 14].   
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Рисунок 4.2.2 – Взаємозв’язок креативності та  бізнес-
планування для інноваційного розвитку підприємства 

(Розроблено автором) 
 
Функціональний підхід може допомогти пояснити, чому 

креативний потенціал і інновації з’являються за зовсім різних 
умов і, можливо, виявляються в суперечливих проявах відносно 
того, як попередні умови мають відношення до творчого 
потенціалу і нововведення. Будь-яка специфічна попередня 
умова, як наприклад особливий стиль лідерства, може полегшити 
деякі функції, які потрібні для креативного потенціалу і 
інновацій, поки це не має ніякого ефекту, або навіть перешкоджає 
іншим функціям, які вважаються важливішими [7, с. 32-33]. 

Креативність в організаціях традиційно має адаптивний, а не 
радикальний характер. І це зрозуміло, оскільки більша частка 
організацій є раціональними установами із чітко визначеними 
цілями і рівнем прийняття ризику. Проте зі стратегічного погляду 
стійкі конкурентні переваги можна отримати лише в результаті 
радикальних змін. Тому радикальні зміни є виправданими в 
умовах співіснування сукупності рівноцінних і схожих компаній, 
а також тоді, коли ринок сам по собі чутливий до змін [8, с. 180]. 

Тобто для врахування суперечливих проявів творчої 
креативності і раціональності бізнес-планування підприємству 
необхідно мати чітку кінцеву ціль. Окрім безпосереднього автора 
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ідеї, до розробки бізнес-плану також долучаються фахівці з 
фінансових, статистичних, юридичних питань, що знають 
особливості відповідного ринку, наявність нових норм та 
можливостей реалізації. Вони оцінюють перспективи, нюанси та 
приховані можливості даної ідеї. Креативна ідея втілюється в 
життя через освоєння інноваційних технологій і введення нових 
продуктів чи послуг, зміни структури управління чи певного 
процесу. Переважна більшість підприємств, що діють у межах 
стабільного ринку, при масштабуванні виробництва, 
розробляють бізнес-план, що спрямований на мінімізацію витрат 
та загальну оптимізацію виробництва, проте необхідно постійно 
переглядати сплановані заходи та враховувати нові тенденції для 
інноваційного розвитку.  

З точки зору відкритих інновацій, конкурентоспроможність 
підприємства визначається різницею в здатності або здатності 
використовувати ці ресурси у відповідь на швидко мінливе 
середовище, а також розміром ресурсів, якими воно володіє [9]. 

Бізнес-план оцінює ситуацію як всередині так і зовні фірми. 
Саме за допомогою бізнес-плану керівна ланка приймає 
управлінські рішення та рішення щодо поділу прибутку 
(накопичення, дивіденди). Бізнес-план також використовується 
при обґрунтуванні рішень щодо модернізації та розвитку 
організаційно-виробничої структури фірми, централізації чи 
децентралізації управління та розподілення відповідальності. 
Варто відзначити також, що складання бізнес-плану також 
допомагає координувати діяльність фірм-партнерів, чітко 
створювати спільні плани щодо розвитку, кооперування та 
співпраці в роботі над виготовлення одного продукту чи його 
елементів. 

Як випливає з вищесказаного, бізнес-план є, як правило, ще й 
об’єктивною оцінкою діяльності підприємства, а також 
необхідний елементом при прийнятті важливих управлінських 
рішень. Відповідати таким завданням може лише систематичний 
документ, що включає в себе розрахунки, техніко-економічні 
обґрунтування, аналіз ряду економічних показників, аналіз та 
опис чітких дій, що спрямовані на реалізацію головної мети будь-
якої діяльності – максимізація прибутку.  

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0223405#pone.0223405.ref005
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Таким чином, креативність в діяльності підприємства має сенс 
тільки, якщо вона буде трансформована в бізнес-план та 
впроваджена у вигляді інновацій. Бізнес-планування слід 
вважати ключовою ланкою від генерації креативної ідеї та до 
забезпечення інноваційності. Основна потреба в бізнес-
плануванні полягає в тому, щоб довести нову бізнес-ідею до 
потенційних інвесторів, для яких бізнес-план стане вагомим 
переконанням в  успішності креативної ідеї. Сьогодні саме 
креативність є рушійною силою модернізації та раціонального 
використання ресурсів, а знання та інформація знаходяться в 
основі виробничого процесу. Грамотна підготовка бізнес-плану 
сприяє обґрунтованому адмініструванню підприємства та 
дозволяє зробити висновок про необхідність залучення ресурсів 
у бізнес-проєкт, сприяє мобілізації необхідних ресурси та 
ефективності їх використання. 

Висновки та наукова новизна. Отже, враховуючи все 
вищесказане, можна зробити висновок, що бізнес-планування є 
необхідним та головним етапом у розробці та функціонуванні 
будь-якого бізнесу, оскільки враховує як внутрішні так і зовнішні 
чинники та умови діяльності підприємства, фірми, організації, 
дозволяє врахувати ризики і помилки попередніх періодів. 
Сучасні підприємства розглядають інновації як важливий засіб 
адаптації до мінливого середовища для вдосконалення своєї 
продукції, послуг та процесів. А насправді інновації зумовлені 
координацією індивідуальних особливостей, психологічної 
діяльності, робочого середовища та інших факторів. Однак ці 
корельовані змінні вивчаються ізольовано одна від одної. 

Сьогодні, в умовах модернізації економічних відносин, 
гострої нестачі ресурсів, в епоху Індустрії 4.0 бізнес-план є одним 
з найважливіших елементів оцінки креативності та рівня 
інноваційного розвитку підприємства. На сьогоднішній день 
нестабільність факторів навколишнього середовища вимагає від 
підприємств детального прогнозування своєї стратегічної та 
поточної діяльності, врахування загроз і можливостей 
подальшого розвитку та досягнення поставлених цілей. 
Сучасність вимагає від менеджменту будь-якої організації вміння 
приймати відповідні управлінські рішення. Важливим елементом 
стратегічного планування, який вирішальною мірою може 
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передбачати реакцію підприємства на вимоги зовнішнього 
середовища та підтримувати його відповідну поведінку на ринку, 
є бізнес-планування, яке можна розглядати як дієвий інструмент 
сучасного менеджменту, завдяки якому підприємства можуть 
визначити мету і завдання свого функціонування, розробляти 
систему заходів щодо поліпшення результатів діяльності або 
запобігання небажаним явищам. 

Проведене дослідження взаємозв’язку між креативністю та 
бізнес-плануванням як інструментів інноваційного розвитку 
підприємства довело, що генерація креативної ідеї та 
застосування обґрунтованого бізнес-планування сприяють 
оптимізації ресурсів, досягненню цілісної стратегії та вибору 
найефективніших методів впровадження інновацій. При бізнес-
плануванні підприємство описує головні процеси організації, 
зображує шляхи досягнення цілей і виконання завдань 
підприємством, націлені на максимізацію прибутку. 
Оптимізований бізнес-план, перш за все, допомагає інноваційно 
розвиватись підприємству шляхом використання можливостей 
залучення додаткових інвестиції, ефективно планувати свій 
розвиток і розробляти креативну продукцію.  
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4.3 Особливості реалізації інноваційних змін на 
залізничному транспорті: світовий досвід та українські 

реалії 
 

Залізничний транспорт є одним із ключових елементів 
транспортної системи країни, який на сьогодні позиціонується як 
найбільш ефективний, безпечний та екологічний вид транспорту. 
Вагомим є внесок залізничного транспорту і в забезпечення 
стабільного функціонування інших суб’єктів господарювання, 
зокрема підприємств промисловості та сільського господарства, 
а також у досягнення соціально-економічного зростання країни в 
цілому. Так, наприклад, лише оновлення вантажних вагонів і 
відповідно активізація розвитку вітчизняних підприємств 
вагонобудування дозволить згенерувати зростання ВВП України 
на 2,7 % щорічно. Прямий ефект від будівництва вагонів на 
українських потужностях протягом п’яти років оцінюють у 106 

http://www.market-infr.od.ua/journals/2018/25_2018_ukr/30.pdf
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млрд грн додаткового виробництва, 7,3 млрд грн відрахувань до 
бюджетів щорічно, 14,8 тис. робочих місць у вагонобудуванні. 
Мультиплікативний ефект складе 9,3 % зростання ВВП, 36,3 
млрд грн відрахувань до бюджетів, до 30 тис. робочих місць у 
супутніх галузях [1]. 

З огляду на зазначені перспективи на державному рівні увага 
керівництва зосереджена насамперед на вирішенні проблеми 
оновлення і модернізації рухомого складу за рахунок придбання 
нових вантажних та пасажирських вагонів і дизель-поїздів. 
Зокрема до кінця 2020 р. АТ «Укрзалізниця» заплановано 
затвердження державної програми оновлення парку вантажних 
вагонів на 2021-2025 рр., спрямованої на покращення стану 
вагонного парку України і забезпечення підтримки вітчизняних 
виробників рухомого складу. Нарешті вітчизняні виробники 
продукції для потреб залізничного транспорту розглядаються як 
найперспективніші для співробітництва з АТ «Укрзалізниця» 
підприємства. Інвестиційні пріоритети розвитку залізничного 
транспорту наразі в значній мірі зосереджені на доведенні до 
максимального рівня локалізації виробництва рухомого складу, 
запчастин та комплектуючих в Україні, що є надзвичайно 
важливим для вітчизняних підприємств вагонобудування. 

Крім того, у стратегії «Вектори економічного розвитку 2030», 
представленої Кабінетом Міністрів України, заплановано 
створення спеціалізованого фонду, здійснення капітального 
ремонту залізничних колій та інших елементів інфраструктури, 
забезпечення оптимізації та раціоналізації залізничної мережі і 
виробничих підрозділів, модернізацію рухомого складу, 
підвищення рівня безпеки залізничних перевезень, забезпечення 
електрифікації залізничної мережі, де це економічно 
обґрунтовано, створення транспортної поліції, проведення 
реінжинірингу залізничної мережі і розбудову високошвидкісної 
залізниці тощо [2]. При цьому слід вказати і на те, що проєктом 
бюджету на 2021 р. вперше за останні десять років заплановано 
придбання 100 од. пасажирських вагонів і здійснення 
модернізації залізничної інфраструктури за державні кошти. На 
ці потреби планується спрямувати близько 4,0 млрд грн. 

Однак, незважаючи на анонсовані державою інноваційні 
зміни у галузі, стан АТ «Укрзалізниця» наразі є надзвичайно 
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складним. Невирішеною залишається проблема катастрофічного 
рівня фізичного зносу і застарілості рухомого складу та 
залізничної інфраструктури. Так, рівень зношеності тягового 
рухомого складу досягає позначки майже в 100,0 %, зокрема 
тепловози зношені на 98,3 %, електровози – на 94,4 %. Не менш 
складною є ситуація з вагонним парком АТ «Укрзалізниця», 
рівень зносу якого наразі досягає 90,0 %. За останні п’ять років 
парк вантажних вагонів скоротився на 2,1 тис. од. з 107,9 тис. од. 
у 2015 р. до 105,8 тис. од. у 2019 р. При цьому викликає 
схвилювання, що в належному технічному стані фактично 
перебуває лише 55 % від загальної кількості вантажних вагонів, 
які знаходяться в розпорядженні АТ «Укрзалізниця». Зважаючи 
на те, що в останні роки оновленню підлягали такі типи вагонів 
як напіввагони та зерновози, питома вага в робочому парку 
останніх є найбільшою, зокрема в придатному стані знаходяться 
24,7 тис. од. напіввагонів та 9,1 тис. од. зерновозів. 

Важливим у цьому сенсі є те, що скорочення парку вантажних 
вагонів АТ «Укрзалізниця» відбувалося одночасно з його 
нарощенням приватними власниками. Ця тенденція в умовах 
відкриття ринку залізничних перевезень для приватних 
операторів набуває форми загрози стабільному функціонуванню 
державного монополіста. Так, на сьогодні парк вантажних 
вагонів України оцінюють у 173,0 тис. од., з яких 84,9 тис. од. – 
вагони залізничної компанії, а 88,1 тис. од. – вагони приватних 
власників (51 % від їх загальної кількості). Як результат 
залізнична компанія поступово втрачає свою частку на ринку 
вантажних перевезень, зокрема за рахунок зменшення кількості 
наданих у користування вантажних вагонів. Слід зазначити, що 
частку найбільшого приватного оператора на ринку вантажних 
залізничних перевезень компанії «Лемтранс» оцінюють у 28 %. 
Обсяг вантажних перевезень залізничним транспортом компанії 
«Лемтранс» за 2019 р. склав 52,48 млн т, а за січень – червень 
2020 р. – 31,4 млн т, що на 26 % більше порівняно з аналогічним 
періодом минулого року. При цьому слід акцентувати увагу на 
тому, що в розпорядженні компанії «Лемтранс» знаходяться два 
вагонних депо міст Волноваха та Кам’янське, потужність яких на 
рівні 6,5 тис. виконаних ремонтів вагонів на рік. Зокрема за 
перше півріччя на цих виробничих майданчиках здійснено 
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ремонт 3,5 тис. од. вантажних вагонів. Загалом за період оренди 
вагонних депо вдалося наростити обсяг виконаних ремонтів з 
3374 од. у 2017 р. до 6904 од. у 2019 р., тобто в два рази [3, 4]. Це 
стало можливим завдяки інвестиціям компанії в оновлення та 
модернізацію виробничо-ремонтних потужностей депо. 

Також, слід відзначити катастрофічний стан залізничної 
інфраструктури. Наразі близько 6,4 тис. км залізничних колій 
потребують капітального ремонту, а 2,7 тис. км – реконструкції. 
Колійна техніка зношена на 78 %, контактна мережа на 71 %, а 
пристрої залізничної автоматики та зв’язку на 68 %. Технічна 
деградація залізничної інфраструктури призводить до 
уповільнення руху поїздів (середня швидкість вантажного поїзду 
знизилася до 36,8 км/год, а обіг вантажного вагону зріс до 10,4 
доби), зростання кількості аварій на залізничному транспорті (у 
2019 р. їх кількість досягла 1202, збільшившись порівняно з 2018 
р. на 39 випадків) і загалом зниження пропускної спроможності 
залізничної мережі. Унаслідок впливу вище перелічених 
факторів частка АТ «Укрзалізниця» на ринку вантажних 
перевезень скоротилася з 58,2 % у 2015 р. до 46,4 % у 2019 р. За 
цей період обсяг вантажних перевезень залізничним транспортом 
знизився з 350,0 до 312,9 млн т, тобто на 10,6 % при загальній 
тенденції його росту у транспортній галузі на 12,2 %. 

У значній мірі така ситуація із станом основних фондів 
АТ «Укрзалізниця» викликана систематичним невиконанням 
планів з капітального інвестування процесів їх відтворення. Так, 
у 2019 р. рівень виконання плану склав 51,0 %, капітальні 
інвестиції склали 9,3 млрд грн (найвищий рівень зафіксовано у 
2018 р. – 16,9 млрд грн при виконанні плану на 64 %). Зокрема у 
2019 р. отримано 15 од. локомотивів «General Electric» і 
відремонтовано 169 од. тягового рухомого складу, побудовано на 
власних виробничо-ремонтних потужностях 21 од. і 
відремонтовано 8,3 тис. од. вантажних вагонів, придбано 18 од. і 
відремонтовано 616 од. пасажирських вагонів, здійснено ремонт 
113 од. інших видів рухомого складу, відремонтовано 133,8 км 
залізничних колій і встановлено 87 комплектів стрілочних 
переводів. Не менш масштабними є плани АТ «Укрзалізниця» і 
на 2020 р., зокрема заплановано освоєння інвестицій на суму 
12 635,1 млн грн, що складає 24,6 % до потреби в капітальних 
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інвестиціях. Пріоритетним напрямом інвестиційної діяльності 
залишається оновлення рухомого складу та реконструкція і 
капітальний ремонт колії, на що заплановано спрямувати 
8121,3 млн грн або 64,3 % від загальної суми капітальних 
інвестицій (у т. ч. на оновлення рухомого складу – 4592,4 млн грн, 
реконструкцію та капітальний ремонт колії – 3528,9 млн грн). У 
2021 р. планується спрямувати 9,4 млрд грн на ремонт і 
відновлення залізничної інфраструктури, 4,1 та 4,7 млрд грн на 
оновлення і ремонт тягового рухомого складу, 7,0 та 5,6 млрд грн 
– на придбання нових вантажних і пасажирських вагонів [5]. 

З огляду на динаміку капітального інвестування залізничного 
транспорту протягом останніх років, слід вказати і на скрутне 
фінансово-економічне становище АТ «Укрзалізниця». Зокрема 
2015-2016 рр. ознаменувалися збитковим характером діяльності 
залізничної компанії, а 2017-2019 рр. – отриманням незначного 
прибутку на рівні 0,1-3,0 млрд грн. Серед основних причин слід 
відзначити неефективну систему управління, субсидіювання 
пасажирських перевезень за рахунок доходів, отриманих від 
перевезень вантажів, відсутність належної компенсації органами 
місцевого самоуправління втрат від здійснення перевезень 
залізничним транспортом пільгових категорій населення (за 
січень-серпень 2020 р. компенсація склала 40 млн грн при рівні 
витрат у 190 млн грн, тобто 21 %), високий рівень боргового 
навантаження і витрат на обслуговування зовнішніх запозичень 
(у 2020 р. заплановано виплати на суму 402,2 млн дол.). 

Отже, наразі потенціал вітчизняного залізничного транспорту 
майже вичерпано, що значно обмежує його можливості щодо 
реалізації інноваційних змін у галузі відповідно до глобальних 
технологічних трендів зростання залізничного транспорту. Як 
свідчать світові тенденції розвитку залізничної галузі, сьогодні 
залізничний транспорт є центром інноваційної активності, що 
активно використовує новітні технологічні та технічні рішення в 
процесі надання транспортних та супутніх послуг. З огляду на це 
залізнична галузь визнана однією із найбільш перспективних 
сфер для інвестування. За оцінками експертів приватні інвестиції 
у виробництво рухомого складу можуть досягти рівня 260 млн 
дол., а потенційні вкладення в концесійні проєкти зі спорудження 
пасажирських залізничних вокзалів в Україні становлять близько 
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120 млн дол. щорічно. Значні перспективи для інвестування 
містить і сегмент модернізації залізничної інфраструктури та 
оптимізації її роботи. Загалом обсяг вкладень в основні фонди 
транспортно-логістичних підприємств лише за квітень-червень 
2020 р. досяг 4,3 млрд грн [6]. 

Залізничні компанії світу наразі мають значний та успішний 
досвід впровадження інноваційних рішень на залізничному 
транспорті. З огляду на це доцільним є вивчення глобальних 
технологічних трендів, характерних для світової залізничної 
галузі, і особливостей їх практичного втілення на залізничному 
транспорті України. Відтак на сьогодні ключовими 
інноваційними трендами у залізничній галузі визнано наступні. 

По-перше, розвиток високошвидкісного залізничного руху. 
Так, наприклад, у Китаї протяжність високошвидкісної мережі 
досягає понад 29 тис. км (близько 2/3 від загальної протяжності 
високошвидкісних ліній у світі), швидкість руху поїздів досягає 
300-350 км/год. Така швидкість руху характерна і для деяких 
поїздів Італії, Іспанії, Франції, Японії, Німеччини, Тайваню, 
мережа високошвидкісного руху яких постійно розширюється. 
Загалом у світі територією близько 22 країн курсують регулярні 
поїзди із середньою швидкістю понад 160 км/год. В Україні, у 
свою чергу, максимальна швидкість руху поїздів зафіксована на 
рівні 117 км/год. Її доведення до 200 км/год обмежено критичним 
станом залізничної інфраструктури. Наразі в країні також 
активно обговорюється можливість реалізації проєкту щодо 
будівництва високошвидкісної залізниці, зокрема у сполученні 
Одеса – Київ – Львів – кордон з ЕС, протяжність якої складе 896 
км. У свою чергу, сьогодні на залізничній мережі країни курсує 
близько 16 швидкісних поїздів, середня швидкість руху яких 
коливається в межах 80-90 км/год. Рух таких поїздів відбувається 
на загальній залізничній мережі. 

По-друге, масштабна інтеграція залізничного транспорту. Так, 
відбувається розбудова сучасної транспортно-логістичної 
інфраструктури, зокрема міжнародних транспортних коридорів, і 
освоєння нових міжнародних транспортних маршрутів за участю 
залізничного транспорту. Швидкого розвитку набувають 
міжнародні транспортні маршрути у рамках реалізації ініціативи 
«Один пояс – Один шлях», анонсованої Китаєм. Розвивається і 
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Транс’європейська транспортна мережа на основі її розширення 
і забезпечення технологічної, технічної та інформаційної єдності 
процесів надання транспортних послуг у рамках ЄС. Найбільш 
масштабним досягненням для України є відкриття Бескидського 
тунелю, який є частиною 5-го пан’європейського транспортного 
коридору, що виконує роль сполучної ланки з Європою. 

По-третє, уніфікація стандартів управління рухом поїздів на 
основі застосування європейської системи управління рухом 
поїздів ETCS рівня 2 та 3, цифрових систем мікропроцесорної 
централізації, технологій радіозв’язку нового покоління тощо. 
Такого роду зміни зафіксовано в багатьох європейських країнах. 

По-четверте, впровадження інноваційного рухомого складу з 
покращеними технічними характеристиками. Однією з найбільш 
масштабних новацій у цьому напрямі є курсування безпілотних 
поїздів, які наразі застосовуються для подолання невеликих 
відстаней. У свою чергу, у багатьох країнах заплановано 
проведення тестування запуску безпілотних високошвидкісних 
поїздів (швидкість руху до 260 км/год). Так, наприклад, в Японії 
тестування заплановано на жовтень-листопад 2021 р. Також, слід 
відзначити застосування «розумних» локомотивів, оснащених 
значною кількістю датчиків, сенсорних та мікропроцесорних 
технологій, які здатні окрім виконання стандартної функції тяги, 
аналізувати значні масиви інформації, розраховувати обсяг 
споживання паливно-енергетичних ресурсів, прогнозувати 
можливі збої в роботі локомотива. Інновацією у напрямі 
покращення екологічності рухомого складу є створення і 
впровадження поїздів, що працюють на альтернативних видах 
енергії, зокрема на водневому паливі. Так, у Німеччині 
планується сформувати найбільший парк такого роду поїздів. 
Крім того, в країні уже розпочато будівництво пункту заправки 
поїздів воднем. Також, активно застосовуються гібридні 
локомотиви на тягових акумуляторних батареях, 
високошвидкісні поїзди на магнітній левітації, інноваційні 
вагони з підвищеним осьовим навантаженням, з’єднані 
багатовісні вагони тощо. В Україні використовується загалом 
рухомий склад, термін експлуатації якого перевищує 25 років. 
Серед нових типів рухомого складу слід вказати на магістральні 
тепловози General Electric, закуплені у 2018-2019 рр., перевагами 
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використання яких на українській залізниці визначено 
підвищення середньодобового пробігу за рахунок більш високих 
тягових характеристик локомотивів, збільшення їх 
міжремонтного пробігу, зниження витрат на технічне 
обслуговування, а також питомих витрат дизельного палива. 

По-п’яте, цифрові технології управління рухомим складом і 
залізничною інфраструктурою, зокрема технології супутникової 
навігації, бортові системи стеження і моніторингу технічного 
стану вагонів, у т.ч. бортове обладнання європейської системи 
управління рухом поїздів ETCS, цифрові технології моніторингу 
стану рухомого складу та залізничного полотна, безпілотні 
літальні апарати для контролю технічного стану залізничних 
колій та рухомого складу і забезпечення безпеки та збережності 
вантажу; цифрові системи планування роботи і управління 
парком вагонів, прогнозне технічне обслуговування пристроїв 
залізничної автоматики, цифрове автозчеплення вагонів тощо. В 
Україні слід відзначити поступовий перехід до електронної 
системи управління вантажним парком, яка наразі працює в 
тестовому режимі, і охоплює незначну частку рухомого складу. 

По-шосте, цифрові рішення щодо покращення взаємодії з 
клієнтами, зокрема різного роду мобільні додатки та програмні 
рішення, послуги цифрового експедирування, смарт-контракти. 
На залізничному транспорті України цифрові канали 
обслуговування використовуються для продажу пасажирських 
білетів та оформлення вантажних перевізних документів. 

Отже, на сьогодні світова практика розвитку залізничного 
транспорту демонструє широкий спектр інноваційних рішень, які 
активно використовуються на залізницях розвинених країн. 
Аналізуючи тенденції розвитку АТ «Укрзалізниця» стає 
зрозуміло, що залізнична компанія перебуває лише на початку 
шляху інноваційної трансформації її діяльності. Наразі знайшли 
застосування лише деякі з розглянутих інноваційних рішень. 
Реалізація більш масштабних інноваційних змін у залізничній 
галузі на сьогодні обмежена низкою бар’єрів, пов’язаних із 
незавершеністю реформаційних змін у галузі і несформованістю 
бізнес-сегментів діяльності залізничного транспорту, 
неефективною політикою управління залізничною галуззю і її 
залежністю від політичних рішень, обмеженістю інвестиційних 



269 

ресурсів, високим рівнем боргового навантаження залізничної 
компанії і витрат на обслуговування зовнішніх запозичень, 
багаторічним невиконанням планів з капітального інвестування 
розвитку залізничного транспорту, катастрофічним станом 
зношеності його основних фондів та ігноруванням потреби їх 
оновлення, відсутністю дієвої стратегії інноваційного розвитку 
залізничного транспорту та іншими негативними факторами. 

Вітчизняні вчені неодноразово наголошували на доцільності 
своєчасної реалізації інноваційних змін і на залізничному 
транспорті України, визначаючи при цьому напрями, механізми 
й інструменти інноваційного розвитку залізничного транспорту. 
Так, В. Дикань і М. Корінь [7] вказували на важливість реалізації 
проєктів розвитку високошвидкісного залізничного руху як 
масштабної програми технологічної модернізації інфраструктури 
з освоєнням новітніх технологій будівництва і організації 
процесів транспортування пасажирів і вантажів. У науковій праці 
[8] розглянуто інноваційні підходи до організації пасажирських 
перевезень, зокрема на основі удосконалення системи 
інформаційного забезпечення їх виконання. Колектив науковців 
[9] розглядають перспективи цифрової трансформації 
залізничного транспорту і основні напрями реалізації цифрових 
змін у галузі. В. Овчиннікова і В. Торопова також вказують на 
доцільність застосування цифрових технологій у діяльності 
залізничного транспорту як основи його сталого зростання [10]. 

Таким чином, зважаючи на світові тенденції інноваційного 
розвитку залізничних компаній і приймаючи до уваги наукові 
напрацювання у напрямі дослідження перспектив і особливостей 
інноваційного оновлення залізничного транспорту України, слід 
вказати на такі перспективні напрями реалізації інноваційних 
змін у вітчизняній залізничній галузі як (рис. 4.3.1): 

- участь України у процесах масштабної інтеграції 
залізничного транспорту, зокрема у розбудові мультимодальних 
міжнародних транспортних коридорів територією країни; 

- розбудова мережі високошвидкісного залізничного руху; 
- уніфікація стандартів управління рухом поїздів; 
- застосування інноваційного рухомого складу з 

покращеними технічними характеристиками; 
- використання інноваційних рішень у сфері розбудови та 
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модернізації залізничної інфраструктури; 
- впровадження цифрових технологій управління рухомим 

складом і залізничною інфраструктурою; 
- застосування інноваційних цифрових рішень у процесі 

взаємодії з клієнтами; 
- використання цифрових технологій управління 

персоналом, спрямованих зокрема на забезпечення його 
інтелектуального розвитку і підвищення компетентності; 

-  

 розбудова мережі високошвидкісного залізничного руху в країні

Перспективні напрями реалізації інноваційних змін на залізничному транспорті

 участь України у процесах інтеграції залізничного транспорту, зокрема у розбудові 
мультимодальних міжнародних транспортних коридорів територією країни

Умови для реалізації інноваційних змін на залізничному транспорті України

уніфікація стандартів управління рухом поїздів на основі застосування європейської 
системи управління рухом поїздів ETCS рівня 2 та 3, цифрових систем 

мікропроцесорної централізації та ін.

 застосування інноваційного рухомого складу з покращеними технічними 
характеристиками

 використання інноваційних рішень у сфері розбудови та модернізації 
залізничної інфраструктури

 впровадження цифрових технологій управління рухомим складом і 
залізничною інфраструктурою

 застосування інноваційних цифрових рішень у процесі взаємодії з клієнтами
 використання цифрових технологій управління персоналом, спрямованих зокрема 

на забезпечення його інтелектуального розвитку і підвищення компетентності 
 впровадження технічних та технологічних рішень, спрямованих на досягнення 

високих показників енергоефективності та ресурсозбереження і екологічної 
ефективності залізничного транспорту

 застосування сучасних технологій генерації ідей та створення інноваційної 
продукції для потреб залізничного транспорту тощо
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Рисунок 4.3.1 – Перспективні напрями та ключові умови 
реалізації інноваційних змін на залізничному транспорті 

України 
 

- впровадження технічних та технологічних рішень, 
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спрямованих на досягнення високих показників 
енергоефективності та ресурсозбереження і екологічної 
ефективності залізничного транспорту; 

- застосування сучасних технологій генерації ідей та 
створення інноваційної продукції для потреб залізничного 
транспорту тощо. 

Реалізація інноваційних змін на залізничному транспорті 
України за вказаними напрямами дозволить підвищити 
ефективність його функціонування і забезпечити подолання 
сформованого розриву в інноваційному розвитку між 
вітчизняною залізничною галуззю і залізницями розвинених 
країн. Це у подальшому сприятиме нарощенню конкурентних 
переваг і зміцненню позицій залізничного транспорту України на 
глобальному ринку транспортно-логістичних послуг. 
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4.4 Новаційні підходи розвитку туристичної індустрії 
України 

Туристична індустрія є однією з найбільш динамічних галузей 
економіки. Підприємства туристичної індустрії виступають 
базисом для забезпечення сталого зростання як суміжних 
галузей, що надають супутні туристичні послуги, так і загалом 
національної економіки, генеруючи значні надходження до 
бюджету. Сукупний вклад туристичної галузі у світову економіку 
за підсумками 2018 р. оцінили у 8,8 трлн дол. або 10 % ВВП. 
Зокрема найвищий рівень згенерованого туристичною галуззю 
доходу характерний для таких країн як США, внесок туристичної 
індустрії у ВВП яких досяг 1595,1 млрд дол., на другому місці 
Китай – 1509,4 млрд дол., на третьому – Японія – 367,7 млрд дол. 
[1]. Разом з цим вагомим є внесок туристичної індустрії і в 
покращення рівня зайнятості: туристична галузь генерує 319 млн 
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робочих місць або кожне 10 місце для працевлаштування. До 
2024 р. внесок туристичної індустрії у формування світового 
ВВП складе 10,8 % (13 трлн дол.), а рівень зайнятості у цій сфері 
досягне 371 млн осіб [2]. 

В Україні потенціал туристичної галузі на сьогодні майже не 
використовується, що знаходить відображення в розмірі її внеску 
в ВВП країни (близько 2 %, Україна у світовому рейтингу країн 
за внеском туризму у ВВП займає 79 позицію (6,8 млрд дол.)), у 
низьких обсягах надходжень до бюджету від підприємств 
туристичної індустрії (у 2018 р. бюджет поповнився лише на 4,2 
млрд грн, за дев’ять місяців 2019 р. – на 3,5 млрд грн) і загалом 
незначних темпах нарощення обсягу експорту послуг, пов’язаних 
із подорожами (у 2018 р. значення показника досягло 298,9 млн 
дол., а у 2019 р. – 323,7 млн дол.). При цьому слід вказати на те, 
що зберігається негативне сальдо зовнішньої торгівлі даним 
видом послуг, зокрема у 2018 р. його значення склало 691,5 млн 
дол., а у 2019 р. збільшилося майже на 40 % до 960,98 млн дол. 
[3]. З огляду на вище зазначене і зважаючи на стратегічну 
значущість туристичної індустрії для забезпечення економічного 
зростання України наразі важливого значення набуває вивчення 
існуючих проблем і визначення перспективних напрямів 
розвитку підприємств цієї галузі. 

Останніми роками розвиток світової туристичної галузі 
характеризується позитивною динамікою приросту обсягу 
наданих послуг. Відтак якщо у 2013 р. кількість іноземних 
туристів складала 1,087 млрд осіб, а у 2016 р. – 1,272 млрд осіб, 
то у 2019 р. їх кількість досягла 1,5 млрд осіб. Відтак у 2019 р. 
туристичне лідерство отримала Франція, яку відвідали 82,7 млн 
туристів, на другому місці – США (76,4 млн осіб), на третьому – 
Іспанія (75,3 млн осіб), на четвертому – Китай (59,2 млн осіб) і на 
п’ятому – Італія (52,3 млн осіб). Зокрема дослідження процесів 
розвитку туристичної галузі в цих країнах свідчить про сталу 
тенденцію зростання обсягу реалізованих туристичних послуг, 
динаміка яких за 2015-2019 рр. наведена на рис. 4.4.1. Лише у 
2019 р. спостерігається незначне зниження досягнутого рівня 
приросту обсягу наданих туристичних послуг. 
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Рисунок 4.4.1 – Динаміка кількості іноземних туристів у деяких 
країнах світу за 2015-2019 рр. (побудовано на основі даних [4]) 

Загалом за даними Всесвітньої туристичної організації до 2030 
р. кількість іноземних туристичних поїздок має досягти 1,8 млрд, 
що дозволить туристичній галузі стати лідером за обсягом 
світового експорту послуг серед інших галузей [5]. У 2020 р. 
очікувалося зростання туристичного потоку на 3-4 %. Однак, 
поширення пандемії і закриття кордонів для іноземних громадян 
призвело до скорочення кількості туристів. Лише за січень-
травень 2020 р. туристичний потік скоротився майже на 300 млн 
осіб або на 56 % порівняно з аналогічним періодом 2019 р., 
фінансові втрати склали близько 320 млрд дол., що в три рази 
більше, ніж втрати туристичної галузі від наслідків глобальної 
економічної кризи 2008-2009 р. [6]. 

На противагу світовим тенденціям дослідження процесів 
розвитку туристичної галузі України протягом останніх років 
дозволяє дійти висновку, що потік іноземних громадян, які 
відвідали країну, продовжує невпинно знижуватися: у 2013 р. 
країну відвідали 24,7 млн осіб, а у 2019 р. – близько 13,6 млн осіб. 
Туристичний пік для України зафіксовано у 2008 р., коли 
кількість іноземних туристів досягала 25,4 млн осіб (рис. 4.4.2) 
[3, 7, 8]. При цьому більшість іноземних громадян відвідували 
Україну у рамках бізнес-подорожей, а також з метою 
відвідування міжнародних фестивалів. Загалом слід зазначити, 
що на сьогодні так і не сформовано національної системи 
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туристичної статистики в Україні. Статистичні дані щодо 
кількості іноземних туристів формуються на основі інформації 
прикордонної служби, а також даних мобільних операторів. Це 
значно обмежує можливості достовірної оцінки туристичного 
потоку і визначення привабливості України для туристів. 
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Рисунок 4.4.2 – Динаміка кількості іноземних громадян, що 
відвідали Україну за 2008-2019 рр. (побудовано на основі даних 

[3, 7, 8]) 
До топ-10 країн, що найчастіше відвідують Україну, ввійшли: 

Молдова (у першому півріччі 2019 р. 1,8 млн осіб відвідали 
країну), Білорусь (909,6 тис. осіб), Росія (623,6 тис. осіб), Польща 
(513,5 тис. осіб), Угорщина (417,3 тис. осіб), Румунія (353,7 тис. 
осіб), Словаччина (127,7 тис. осіб), Туреччина (125,8 тис. осіб), 
Ізраїль (121,0 тис. осіб), Німеччина (115,9 тис. осіб) [9]. Загалом 
за 2019 р. витрати іноземних туристів, які подорожували 
Україною, оцінили в 1,4 млрд дол. Найвищий рівень витрат за 
день перебування в країні характерний для громадян Туреччини 
(115 євро), на другому місці – туристи з США (95 євро), на 
третьому – громадяни Німеччини (94 євро), на четвертому – 
туристи з Великобританії (93 євро) і на п’ятому місці громадяни 
Польщі (86 євро). Для порівняння українці у межах внутрішнього 
туризму витрачають близько 30 євро [10]. 

Найпопулярнішими регіонами України для відвідування 
залишаються великі міста – Київ, Львів, Одеса, Харків, зокрема 
останній набирає популярності з точки зору ділового туризму. 
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Так, наприклад, Київ відвідали у 2019 р. близько 2 млн туристів, 
завдяки чому до бюджету надійшло 63,3 млн грн туристичного 
збору, що майже на 31 млн грн більше порівняно з 2018 р. 
Найбільшим попитом характеризуються такі види екскурсій як 
оглядова екскурсія містом, одноденний тур до Чорнобиля і 
екскурсія до Межигір’я. Значна увага туристів зосереджена і на 
відвідуванні фестивалів, зокрема Moto Open Fest, Kyiv Food & 
Wine Festival, Courage Bazaar, Atlas Weekend, Kyiv Art week [11]. 
У свою чергу, Львів у минулому році відвідало близько 2,5 млн 
туристів, з яких 37 % – українці. Львів як культурний центр 
України приваблює туристів архітектурними пам’ятками, 
мережею атмосферних кав’ярень та ресторанів з традиційною 
українською кухнею і загалом незвичайним колоритом міста. 
Слід зазначити, що найбільш цікавими для туристів залишаються 
такі пам’ятки міст як Софійський собор, Києво-Печерська лавра, 
Кам’янець-Подільська фортеця, Приморський бульвар в Одесі, 
Вервольф під Вінницею, Львіварня (Львів), Замок Паланок у 
Мукачево, Майдан Незалежності у Києві та ін. 

Зважаючи на тенденцію скорочення туристичного потоку до 
України, можна дійти висновку, що країна поступово втрачає 
туристичну привабливість для іноземних громадян. Це в значній 
мірі зумовлено нестабільною ситуацією в країні, загостренням 
політичних конфліктів та потрясінь, які активно висвітлюються 
світовими медіа-ресурсами і позиціонують країну як небезпечну 
для відвідування, низькою розвиненістю транспортної 
інфраструктури, зокрема авіатранспорту, і обмеженістю прямих 
бюджетних авіасполучень з Україною, складністю візових та 
митних процедур для іноземних туристів. Так, у глобальному 
рейтингу туристичної конкурентоспроможності 2019 р. Україна 
посіла 78-е місце серед 140 країн світу, покращивши позиції 
порівняно з 2018 р. і піднявшись у рейтингу на десять сходинок 
[12]. Україна опинилися поряд з такими міжнародними центрами 
відпочинку як Ямайка, Шрі-Ланка, Вірменія, Казахстан, Намібія. 
Лідерами рейтингу стали Іспанія, Франція, Німеччина та Японія. 
Найкращими позиціями України, які слід розглядати як її 
конкурентні переваги на ринку туристичних послуг, стали 
«Здоров’я і гігієна» (11), «Цінова конкурентоспроможність» (19), 
«Людські ресурси і ринок праці» (48), «Культурні ресурси та 
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ділові подорожі» і «Міжнародна відкритість» (55). До найнижчих 
позицій у розрізі субіндексів рейтингу слід віднести: «Природні 
ресурси» (116), «Екологічна стійкість» (114), «Безпека і захист» 
(107), «Бізнес-середовище» (103), «Пріоритетність подорожей і 
туризму» (92). 

Підприємства туристичної індустрії України обслуговують 
переважно потреби в туристичних послугах виїзних туристів. 
Так, у 2019 р. кількість туристів, які обслуговувалися 
туроператорами та турагентами, досягла 6,1 млн осіб, з яких 
5524,9 тис. осіб – виїзні туристи, 520,4 тис. осіб – внутрішні 
туристи і 86,8 тис. осіб – в’їзні іноземні туристи. Кількість 
суб’єктів туристичної діяльності в Україні (туроператори, 
турагенти, суб’єкти, що здійснюють екскурсійну діяльність) 
станом на 2019 р. склала 4664 од., з яких 1867 од. – юридичні 
особи та 2797 од. – фізичні особи-підприємці. Середньооблікова 
кількість штатних працівників підприємств галузі склала 
12,5 тис. осіб. У свою чергу, сукупний дохід від надання послуг 
суб’єктами туристичної діяльності України досяг рівня 32,7 млрд 
грн. Поряд з цим слід вказати і на те, що туризм є драйвером для 
зростання інших, пов’язаних із цією сферою, галузей, у т. ч. 
транспорту, торгівлі, готельно-ресторанного бізнесу, страху-
вання, стимулювання розвитку яких сприяє нарощенню 
надходжень до державного та місцевого бюджетів і покращенню 
рівня зайнятості в країні. Так, за перше півріччя 2020 р. обсяг 
експорту послуг, пов’язаних із подорожами, досяг 128 млн дол. 
(у 2019 р. на рівні 130,2 млн дол.) [3]. 

У цьому сенсі слід зазначити, що обсяг імпорту послуг, 
пов’язаних із подорожами, у декілька разів перевищує рівень 
експорту відповідних послуг Україною. Так, у 2019 р. значення 
імпорту даного виду послуг майже у чотири рази перевищувало 
рівень їх експорту країною, негативне сальдо зафіксовано на 
рівні 960,98 млн дол. Тобто наразі українці віддають перевагу 
відвідуванню переважно закордонних туристичних дестинацій, 
що, з одного боку, сприяє зростанню культурного рівня та 
історичної обізнаності українських громадян, а, з іншого, – 
відображає негативну тенденцію низької зацікавленості 
населення у відвідуванні історичних, культурних, релігійних та 
інших туристичних об’єктів України. Як результат, відбувається 
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значний відтік капіталу за кордон, а вітчизняна туристична галузь 
залишається без належного інвестиційного забезпечення для 
реалізації інноваційних змін. У цьому сенсі слід зазначити, що 
активізацію процесів розвитку внутрішнього туризму 
зафіксовано лише у поточному році у зв’язку з поширенням 
епідемії коронавірусу, яка призвела до закриття кордонів і 
застосування обмежень щодо відвідування іноземними 
громадянами інших країн. Однак, поряд з цим набирає обертів 
самоорганізований внутрішній туризм і лише за деякими з його 
напрямів українці звертаються до туристичних фірм. Одним із 
таких напрямів, наприклад, є «чорнобильський» туризм. 

Щодо напрямів розвитку туристичної індустрії в Україні слід 
зазначити, що найбільш привабливими для відвідування як 
українцями, так й іноземними туристами, є такі історичні 
пам’ятки та природні зони як: пам’ятка величезної техногенної 
катастрофи – зона відчуження Чорнобиль, а також сформований 
там дикою природою Чорнобильський радіаційно-екологічний 
біосферний заповідник; легенда Карпат і найбільше в Україні 
високогірне озеро Синевир; найвища вершина Карпат – гора 
Говерла; мальовничий водоспад Шипот; мультимедійний фонтан 
Рошен, побудований у руслі річки Південний Буг; Петриківський 
музей етнографії, побуту та народно-прикладного мистецтва, 
який містить експозиції петриківського розпису; велика 
українська святиня і видатний архітектурний ансамбль Свято-
Успенська Почаївська Лавра; музей-заповідник Золочівський 
замок; пам’ятник архітектури Замок Любарта; найбільший 
піщаний масив країни Олешківські піски; найвеличніша 
архітектурна споруда Собор Святої Софії; вражаюча архітектура 
Львівського національного академічного театру опери та балету 
імені Соломії Крушельницької; найстаріший класичний освітній 
заклад Чернівецький національний університет імені Юрія 
Федьковича; головна греко-католицька святиня Собор святого 
Юра з елементами архітектури, виконаної у стилі бароко; 
національний історико-культурний заповідник Острів Хортиця; 
визначна історико-архітектурна пам’ятка Аккерманська фортеця; 
гранітне диво природи Буцький каньйон; туристичні пам’ятки 
Міжгір’я; біосферний заповідник Кінбурнська коса та інші 
неймовірні туристичні дестинації країни. Вражаючі природні, 
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культурні та історичні об’єкти України формують потужний 
потенціал для нарощення туристичного потоку до країни і 
забезпечення сталого зростання туристичної індустрії. Однак, їх 
повноцінна реалізація на сьогодні обмежена низкою негативних 
факторів, які знижують перспективи розвитку туристичної галузі 
України. 

Таким чином, підводячи підсумки проведеного дослідження, 
слід зазначити, що сьогодні в Україні не сформовано належного 
базису для забезпечення розвитку туристичної індустрії. У 
значній мірі така ситуація обумовлена низькою зацікавленістю 
державної влади у підтримці розвитку туристичної індустрії в 
Україні і відповідно відсутністю дієвих програм забезпечення її 
стабільного зростання, несформованістю нормативно-правового 
забезпечення розвитку туристичної галузі, низькою якістю 
транспортно-логістичної інфраструктури, значною часткою 
тіньового сегменту надання туристичних послуг, низькою 
сприятливістю бізнес-клімату в країні і повільними темпами 
залучення інвестиційних ресурсів у галузь, нерозвиненістю 
вітчизняних туристичних дестинацій і неефективною 
маркетинговою політикою їх позиціонування на міжнародному 
рівні, низькою якістю туристичної інфраструктури, більшість 
об’єктів якої були реконструйовані ще в радянські часи, 
скороченням обсягів і консервацією будівництва низки об’єктів 
туристичної інфраструктури тощо. 

Подолання перелічених деструктив розвитку туристичної 
індустрії потребує суттєвого перегляду державної політики у цій 
сфері і реалізації дієвих заходів щодо розбудови комплексної 
ефективно функціонуючої системи туристично-рекреаційної 
інфраструктури в Україні, зокрема необхідно: 

- забезпечити популяризацію України як туристичної 
дестинації і формування її позитивного іміджу серед туристів; 

- активізувати процеси розвитку традиційних і освоєння 
нових туристичних напрямів; 

- стимулювати процеси розбудови локальної туристично-
інформаційної інфраструктури в країні; 

- розширити міжнародне співробітництво України і 
забезпечити покращення її бізнес-рейтингу; 
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- сформувати систему високих стандартів обслуговування 
у супутніх для туристичної сфери галузях, у т. ч. готельного 
розміщення, ресторанного, транспортного, екскурсійного 
обслуговування тощо. 

Зокрема на сьогодні варто зосередити увагу на стимулюванні 
розвитку таких видів туризму як лікувально-оздоровчий, що 
представлений потенціалом Причорноморського регіону 
(Скадовськ, Одеса, Куяльник), Українських Карпат (Трускавець, 
Моршин, Немирів), Полтавщини (Миргород); екологічний, який 
може бути реалізований за рахунок використання потенціалу 
«чорнобильського» туризму, унікального природно-заповідного 
фонду (Асканія-Нова, Дунайський біосферний заповідник, 
Гранітно-степове Побужжя, Дністровський каньйон, озера 
Світязь та Синевир, Подільські товтри); історико-культурний 
(історична спадщина Київської Русі); сільський, так званий 
«зелений» (Західна Україна, Полтавська та Черкаська області); 
релігійний (Києво-Печерська лавра, Свято-Успенська Почаївська 
Лавра, Собор Святої Софії та інші релігійні святині); 
індустріальний (екскурсії промислово розвиненими зонами, 
чемпіонати з дрон-рейсингу, туристичні тури на вітро- та сонячні 
електростанції) тощо. Розширення напрямів і освоєння нових 
видів туризму в країні дозволить перетворити вітчизняну 
туристичну індустрію у високорозвинену галузь, що сприятиме 
підвищенню конкурентоспроможності України і покращенню її 
економічного та соціального рейтингу у світі. 
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4.5 Implementation of the agile approach in hotel enterprises 

 

The world in which today’s businesses operate has become more 
volatile, uncertain, complex, and ambiguous. This situation has led to 
a significant reform in the perspective of organizational strategy, 
business priorities, and disrupts the traditional models. Under these 
conditions, developing and improving organizational flexibility, 
accountability and agility are essential for a firm to gain competitive 
advantage. Agile project management helps organizations to gain an 
edge over their competitors that have yet to take advantage of its 
flexibility and responsiveness. Agile enterprises operate with a 
common business vocabulary across the whole organization, and 
make the intersection points of related processes accessible and easy 
to use, thus producing increased consistency of results.  

Agile companies have unique capabilities and skills, which make 
them empower to tap opportunities in a more strategic and effective 
manner than more conventionally structured companies. An Agile 
organization is able to move from strategy to execution far more 
efficiently and quickly by:  

• Predicting environmental changes and planning to tap external 
opportunities. With a decentralized and flexible business structure, 
significant information from across the organization or the external 
sources becomes more available to use in forecasting future 
environmental changes and reduce uncertainty.  

• Simplifying and integrating business activities so they can be 
analyzed for cost and value. Agile companies try to lessen unnecessary 
activities, which lead to less organizational complexity and operating 
costs. Agile companies more concentrate on reduce cost (cost 
strategies) and increase investment opportunities.  

• Focusing on transformation, creativity and innovation. Agile 
companies with flexible structure target innovation opportunities. 
They have a clear understanding of which innovation creates 
competitive strategies for the organization. They know innovation is 
significant key to achieve high market share and growth.  

• Integrating organizations resources and capabilities continuously, 
rapidly to promote organizations competencies. Agile companies 
efficiently incorporate new capabilities, which result from imitation, 
mergers, acquisitions, cost leadership, and strategic alliances. Agile 
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system can predict the external environment’ threats effectively and 
timely and reduce the risk of losing key competencies.  

• An agile structured system helps the organization to maintain 
momentum on the execution of long-range strategic plans through 
shorter, iterative implementation cycles, meeting both immediate and 
long-term needs [1]. 

Agile production is typically adopted by companies in extremely 
competitive environments with high labour costs, where 
manufacturing locally provide a competitive advantage: 

- Proximity to customers allows feedback and response, 
- Unprecedented levels of speed and personalization cannot be 

matched by offshore competitors, 
- Small variation in performance can make a huge difference to 

customer satisfaction, company reputation, and financial results.  
The general features of agility, as seen in Table 1, can be defined 

as environmental changes, accountability based on changes, skill 
development, empowering employees, access to updated information, 
organized information, and creativity [1]. 

Agility is the capability, potency and effective reaction in response 
to environmental alterations. Agility promotes the organization’s 
potency to supply a high standard of products and services. An agile 
organization does not easily fail in a competitive market when faced 
with unexpected events and changes. An agile organization is 
consistent and powerful and exhibits fast responses to sudden changes, 
new market opportunities and to customer. In terms of revenue and 
turnover, the tourism industry is recognized as the third largest 
industry in the world after the oil and automotive industries. Hence, 
tourism is experiencing stunning growth across the world, and most 
countries are concentrating on implementing various programs and 
using competitive strategies for attracting tourists and ultimately to 
earn revenue. In the meantime, the hospitality industry, as an integral 
part of the tourism industry that provides welfare for tourists, has an 
effective role in boosting the entire industry.  

Since the hospitality industry is directly linked with customers, it 
must be very agile in order to improve product management, 
increasing efficiency and productivity. Intense competition in the 
hospitality industry and increased environment changes (external and 
internal), which have led to changes in the levels of customer needs, 
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has caused the hospitality industry to be more agile than other 
industries. By referring to the organizational agility literature, it can 
be observed that extensive research has conducted on this practical 
implication; however, given the importance of agility in the hospitality 
industry, a particular framework of organizational agility in the 
hospitality industry has not been provided until now. 

 
Table 1 

Agility features 
Author, year Agility features 

Charbonnier- 
Voirin, 2011 

Proactivity, Reactivity and Strategic Communication- 
Assessment of Performance, Employee Participation 
and Autonomy, Skill Development and Knowledge 
Expansion, Creativity and Continuing Recovery and 
Responsibility Committee – Internal & External 
Collaboration – Awareness of Customers’ Priorities, 
Forecasting the Customer Changes, Personal and 
Special Services 

Lin, Chiu, & 
Chu, 2006 

Responsiveness, Competence, Flexibility, Quickness 

Barrand, 2006 Foresight, Customer Orientation, Complexity of Human, 
Collaboration, Changing, Innovation, Global Offering 

Kassim et al., 
2004 

Customer Orientation, Dominance of Changes, 
Collaboration for Competition, Leveraging Resources 

Sharifi et al., 
2001 

Responsiveness, Competence, Flexibility, Quickness 

Breu et al., 
2001 

Environment Changes, Accountability Based on 
Changes, Skill Development, Empowering Employees, 
Access to Updated Information, Organized Information, 
and Creativity 

Gunasekaran 
et al., 2001 

Strategies, Technologies, People, Systems 

Yusuf et al., 
1999 

Responsiveness to Alterations & 
Uncertainty,Technologies, Collaboration, Flexibility, 
Creativity, Profitability, High Standard of Customized 
Products, Competencies 

Shafer et al., 
2001 

Awareness of the Market, Power of Analysis, 
Cooperation and Mobilization, Embedding Learning 

Goldman et 
al., 1995 

Customer Enrichment, Collaboration to Increase 
Competitiveness, Dominance of Changes, Influence of 
People and Information 
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The agile approach refers to cross-functional teams working 
together in short iterations – sprints. This methodology is implemented 
by countless teams worldwide, and for good reason. The agile 
approach supports new ways of working, collaborating and even 
thinking. The fast-paced sprints also allow adjusting quickly to 
external or internal changes. 

To keep everyone’s tasks and progress transparent, it is 
recommended to try Kanban. Kanban board is used to keep team 
members aware of the state of their projects at any given time. Such 
teams use it to prioritize activities, visualize the team’s backlog and 
identify further actions. There are multiple Kanban board softwares 
designed for managing and planning tasks, such as Trello, HeySpace 
and Kanban Tool. 

The Agile methodology for software development is almost two 
decades old. Despite being adopted by nearly every other industry, 
hospitality has mostly ignored it.  

The Manifesto for Agile Software Development is deceptively 
simple, expressing only a preference for: 

- Individuals and interactions over processes and tools, 
- Working software over comprehensive documentation, 
- Customer collaboration over contract negotiation, 
- Responding to change over following a plan [2]. 
This radical simplicity turned out to be incredibly powerful. 

Today’s leading technology organizations all apply Agile principles 
to build higher-quality products, deliver faster, maximize value, and 
reduce risk. In fact, Agile has been so effective in technology 
departments that some firms are applying it across the entire 
enterprise, to adapt faster to their changing markets. Seventeen years 
ago, Agile was a manifesto – an audacious rebellion against traditional 
software projects.  

But Agile bypassed the hospitality industry. Most hotel companies 
are still delivering technology in the old-fashioned way – known as 
“waterfall” for its set of cascading stages – and experiencing all the 
old problems as a result. There are three primary reasons for this. 

Hotel executives typically come up through asset management or 
hotel operations.  

The predictable approach of “waterfall” management works well 

https://trello.com/
https://app.hey.space/register
https://kanbantool.com/
https://agilemanifesto.org/
https://www.pmi.org/-/media/pmi/documents/public/pdf/learning/thought-leadership/pulse/pulse-of-the-profession-2015.pdf#page=16
https://www.pmi.org/-/media/pmi/documents/public/pdf/learning/thought-leadership/pulse/pulse-of-the-profession-2015.pdf#page=16
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for capital projects like building a property, upgrading the physical 
plant, or remodeling. These efforts can successfully follow a detailed 
plan because the steps are well-understood, and changes are 
infrequent. Vendors are held to precise contracts because the results 
are clearly defined up-front.  

Meanwhile, hotel operations are all about repeatable processes. 
Market conditions change daily, but the levers remain the same: 
setting rates, marketing to customers, adjusting staffing levels, etc. 
Management focuses on executing established tasks effectively. 

Above it all is ownership. In a low-margin business, owners want 
to know exactly how much projects will cost, when costs will incur, 
and what return they will achieve. The priority is cost control, not 
flexibility. 

When hospitality executives run technology initiatives, they 
naturally gravitate to the management approaches they have been 
using for their entire careers. Most don’t have the technical experience 
to know why these approaches are not a good fit for technology or how 
to apply Agile to achieve better results.  

Cross-functional teams are the foundation of Agile. These teams 
enable regular interactions across organizational lines, so that people 
are talking, learning, and adjusting together rather than passing written 
documentation back and forth. This allows for much more rapid 
exchange of new information and faster progress in dynamic 
environments. 

When implementing the Agile concept in hotel enterprises it should 
be taken into consideration new trends impacting the hospitality 
industry nowadays: 

1. Catering to millennials. Millennials (those ages 18-34) are
expected to represent 50% of all travelers by 2025 [3]. Companies 
need to define their strategies based on this demographic group’s 
personality traits and habits—they travel a lot; are early adopters of 
technology; like personalized interactions and are spontaneous. Hotels 
will want to please them with easy check-in and gourmet dining 
experiences at reasonable prices. In return, satisfied millennials will 
actively promote their businesses on social media channels. 
Millennials are now entering middle age, marrying, buying homes and 
settling down. Millennials spend more and travel more than any other 
age group—including Baby Boomers. And they say they would spend 
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more if they had more disposable income. They tend to focus on 
exploring the world and getting a “local” experience—and posting it 
all on Instagram. 

2. Tech explosion. The majority of guests today are self-sufficient,
tech-savvy travelers who are comfortable using apps or mobile 
websites. Hotels need to make sure their offerings are up-to-date and 
user-friendly. At business meetings and conferences, travelers expect 
hotels and conference centers to have high quality tech equipment and 
a knowledgeable support staff. The sudden switch to working from 
home during social distancing of the coronavirus pandemic has forced 
planners to get on board with productivity apps and a crash course in 
pivoting to digital. Virtual meetings that were once seen as a threat to 
face-to-face events are now the savior for interactions that need to go 
on to support business, research and social needs. 

3. Influx of international visitors. International leisure travel is on
the rise. Hotels must be able to provide services in a multitude of 
languages, and tailored experiences properly suited to the culture and 
unique needs of their international visitors. Now the industry will have 
to address health safety in the wake of the coronavirus epidemic. 

4. Increased emphasis on health and well-being. Guests today are
taking charge of their health; hotels are responding with well-equipped 
fitness centers, pools and spas. Increasingly, travelers are expecting 
innovative wellness options. In addition to healthy food options, 
growing trends include lighting that energizes, air purification, yoga 
spaces, in-room exercise equipment and even vitamin-infused shower 
water. Wellness is taking on primary importance as attendees want to 
know that it is safe to return to large group settings. Reduced density, 
increased sanitation stations and pre-packaged meals could be the 
norm going forward. Meanwhile mindfulness exercises to reduce 
stress and promote mental health have become more common in 
agendas large and small. 

5. Need for seamless technology. Seamless connectivity across
platforms and devices is growing more important. Many hotel groups 
are offering mobile check-in and digital concierge services. At Aria 
Resort and Casino in Las Vegas, guests are issued high-tech cards that 
detect their presence and unlock the door before they even reach it. 

6. Sustainability rules. Eco-friendly practices are becoming the
norm, as properties focus on renewable energy resources and water 

https://www.smartmeetings.com/tips-tools/technology/125034/support-and-working-from-home
https://www.smartmeetings.com/tips-tools/technology/125034/support-and-working-from-home
https://www.smartmeetings.com/tips-tools/124863/best-practices-virtual-meetings
https://www.smartmeetings.com/tips-tools/124498/planner-tips-who-attendees-covid-19-free
https://www.smartmeetings.com/meeting-planning/health-and-wellness/125337/how-to-support-mental-health-event-planners
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scarcity. Many hotels are installing solar panels and updating systems 
so that air conditioners and lights automatically switch off when guests 
leave their rooms. 

7. New roles for staff. Many travelers seem to prefer technology to 
human beings – they want to check-in digitally and don’t mind if a 
robot delivers room service. This will give staff the opportunity to 
focus on more personalized service, as opposed to rote tasks. 
Hospitality workers have become the front lines during numerous 
emergency situations, opening up for victims of hurricanes and 
earthquakes, transforming into alternative hospitals during a pandemic 
and keeping the lines of communication open when the situation was 
changing quickly. Universities are stepping up to offer focused, 
advanced degrees in event planning with a risk management 
component embedded in the coursework. 

8. Destination promotion. The explosion of social media is causing 
hotels to become more involved in destination and self-promotion. 
Many are featuring guests’ images and tweets on their websites; some 
are even using the material in their advertising campaigns. Convention 
and visitor bureaus (CVBs) are stepping up to perform advocacy, help 
with risk management planning and source for sustainable and 
engaging options for events in their cities. They are now playing the 
role of strategic advisor. Many are stepping in to find solutions for 
issues as diverse as homelessness and measuring impact. All the while, 
CVBs have gotten creative about how they talk about their value. 
From heartfelt messages from the CEO during a crisis to support for 
charities and free video conference backgrounds, they are becoming 
part of the larger travel experience. 

9. Real-time damage control. If a hotel guest is dissatisfied, he or 
she can easily complain on Facebook, Twitter, Yelp or TripAdvisior. 
Hoteliers must be able to quickly respond. Engaging with customers 
and responding to their needs through these public forums help 
maintain positive guest relations and drive future bookings. Meeting 
professionals are being forced to turn themselves into social media 
influencers – or hire one. By engaging their communities year-round, 
providing thought leadership pieces, education and authentic views 
behind the scenes, they are building a following that will be eager to 
attend the next event. 

10. Unique perks. With so many brands to choose from, properties 

https://www.smartmeetings.com/news/69716/new-robot-may-revolutionize-hotels
https://www.smartmeetings.com/convention-centers/125042/destinations-lend-support-during-coronavirus-slowdown
https://www.smartmeetings.com/magazine_article/higher-education-master-your-career
https://www.smartmeetings.com/tips-tools/122198/planners-cvbs-solve-social-problems
https://www.smartmeetings.com/tips-tools/122198/planners-cvbs-solve-social-problems
https://www.smartmeetings.com/news/125297/dmos-creative-marketing-boosts-consumer-ties-during-coronavirus
https://www.smartmeetings.com/magazine_article/release-your-inner-social-media-influencer
https://www.smartmeetings.com/magazine_article/release-your-inner-social-media-influencer
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need to find a way to stand out. Some are offering free daily wine 
tastings in their lobbies or bars; some are incorporating sophisticated 
informational screens in bathroom mirrors; and others are giving away 
curated set lists of downloadable music. In the quest to constantly 
surprise and delight, some hotels have gone to great lengths. From 
hangover recovery concierges in New Orleans and “hotel flatterers” 
who provide guests with random, thoughtful remarks about how 
wonderful they are, the emphasis is on personalization. Also a staple 
now at many properties, pet-friendly policies that start in the lobby. 
Inspired by cat cafes and puppy therapy, hotels are offering pet 
packages [3]. 

Unfortunately, many hospitality companies are highly siloed. For 
example, it’s a common complaint that revenue management and sales 
and marketing aren’t collaborating, even though these teams should 
be working hand-in-hand to achieve occupancy, RevPAR, and profit 
optimization goals. If related teams aren’t even working together, it’s 
no surprise that IT usually runs technology efforts in isolation. 

On top of that, staff are spread across multiple locations. There are 
gaps between headquarters and properties, and many organizations 
also have employees who are based remotely in the geographic region 
they focus on.  

Finally, there are inter-organizational barriers to surmount. 
Franchisees implement brand technology, while independents acquire 
technology from third-party vendors. In either case, the hotelier needs 
to work with staff from another organization, who are based in a 
different location, and who are probably supporting multiple clients at 
once. This is a challenging, even for firms experienced in Agile 
practices.  

Agile emphasizes customer collaboration because it enables 
frequent feedback. The customers themselves validate that the work is 
on track, delivering the right product, and providing real value.  

The customer for hotel technology is often the property staff. It is 
critical for technology managers to get their feedback because 
headquarters and properties are different worlds. It’s easy for 
headquarters to guess wrong about what will work on property. 

But it is difficult to engage property staff. There is geographic 
separation between headquarters and properties. Property staff are 
extremely busy with operations and may not be able to make time to 

https://www.smartmeetings.com/news/73759/hotel-room-of-the-future
https://www.smartmeetings.com/news/73759/hotel-room-of-the-future
https://www.smartmeetings.com/meeting-planning/124840/zany-hotel-services-to-liven-up-your-gathering
https://www.smartmeetings.com/news/hotels-resorts/119018/puppy-love-trending-hotel
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participate in technology implementation. High staff turnover means 
that even if you can engage them, they may leave your company before 
the initiative is complete. 

The other customers for hotel technology are the guests 
themselves. Again, it’s critical for headquarters to get their feedback 
to ensure that the technology is delighting the customers. But, of 
course, it is difficult to convince periodic guests to trial your 
technology and provide regular feedback.  

These three challenges are real. But technology will increasingly 
be the difference between good reviews and bad reviews, between 
loyal guests and one-time guests, and between efficient operations and 
high labor costs. Hotel companies must become more innovative, 
more nimble, and more customer-centric, which means that they must 
get better at managing technology initiatives.  

Agile is a proven method with proven benefits. It helps firms 
streamline the development process, adapt to changes, and create 
products that truly meet the customers’ needs. Industries as diverse as 
government, finance, and manufacturing have been able to use Agile 
despite similar obstacles. It is time for hospitality to adopt Agile, to 
improve the trajectory of technology initiatives and increase the return 
on technology investments.  
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