
ISSN 2079-4819

Міністерство освіти і науки України
Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського

ВІСНИК
Донецького національного університету 

економіки і торгівлі 
імені Михайла Туган-Барановського

Серія «Економічні науки»
Науковий журнал

2018 № 2(69)

Виходить 2 рази на рік

Журнал засновано 1999 року

Засновник — Донецький національний університет
економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Журнал включений до міжнародних наукометричних баз  
та інформаційно-аналітичних систем  

Google Scholar, ResearchBib, Scientific Indexing Services, 
Index Copernicus

Кривий Ріг
ДонНУЕТ

2018



УДК 33.01:001.891(05) «540*3» 

Головний редактор — Чернега О. Б., д-р екон. наук, професор, в. о. ректора, професор 
кафедри міжнародної економіки та туризму.

Заступник 
головного редактора — Горіна Г. О., д-р екон. наук.

Відповідальний
 секретар — Карабаза І. А., канд. екон. наук.

Відповідальний
 редактор серії — Ружинська Т. О.

Редакційна
колегія серії (Україна):  Кожухова Т. В., д-р екон. наук, доцент, Бочарова Ю. Г., канд. екон. 

наук, доцент, Єрмак С. О., канд. екон. наук, доцент (Донецький 
національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-
Барановського); Гринкевич С. С., д-р екон. наук, проф. (Львівський 
національний аграрний університет); Сімахова А. О., канд. екон. наук, 
доцент (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара); 
Черниш І. В., д-р екон. наук, доцент; Чичкало-Кондрацька І. Б., д-р екон. 
наук, професор (Полтавський національний технічний університет 
імені Юрія Кондратюка).

Закордонні 
члени редакційної колегії: Белостесиник Г. (Академія економічних знань, ректор, республіка 

Молдова); Дадо Я. (Університет імені Матея Бела, Республіка 
Словаччина); Папанікос Г. (Афінський інститут освіти та 
досліджень, Грецька республіка); Плоае В. (Університет Овідіус, 
Румунія); Солодовников С. Ю. (Інститут економіки НАН Білорусі, 
Республіка Білорусь); Сіскос Є. (Технічний університет Західної 
Македонії, Грецька республіка); Сураганова С. К. (Євразійський 
національний університет імені Льва Миколайовича Гумільова, 
Казахстан); Халлір Б. (Європейський торговельний інститут, 
Федеративна республіка Німеччина); Шелег М. С. (Білоруський 
державний економічний університет (м. Мінськ), Республіка Білорусь); 
Шеневуа М. (Університет Овернь-Клермон-1, Франція). 

Рецензенти: Гейєр Г. В., д-р екон. наук, професор; Гейєр Е. С., д-р екон. наук, 
доцент; Косова Т. Д., д-р екон. наук, проф.; Чернега О. Б., д-р екон. 
наук, професор.

Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України в галузі економічних наук 
(Наказ Міністерства освіти і науки України  № 241 від 09.03.2016 р.).

Видання зареєстровано в Міністерстві юстиції України. Реєстраційний номер КВ № 13182-2066ПР 
від 25.07.2007 р. 

Рекомендовано до друку Вченою радою Донецького національного університету економіки 
і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, протокол № 5 від 20.12.2018 р.

Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-
Барановського. Серія «Економічні науки» : науковий журнал / гол. ред. : О. Б. Чернега. 2018. 
№ 2(69). 146 с. ISSN 2079-4819.

У журналі вміщено статті, в яких висвітлено результати теоретичних досліджень в таких 
напрямках економіки, як підприємництво, менеджмент, маркетинг, національна та міжнародна 
економіка, економіка торгівлі та послуг, фінанси та інвестиції, облік, аналіз та контроль. 

Призначено для наукових працівників, викладачів, аспірантів і студентів. 

Мова видання: українська, російська, англійська.
Усі права захищені. Передрук і переклади статей дозволено лише з відома авторів та редакції. 

© Донецький національний університет
економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, 2018



ISSN 2079-4819 

Ministry of Education and Science of Ukraine
Donetsk National University of Economics and Trade

named after Mykhailo Tugan-Baranovsky

VISNYK
 оf  Donetsk National University of Economics and Trade

named after Mykhailo Tugan-Baranovsky

Series «Economic science»
Scholarly Journal

2018 No. 2(69)

Issued 2 times a year

Published since  1999

Founder – Donetsk National University 
of Economics and Trade named after Mykhailo Tugan Baranovsky

Journal is included to the international scientificmetrical bases  
and informative-analytical systems

Google Scholar, ResearchBib, Scientific Indexing Services, 
Index Copernicus

Kryvyi Rih
DоnNUET

2018



UDC 33.01:001.891(05) «540*3» 

Editor in chief — Chernega O. B., Grand PhD in Economic sciences, Professor, Acting rector, 
Professor of International Economics and Tourism Department.

Deputy editor in chief — Gorina G. O., Grand PhD in Economic sciences.

Executive secretary — Karabazа I. A., PhD in Economic sciences.

Executive editor — Ruzhynska T. O.
Editorial board 

(Ukraine): Kozhukhova T. V., Grand PhD in Economic sciences, Associate Professor, 
Bocharova Yu. G., PhD in Economic sciences, Associate Professor, 
Yermak S. O., PhD in Economic sciences, Associate Professor (Donetsk National 
University of Economics and Trade named after Mikhailо Tugan-Baranovsky); 
Grinkevich S. S., Grand PhD in Economic sciences, Professor (Lviv National 
Agrarian University); Simakhova A. O., PhD in Economic sciences, Associate 
Professor (Oles Honchar Dnipro National University); Chernysh I. V., Grand 
PhD in Economic sciences, Associate Professor, Chichkalo-Kondraska I. B., 
Grand PhD in Economic sciences, Professor (Poltava National Technical 
University named after Yuri Kondratyuk).

Foreign members of 
editorial board: Belostesynnyk H. (Academy of Economic Sciences of Moldova, Republic 

of Moldova); Dado Ya. (The University of Mateya Bela, Slovak Republic); 
Papanikos H. T. (Athens Institute for Education and Research, Hellenic 
Republic); Ploaie V. (The University of Ovidius, Romania); Solodovnykov S. Yu. 
(The Institute of Economics of the National Academy of Sciences of Belarus, 
Republic of Belarus); Siskos Ye. (Technological Educational Institute of 
Western Macedonia, Hellenic Republic); Surahanova S. К. (L. N.Gumilyov 
Eurasian National University, Republic of Kazakhstan); Hallier B. (EHI Retail 
Institute, Federal Republic of Germany); Sheleh N. S. (Belarus State Economic 
University, The Republic of Belarus); Chenevois М. (Université D’Auvergne-
Clermont 1, France). 

Reviewers: Geyer G. V., Grand PhD in Economic sciences, Professor; Geyer E. S., Grand PhD 
in Economic sciences, Associate Professor; Kosova T. D., Grand PhD in Economic 
sciences, Professor; Chernega O. B., Grand PhD in Economic sciences, Professor.

This publication is included in the List of scientific professional editions of Ukraine (Order of 
Ministry of Education and Science of Ukraine № 241 of  09.03.2016).

Journal was registered at Ministry of Justice of Ukraine. Registration number КВ № 13182-2066ПР of 
July 25, 2007. 

Passed for printing under recommendation of Academic Board of Donetsk National University of 
Economics and Trade named after Mykhailo Tugan-Baranovsky, transaction No. 5 of 20.12.2018.

Chernega, O. B. (ed.) (2018). Visnyk оf Donetsk National University of Economics and Trade 
named after Mykhailo Tugan-Baranovsky. Series «Economic science», No. 2 (69), 146 p.

The journal contains articles which illustrate the results of theoretical researches of such sectors of 
economy as entrepreneurship, management, marketing, national and international economics, trade and service 
economy, finance and investments, accounting, analysis and control. 

For researchers, academics, postgraduates and students.
Language of edition: Ukrainian, Russian, English.
Reprinting and translations are allowed only from the consent of authors and editorial board. 

Editorial body address: Donetsk National University of Economics and Trade named after 
Mykhailo Tugan-Baranovsky, Tramvaina str., 16, Kryvyi Rih, 50005, editorial office: phone (0564) 409-
77-97, e-mail: druk.visnyk@donnuet.edu.ua.

© Donetsk National University of Economics and Trade named 
after Mykhailo Tugan-Baranovsky, 2018



ISSN 2079-4819 ВІСНИК ДонНУЕТ  2018  № 2(69) 5

© Ю. Ф. Гудзь, 2018

ПІДПРИЄМНИЦТВО, МЕНЕДЖМЕНТ,  
МАРКЕТИНГ

DOI : 10.33274/2079-4819-2018-69-2-5-16
UDC 338
Hudz Y. F.,
PhD in Economic  
sciences,
Associate Professor

Donetsk National University of Economics and Trade  
named after Mykhailo Tugan-Baranovsky,  

Kryvyi Rih, Ukraine,
e-mail: gudz@donnuet.edu.ua

ANALYSIS OF THE ECONOMIC COMPETITION IN THE MARKET  
OF MILL INDUSTRY OF VOLYN REGION AGRICULTURE

УДК 338
Гудзь Ю. Ф.,
канд. екон. наук,  
доцент

Донецький національний університет економіки і торгівлі 
імені Михайла Туган-Барановського,

м. Кривий Ріг, Україна,
e-mail: gudz@donnuet.edu.ua

АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ НА РИНКУ БОРОШНО-
КРУП’ЯНОЇ ГАЛУЗІ АПК ВОЛИНСЬКОГО РЕГІОНУ

Objective. The objective of the article is to analyze the economic competition in the 
market of mill agro-industrial complex of Volyn region.

Methods. In the process of analysis of economic competition, the dialectical method of 
scientific knowledge and the general scientific methods of epistemology: theoretical gener-
alization, comparison, grouping and analysis are applied.

Results. In the article on the basis of the calculations of the partial indicators and the 
complex concentration index, the regional market of mill industry is defined as an oligopoly 
with the existence of the dominant enterprise. The antimonopoly committee in the region 
has been proposed to increase work in the direction of increasing the effectiveness of the 
mechanism of regulating competitive relations, taking into account the tendency to increase 
concentration of the market, and to strengthen work in the direction of prevention of mani-
festations of abuse of monopoly power. The practical significance of the results obtained is 
that substantiated proposals for the effective functioning of the mill sector in the region will 
contribute to stabilization and further growth of production of competitive products to en-
sure both the domestic needs of the region and participation in foreign trade.

Key words: market, flour-and-corn industry, agro-industrial complex, economic com-
petition, concentration factor.

Formulation of the problem. In the conditions of food market regulation, priority 
should be given to ensuring harmonious relations in the system of «population — interme-
diary enterprises — producers — power» by creating conditions for the effective function-
ing of all subjects of the market of food products. The state should try to regulate social 
failures through economic mechanisms, the main of which is the formation of economic 
competition.

Affecting simultaneously the competitive environment of producers, wholesale inter-
mediary enterprises, retail enterprises and consumers, the state should strive to create a com-
petitive environment. At the same time, balancing the relations of subjects of the market of 
food products within the reproductive cycle, we can achieve equilibrium development of the 
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market of food products, within which will be achieved the effectiveness of business struc-
tures and social well-being of the population.

Protection of competition, including ensuring fair and equal conditions for the devel-
opment of the market for food products, in the context of conducting entrepreneurship, is a 
prerequisite for the transformation of the economy, the growth of business efficiency, and 
increasing its competitiveness in the conditions of globalization of the economy. Compre-
hensive and full-scale support for the development of competition is the task of the state.

Analysis of recent research studies. The flour-groats sector plays a leading role in 
providing the population as well as other branches of the food industry with such socially 
significant products as flour and groats. The economic problems of processing enterprises 
of the flour-and-agroindustrial industry and food security were investigated in works of: 
R. H. Green [1], K. Eicher and J. Staats [2], V. B. Eide [3]. Flour and groats industry is the 
basis of the processing industry of agroindustrial complex, which is interdependent both 
from the provision of raw materials and consumer purchasing power. Considerable atten-
tion of scientists is given to the study of the factors influencing the economic stability of the 
processing enterprises of the flour-groats industry of agriculture, the allocation of its types in 
order to build a model for ensuring sustainable development in the long run.

However, despite a significant range of practical, methodological, theoretical studies 
on this issue, the analysis of literature on this topic, revealed the lack of a unified approach to 
the assessment of the economic competition of processing enterprises, leaving the discussion 
points for further research. Therefore, there is a need for deep scientific research to find new 
approaches and methods for assessing the economic competition of processing enterprises of 
agroindustrial complex taking into account the established grain market in the region [4–13].

The objective of the article. Investigation of economic competition in the market of 
flour-and-corn industry of agroindustrial complex of Volyn region

Presentation of the main research material. A study of economic competition in the 
market of flour-and-corn industry of the agroindustrial complex of the Volyn regionwill be 
carried out by calculating the main indicators of market concentration. That, in turn, will en-
able us to determine the state of economic competition on the investigated market of flour.

The concentration coefficient measures the sum of the shares of k of the largest en-
terprises in the industry (with k < n < i, n is the number of enterprises in the industry). The 
market share is measured in relative proportions (0 < Y) k = n obviously Yk = 1. For the same 
number of largest firms, the greater the degree of concentration, the less competitive the 
industry:

 
1

k

k i
i

CR Y
=

=∑ , (1)

where Yi — the market share of the enterprise; k — number of firms for which this indicator 
is calculated.

Output data on the market segmentation of the cereals industry is given in Table 1.

Table 1 — Output data on the market segmentation of the cereals industry
№ Name of Company 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1.  OJSC Kovel bakery 28,0 32,1 27,8 40,8 41 46,4
2. JSC Gorokhizernoprod 9,2 8,1 16,2 9,8 8,4 4,2
3. DP Volodymyr-Volynsky KHP 18,2 15,9 22,8 5,9 6,7 8,8
4. Volynagroprodukt Kivertsi 17,9 18,8 11,2 22,3 27,5 32,1
5. OJSC «Lyubeshivsky KHP» 8,6 12,4 8,5 11,3 6,3 2,6
6. Other enterprises in the region 18,1 12,7 13,5 9,9 10,1 5,9
7. Sum 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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We will calculate the market concentration ratio for the three and five largest enter-
prises of the flour-and-cereal industry from 2012 to 2017. In 2012, the largest share of the 
market was occupied by enterprises: OJSC Kovel bakery, JSC Gorokhizernoprod, DP Vo-
lodymyr-Volynsky KHP, Volynagroprodukt Kivertsi and OJSC «Lyubeshivsky KHP» with 
shares correspondingly — 28; 9,2; 18,2; 17,9 and 8,6 % — the sum of which is 81,9 % The 
coefficient of three is equal to 64,1 %.

In 2013, the largest share of the market was also occupied by OJSC «Kovel bak-
ery», JSC «Gorokhizernoprod», DP Volodymyr-Volynsky KHP, Volynagroprodukt Kivertsi 
and OJSC «Lyubeshovsky KHP» with shares correspondingly — 32,1; 8,1; 15,9; 18,8 and 
12,4 — the amount of which is 87,3 %. The coefficient of three is 66,8 %.

In 2014, the largest share of the market was also occupied by enterprises: OJSC «Ko-
vel bakery», CJSC «Gorokhizhnoprod», DP Volodymyr-Volynsky KHP, Volynagroprodukt 
Kivertsi, and OJSC «Liubeshivsky KHP» with shares respectively — 27,8; 16,2; 22,8; 11,2 
and 8,5 — the amount of which is 86,5 %. The coefficient of three is 67,1 %.

From the data obtained for 2015, it is evident that the monopolistic (dominant) posi-
tion on the grain procurement market for industrial processing within the Volyn region is 
occupied by Kovel Bread Complex with a share of 40,8 %; Volynagroproduct Kivertsi with 
a share of 22,3 %; OJSC «Lyubeshovsky KHP»with a share of 11,3 %; CJSC «Gorohyvz-
ernoprod» with a share of 9,8 %; DP Volodymyr-Volynsky KHP with a share of 5,9 %. The 
coefficient of concentration of five is 90,1 %. The coefficient of three is 74,4 %.

According to the results of the research in 2016 and 2017, it is evident that the monop-
oly (dominant) position has finally been consolidated within the Volyn region and continues 
to increase the volumes of cereal harvesting for the industrial processing of OJSC Kovel 
Bread Complex with a share of 41 % and 46,4 %, respectively, over the years; and Volyna-
groproduct Kivertsi with a share of 27,5 and 2016 and 32,1 % in 2017.

With a significantly smaller share of the top three, the DP Volodymyr-Volynsky KHP 
also account for 6,7 % and 8,8 % respectively in 2016 and 2017. The five-point ratio is 90 % 
in 2016. Taking into account that in the 2017 year only 6 enterprises were engaged in the in-
dustrial processing of grain in the regional market, only the market share of the Ivanichivsky 
PCT, which accounted for 1,5 %, was not taken into account when calculating the factor of 
five. Thus, in 2017, the concentration ratio of 5 enterprises was 94 %.

The coefficient of concentration of flour-and-corn industry of the agroindustrial com-
plex of 3x exceeds the legal norm of 70 %, in which the market of flour-and-corn industry is 
considered monopolized.

The concentration factor of flour-and-corn industry does not indicate which size of the 
enterprise is not included in the sample k, nor does it indicate the relative size of the sample 
enterprise. It characterizes only the amount of shares enterprise of flour-and-corn industry, 
but the gaps between enterprises may be different.

The insufficiency of the concentration factor of flour-and-corn industry to characterize 
the potential of the market power of the enterprise is that it does not reflect the distribution 
of shares both within the group of largest enterprises, and beyond — between enterprises — 
outsiders of flour-and-corn industry.

Herfindal — Hirshman index is defined as the sum of squares of market shares of all 
enterprises of flour-and-corn industry operating on the market:

 2

1

n

x i
i

I x Y
−

− =∑ ,  (2)

where i = 1, .., n

 Ix – x(2012year) = 1662,82;
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 Ix – x(2013year) = 1893,68;

 Ix – x(2014year) = 1828,76;

 Ix – x(2015year) = 2458,24;

 Ix – x(2016year) = 2567,5;

 Ix – x(2017year) = 3315,37.

The index takes value from 0 in perfect competition, when there is a large number of 
sellers on the market of flour-and-corn industry, each of which controls a small market share 
of 1, when only one company that owns 100 % of the market of flour-and-corn industry oper-
ates on the market. If you calculate market of flour-and-corn industry shares in percentages, 
the index will take values   from 0 to 100,000.

The higher the index value, the higher the concentration of sellers in the market of 
flour-and-corn industry. Its main advantage is the ability to react sensitively to the redistribu-
tion of shares between firms operating on the market of flour-and-corn industry. Herfindal-
Hirshman index due to the sensitivity to changes in the market share of the firm acquires the 
ability to indirectly indicate the magnitude of economic returns obtained as a result of the 
exercise of monopoly power.

A monopoly market of flour-and-corn industry will be considered if the Herfindal-
Hirshman index is more than 2000. From the above calculations it is clear that for the last 
three years the index value significantly exceeds the specified limit and has a stable tendency 
for further growth. On the basis of which it can be concluded that the market of flour-and-
corn industry under investigation is monopolized. Іх – х — the indicator is complex, it char-
acterizes the entire set of operating in the market of enterprises of flour-and-corn industry, 
recognizing the degree of concentration of the market of flour-and-corn industry in terms of 
its structure. With the increase in market concentration of flour-and-corn industry, the index 
value also increases, reaching a maximum value of 10,000 for a complete monopoly.

When calculating the index limits for different markets, the following conditions were met:
— a monopolist is an economic entity whose market share exceeds 30 % oligopoly;
— market formation, in which the share of the three largest firms is 70 %;
— the smallest value of Іх – х takes when market shares between entities are distributed 

evenly.
Calculation of the index for the case when all enterprises in the market have the same 

shares, is carried out according to the formulas: monopoly

 Іх – х = 2100∑ ,

even distribution of market shares

 Іх – х = 
2

100

n
 
 
 

∑   (3)

uniform distribution subject to the existence of a monopolist

 Іх – х = 
2

2 65
35

1n
+

−
.  (4)

Analyzing the above-mentioned formulas and the dependence of the value of Іх – х 
on the number of enterprises in the non-monopoly market and on the monopoly market, in 
which the monopolist operates, we can distinguish the following markets (Table 2).
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Table 2 — Herfindal-Hirshman index boundaries for different market types

Market type Concentration 
level

Index 
boundaries Characteristics of the market

Monopoly Monopolized More10000 aggregate share of the three firms = 
100 %

Rigid oligopoly with 
the dominant firm

Highly 
concentrated

3337,5 ÷ 10000 aggregate share of the three firms = 
100 % largest company from 35 %

Oligopoly with the 
dominant firm

Concentrated 
with the 
dominant firm

2366,9 ÷ 3337,5 the aggregate share of the three 
firms > 70 %, the largest company 
from 35 %

Oligopoly Concentrated 1633,3 ÷ 2366,9 the aggregate share of the three firms 
to 70 %, the largest company from 
35 %

Limited oligopoly Low-
concentration

1225,0 ÷ 1633,3 aggregate share of the three firms 
< 70 %

Competition Not concentrated Less1225,0 a large number of competitors

Table 3 shows the calculation of the limits for different types of market flour-and-corn 
industry. In particular, the first boundary was chosen for a situation of complete monopoly. 
The second boundary — indicates the minimum level of the index, which shows the pres-
ence of a rigid oligopoly on the market, provided that one of the firms flour-and-corn indus-
try is a monopolist.

Table 3 — Herfindal-Hirshman index calculation for different types of market
Calculation of the boundary of the index The market share of the three largest firms

10000 = 100×100 х
3338 = 35×35 + 65×65/2 100

2367 = 35×35 + 65×65/3,8 70 %
1634 = 70×70/3 + 30×30/∝ 70 %
1226 = 35×35 + 65×65/∝ 30 %

The third case characterizes the oligopolistic market, the aggregate of market shares 
of the largest three firms exceeds 70 %, among which one firm is a monopolist with a share 
of 30 %. For the oligopolistic market, the lower limit of the Herfindahl-Hirschman index 
is 1637,3 calculated on the assumption that the aggregate market share of the three largest 
firms is 70 %, the presence of the monopolist is not foreseen. The lower limit for a limited 
oligopoly in a low-concentrated market is calculated on the assumption that there is one 
monopolist in the market with a minimum market share of 30 %, and an unlimited number 
of competitors.

The bottom line of the oligopoly with the dominant firm is chosen to be 2367,1. Thus, 
the market has a monopolist with a market share of 30 %, while the other part in the market 
is evenly divided between competitors, provided that the aggregate part of the three largest 
firms is 70 %.

The entropy index shows the mean value of the logarithm of the inverse of the market 
share, weighted by the market shares of firms:

 
1

1
ln

n

i
ii

IE Y
Y=

= ⋅∑ . (5)

Entropy is the firm’s desire to gain monopoly power. The entropy index is an indicator 
of reciprocal concentration: the higher its value, the lower the concentration of entrepreneurs 
in the market. Entropy measures the disorderly distribution of market shares between firms: 
the higher the entropy, the lower the ability of enterprises to influence the market price. For 
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comparison of indicators for different years, we consider it necessary to calculate an addi-
tional indicator of relative entropy

 
1

1 1
ln

n

i
ii

IE Y
n Y=

= ⋅∑ , (6)

where n — number of firms in the market.
The results of the calculations of the entropy index are summarized in Table 5.

Table 5 — Dynamics of the values   of the entropy index for 2012–2017 year

Years Number of enterprises Index of entropy Relative entropy index

2012 11 0,88 0,078
2013 10 0,83 0,083
2014 9 0,81 0,088
2015 8 0,74 0,092
2016 8 0,72 0,088
2017 6 0,58 0,097
Deviation 2013/2012 –1 –0,05 0,005
Deviation 2014/2012 –2 –0,07 0,01
Deviation 2015/2012 –3 –0,14 0,014
Deviation 2016/2012 –3 –0,16 0,01
Deviation 2017/2012 –5 –0,3 0,019

Thus, during the whole period there was a tendency towards an increase in the entropy 
index that affects each firm in the investigated market, which can be explained by a decrease 
in their number from 11 in 2012 to 6 in 2017 and an increase in the difference in the size of 
market shares of individual enterprises to the market price, which is a direct sign of the ag-
gravation of market monopolization.

The dispersion of market shares allows us to differentiate the influence on the Her-
findal-Hirshman index of the number of firms in the distribution of markets between them. 
Measures the level of heterogeneity of the size of firms operating on the market:

 
( )2

1

n
i

i

Y Y

n=

−
σ =∑ , (7)

where Yi — the firm’s share in the market; Y ̅ — the average share of the firm in the market. 
equal to 1/n; n — number of firms in the market.

Table 4 — Determination of market type according to Herfindal-Hirshman index

Market type Concentration 
level

Index 
boundaries

Year

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Monopoly Monopolized More 10000
Rigid oligopoly with 
the dominant firm

Highly 
concentrated

3337,5 
10000

Oligopoly with the 
dominant firm

Concentrated 
with the 
dominant firm

2366,9 
3337,5 2458,3 2561,1 3315,2

Oligopoly Concentrated 1633,3 
2366,9 1662,1 1884,2 1828,1

Limited oligopoly Low-
concentration

1225,0 
1633,3

Competition Not 
concentrated Less 1225,0
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If the number of firms in the market is unchanged, then the more different their market 
shares, the higher the value of this indicator. The proximity to this indicator is the variance 
of the logarithms of market shares, the calculation of which is carried out by the formula:

 2 2

1

1
(ln ln )

n

i
i

Y Y
n =

σ = −∑ .  (8)

Calculations of the variance of market shares and dispersion of logarithms of market 
shares are presented in the appendix. The results of the calculations are summarized in Table 6.

Table 6 — Dispersion of logarithms for 2012–2017 years
Years Number of enterprises Dispersion Dispersion of logarithms
2012 11 0,008 0,38
2013 10 0,0091 0,35
2014 9 0,0082 0,62
2015 8 0,016 0,23
2016 8 0,017 0,24
2017 6 0,034 0,33

If the market in the market controls the same market shares, the dispersion index is 
zero. The longer the distribution of market shares is even, the more concentrated is the mar-
ket. With the unchanged number of enterprises in the market, the more their market shares 
differ, the higher the value of this index. The dispersion of market shares ranges from 2 to 
0,25. While the variance of the spread of logarithms ranges from 0 to 1.

Applying a uniform distribution, we obtain the boundaries of these indicators for dif-
ferent types of markets (Table 7).

During the research period, the value of both indicators is gradually increasing, which 
indicates the uneven distribution of market shares and the growth of market concentration. 
Is distinguished from the general picture of 2014, the logarithms dispersion index for which 
reaches a relatively high level of 0,64. This is due to the emergence in the market of a new 
enterprise, the market share of which is the smallest among all economic entities, and thus 
creates a significant difference between the X-x in the uniformity of distribution.

Table 7 — Limits of variance of logarithms for different types of market

Market type Concentration 
level

Limits of 
logarithmic 

variance

Years

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Monopoly Monopolized 1,00
Rigid oligopoly 
with the 
dominant firm

Highly 
concentrated

0,80–1,00
Oligopoly with 
the dominant 
firm

Concentrated 
with the 
dominant firm 0,60–0,80 +

Oligopoly Concentrated 0,40–0,60
Limited 
oligopoly

Low-
concentration 0,2–0,40 + + + + +

Competition Not 
concentrated 0–0,20

The dispersion is used as an additional analysis tool, because it does not give the char-
acteristics of the relative size of firms, and more likely to assess the inequality of firms than 
the level of concentration.
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The Gini index is a statistical indicator calculated according to the following formula:

 
1 1

1

2 ( 1)

n n

i j
i j

IG Y Y
n = =

= −
⋅ − ∑∑ , (9)

where Yi — is the volume of production of the i-th enterprise of 
the company; Yj — volume of production of the j-th enterprise 
of the company; n — is the total number of enterprises.

The index ranges from 0 to 1. The higher the Gini index, 
the higher the uneven distribution of market shares between 
sellers and, consequently, higher concentration in the market. 
Applying an even distribution of possible values   of the indi-
cator, we obtain boundaries that determine the five types of 
market (Table 8).

Table 8 — Gini index limits for different market

Market type Concentration level Indicator value
Monopoly Monopolized 1,00
Rigid oligopoly with the dominant 
firm Highly concentrated 0,85–1,00
Oligopoly with the dominant firm Concentrated with the dominant firm 0,65–0,85
Oligopoly Concentrated 0,45–0,65
Limited oligopoly Low-concentration 0,25–0,45
Competition Not concentrated 0–0,25

According to the distributed distribution, the index values   calculated by us for 2012–
2016 fall into the fourth category — a concentrated market, an oligopoly. As with the pre-
liminary calculations according to the Gini index, the market is most concentrated in 2017, 
it can be defined as an oligopoly with a dominant firm (the share of which exceeds 35 %).

Importance for the completeness of the analysis is played by the construction of calcu-
lated indicators of the level of concentration of markets (Table 9).

Table 9 — Calculation of the level of concentration of markets

Indicator Year
2012 2013 2014 2015 2016 2017

Market share of the 
largest company 27,9 31,8 27,8 40,9 40,1 46,4
Market concentration 
factor:
three (CR-3)
five (CR-5)

63,8
81,38

66,65
86,90

66,78
86,40

74,39
89,84

77,1
889

87,1
98,6

Herfindahl-Hirschman 
Index (IX-X) 1662,73 1884,68 1828,71 2458,24 2561,05 3315,37
Index of entropy 
general relative

0,88
0,078

0,83
0,084

0,81
0,088

0,74
0,092

0,72
0,088

0,58
0,097

Dispersion rate
— market shares
— logarithms of 
market shares

0,008

0,38

0,008

0,35

0,009

0,62

0,016

0,232

0,017

0,24

0,034

0,33
Gini index 0,554 0,57 0,51 0,57 0,58 0,63

Calculations of the level of concentration of the regional market for the purchase of 
flour, taking into account separately the shares of each participant, testify that in 2013, the 

Table 7 — Index of Gini 
Ix – x for 2012–2017
Year Indicator
2012 0,55
2013 0,57
2014 0,53
2015 0,58
2016 0,59
2017 0,63
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flour market in the Volyn region was monopoly. According to the indicators of calculating 
the market concentration factors for 2014, the market under study can be defined as an oli-
gopoly. The calculation of the level of market concentration (CR-3) is about 68 %, the index 
of market concentration Herfindahl-Hirman (IX-X) — within 2367,8, indicating a moderate-
ly concentrated market. According to the indicators of calculating the market concentration 
coefficients in 2015, the market under study has the characteristics of a highly concentrated 
oligopoly market of three entities, the aggregate share of which in the market is (SC-3), 
75,4 %, with the dominance of one firm with a share of over 37 %, the market concentration 
index Herfindahl-Hirschman (IX-X) — in the range from 2367,8 to 3338,6.

The entropy coefficient is an indicator of inverse concentration: the higher its value, 
the lower the concentration of sellers in the market. From the calculations, we see that dur-
ing 2012–2015 this indicator on the regional market of flour gradually decreased from 0,88 
to 0,74.

Thus, it can be analyzed that the change in this indicator, which indicates an increase 
in concentration in the market, had the effect of reducing the number of business entities 
from 11 in 2012 to 8 in 2015. The main disadvantage of the entropy index is the complexity 
of the calculations.

The greater the value of the indicator of the spread of logarithms, the higher the con-
centration of vendors in the market. As calculations have shown, the smallest value of this 
indicator was 0,24 in 2015, which should testify to the smallest concentration on the market 
of flour this year. In 2014, there is a significant increase in its level — almost twice. After 
analyzing the calculations it can be seen that this sharp change was caused not so much the 
change in concentration as the decrease of the market’s size, therefore, the spread of loga-
rithms can be used rather as an auxiliary, to assess the inequality in the size of firms, than to 
estimate the level of concentration.

The spread of logarithms does not give characteristics regarding the size of firms; for a 
market with two firms of the same size and for a market with 100 firms of the same size, the 
spread of logarithms in both cases will be the same and will equal zero, but the level of con-
centration will be apparently different. The Gini index shows the uneven distribution of market 
shares between individual vendors. Consequently, the higher the given index, the higher the 
uneven distribution, and, in other equal conditions, the higher the concentration index.

In our case, the highest value of the index reached 0,57 in 2013, and the least 1,5 in 
2014. The first negative point is that the Gini Index does not take into account the size of 
enterprises, but also the logarithmic index, characterizes only the level of uneven distribu-
tion of market shares.

The second negative factor is the difficulty in calculating the Gini Index of xx: its 
definition requires knowledge of the shares of all enterprises in the industry, including small 
ones. Based on the calculations of concentration indicators, the regional flour market can 
be defined as moderately concentrated. At the same time, efforts to improve the effective-
ness of the mechanism of regulation of competitive relations should be strengthened, given 
the tendency towards increasing concentration of the market, and to intensify work aimed at 
preventing the abuse of monopoly power.

The conclusions that can be drawn on the basis of the results of the calculation of the 
concentration indicators are somewhat different, since each individual indicator character-
izes the market in a certain area one-sidedly, taking into account in some measure only some 
factors. In order to carry out a detailed analysis and be able to compare the values   of indica-
tors with each other, it is advisable to reduce the resulting data to one standard.

In particular, since most coefficients are calculated in terms of coefficients, we will 
translate the coefficients of the market shares of one, three, and five largest firms and trans-
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late into the ratios of the Herfindahl-Hirschman index. The growth of all our calculated in-
dicators testifies to the growth of concentration and increased monopolization of the market. 
The exception is the entropy index, which is inverse concentration.

Thus, we propose to reduce this indicator to the general standard by subtracting the 
values   obtained from the unit, as a result, the higher the difference, the higher the concentra-
tion of the market. The aggregated data are presented in Table 10.

Table 10 — Complex indicator of concentration by years

Indicator 
Years

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Market share of the largest 
company 0,29 0,33 0,29 0,42 0,41 0,48
Market concentration factor:
three (CR-3)
five (CR-5) 0,650,82 0,680,88 0,690,87 0,750,87 0,750,91 0,880,98
Herfindahl-Hirschman Index 
(IX-X) 0,17 0,19 0,18 0,25 0,26 0,33
Index of entropy general relative 0,88 80,3 0,81 0,74 0,72 0,58
Dispersion rate
— market shares
— logarithms of market shares

0,008
0,38

0,008
0,35

0,009
0,62

0,016
0,23

0,017
0,23

0,031
0,33

Gini index 0,55 0,57 0,51 0,57 0,58 0,63
Complex concentration indicator 0,465 0,474 0,488 0,478 0,481 0,525

After the transformations and bringing all the indicators to one standard, one can de-
termine the general tendency to change by determining the complex concentration index by 
the formula:

 
1

1 n

k i
i

Q q
n =

= ⋅∑ , (10)

where Qk — complex indicator of market concentration; qi — the i-th indicator of market 
concentration determination; n — the number of partial indicators of concentration of 
markets.

Summary. The analysis of the state of economic competition in the market of flour-
and-cereal industry in the Volyn region made it possible to formulate the main conclusions 
and proposals. On the basis of calculations of partial indicators and a complex indicator of 
concentration, the regional flour market can be defined as an oligopoly with the existence of 
a dominant enterprise. Thus, work should be strengthened in order to increase the effective-
ness of the mechanism of regulating competitive relations, given the tendency to increase 
concentration of the market, and to strengthen work in the direction of prevention of mani-
festations of abuse of monopoly power.

A comprehensive indicator can be used to determine the general trend of changing 
market concentration — the higher the value of the indicator, the higher the market concen-
tration. The calculation can be supplemented by other indicators, reduced to a certain stand-
ard as the growth of the indicator should characterize the growth of monopolization in the 
market and the calculation should be made in the coefficients. In this case, the complex index 
can range from 0 to 1, since it is within such limits that all partial indicators are included in 
the calculation. Thus, in order to establish the type of market, which characterizes a definite 
complex index of the corresponding year of the research period, one can use the general 
method, which was obtained by means of a uniform distribution.
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Мета. Метою статті є аналіз економічної конкуренції на ринку борошно-
круп’яної галузі АПК Волинського регіону.

Методи. У процесі аналізу економічної конкуренції на ринку борошно-круп’яної 
галузі АПК Волинського регіону використано діалектичний метод наукового пізнання, 
а також загальнонаукові методи гносеології: теоретичного узагальнення, порівнян-
ня, групування та аналізу.

Результати. У статті на основі проведених розрахунків часткових показни-
ків та комплексного показника концентрації визначено регіональний ринок борошно-
круп’яної галузі як олігополія з існуванням домінуючого підприємства. Запропоновано 
антимонопольному комітету в регіоні посилити роботу у напрямку підвищення ефек-
тивності дії механізму регулювання конкурентних відносин, зважаючи на тенденцію 
до зростання сконцентрованості ринку, та посилити роботу у напрямку недопущен-
ня проявів зловживання монопольною владою. Практичне значення одержаних резуль-
татів полягає у тому, що обґрунтовані пропозиції щодо ефективного функціонування 
ринку борошно-круп’яної галузі в регіоні сприятимуть стабілізації і подальшому на-
рощуванню обсягів виробництва конкурентоспроможної продукції для забезпечення 
як внутрішніх потреб регіону, так і участі у зовнішній торгівлі.

Ключові слова: ринок, підприємства борошно-круп’яної галузі, підприємства 
АПК, економічна конкуренція, коефіцієнт концентрації.

Цель. Целью статьи является анализ экономической конкуренции на рынке му-
комольно-крупяной отрасли АПК Волынского региона.

Методы. В процессе анализа экономической конкуренции на рынке мукомольно-
крупяной отрасли АПК Волынского региона использованы диалектический метод на-
учного познания, а также общенаучные методы гносеологии: теоретического обоб-
щения, сравнения, группировки и анализа.

Результаты. В статье на основе проведенных расчетов частных показателей 
и комплексного показателя концентрации определен региональный рынок мукомоль-
но-крупяной отрасли как олигополия с существованием доминирующего предприятия. 
Предложено антимонопольному комитету в регионе усилить работу в направлении 
повышения эффективности механизма регулирования конкурентных отношений, 
учитывая тенденцию к росту сконцентрированности рынка, и усилить работу в на-
правлении недопущения проявлений злоупотребления монопольной властью. Практи-
ческое значение полученных результатов заключается в том, что обоснованные пред-
ложения по эффективному функционированию рынка мукомольно-крупяной отрасли 
в регионе будут способствовать стабилизации и дальнейшему наращиванию объемов 
производства конкурентоспособной продукции для обеспечения как внутренних по-
требностей региона, так и участия во внешней торговле.

Ключевые слова: рынок, предприятия мукомольно-крупяной отрасли, предпри-
ятия АПК, экономическая конкуренция, коэффициент концентрации.
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METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE EVALUATION  
OF THE MERCHANDISING MANAGEMENT SYSTEM  

AT RETAIL ENTERPRISES
Мета. Метою статті є дослідження практичних аспектів застосування мето-

ду аналізу ієрархій для розширення інструментарію оцінки системи управління мер-
чандайзингом на роздрібних підприємствах.

Методи. При підготовці статті використано загальнонаукові та спеціальні 
методи дослідження, а саме: експерименту, групування; аналізу та синтезу; а та-
кож математичного моделювання — метод аналізу ієрархій для розрахунку вагомос-
ті критеріїв глобальних пріоритетів системи управління мерчандайзингом.

Результати. Розвинуто методичні підходи до оцінки системи управління мер-
чандайзингом на роздрібних підприємствах, застосовуючи метод аналізу ієрархій. 
Встановлено складові основних функцій управління і визначено їх критерії та суб-
критерії для оцінки системи управління мерчандайзингом. Сформовано ієрархічне на-
ведення досліджуваної проблеми. Визначено пріоритети критеріїв і розраховано їх 
оцінку за кожною з альтернатив. Отримано комплексну аргументовану оцінку сис-
теми управління мерчандайзингом, яка дозволить вирішувати різні завдання щодо 
управління мерчандайзингом на стратегічному, оперативному, тактичному рівнях. 
Розкрито сильні та слабкі сторони в системі управління мерчандайзингом. Отримані 
результати сприятимуть обґрунтованому вибору пріоритетів в управлінні роздріб-
ними підприємствами. Наведено рекомендації щодо покращення системи управління 
мерчандайзингом на роздрібних підприємствах.

Ключові слова: роздрібні підприємства, система управління мерчандайзингом, 
метод аналізу ієрархій, матриця попарних порівнянь, локальні пріоритети, субкритерії.

Постановка проблеми. Нагальним завданням вітчизняних роздрібних підпри-
ємств на сучасному етапі розвитку є утримання наявних та залучення нових спо-
живачів, отримання прибутку через збільшення транзакцій і, як наслідок, зміцнення 
ринкових позицій. Реалізація зазначених програм є можливою за умов ефективного 
управління усіх структурних підрозділів. Застосування сучасних методів управлін-
ня та їх оцінка, у тому числі невід’ємної емоційної складової торговельного проце-
су — мерчандайзингу, допоможе налаштувати діяльності роздрібних підприємств 
на своєчасну реалізацію поставлених завдань. У зв’язку з цим виникає необхідність 
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об’єктивної оцінки системи управління мерчандайзингом, згідно з результатами якої 
мають прийматися обґрунтовані управлінські рішення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналізуючи останні дослідження і 
публікації, з’ясовано, що проблеми управління роздрібними підприємствами висвіт-
лені у працях В. Апопія [1], О. Бермана [2], Ю. Шпільової [3], Н. Гросул, О. Кавун, 
А. Мазаракі, М. Чорної, Т. Футало, В. Ящука та ін. Дослідженням впливу на еконо-
мічну діяльність комплексу мерчандайзингу на роздрібних підприємствах займається 
низька дослідників, серед них: К. та Р. Канаян [4], Л. Таборова [5], С. Сисоєва [6], 
О. Памбухчиянц, Л. Ковальська, Є. Ромат, І. Корсак, З. Тягунова, Ю. Хом’як, І. Мельник 
та ін. Але не дістали належного висвітлення принципово важливі питання, пов’язані з 
оцінкою системи управління мерчандайзингом, результати якої можуть істотно впли-
нути на ефективність діяльності роздробу.

Мета статті полягає в дослідженні практичних аспектів застосування методу 
аналізу ієрархій для розширення інструментарію оцінки системи управління мерчан-
дайзингом на роздрібних підприємствах.

Виклад основного матеріалу дослідження. Оцінка системи управління мер-
чандайзингом — складне та структурне поняття, оскільки є комплексною характерис-
тикою результатів функцій управління і впливу інструментів мерчандайзингу на по-
ведінку споживачів під час прийняття рішення щодо купівлі товару.

Для удосконалення інструментарію оцінки системи управління мерчандайзин-
гом на роздрібних підприємствах було обрано один із методів математичного моделю-
вання — метод аналізу ієрархій, запропонований Т. Сааті для побудови та вирішення 
багатокритеріальних оптимізаційних задач і вибору найкращих рішень, у тому числі 
й управління, шляхом розрахунку пріоритетів альтернатив та їх критеріїв. Оскільки 
оцінка системи управління — структурне поняття, яка має певну ієрархію, застосуван-
ня обраного методу є доцільним.

Порядок застосування методу аналізу ієрархій для оцінки системи управління 
мерчандайзингом пропонується здійснювати за перерахованими нижче етапами.

На першому етапі формується ієрархічне наведення досліджуваної проблеми, 
яка визначає критерії та їх субкритерії, що потребують дослідження. У ситуації, яка 
розглядається, це домінантна ієрархія, яка є повною, оскільки кожен елемент заданого 
рівня функціонує як критерій для всіх елементів, що стоять нижчими рангами [7, с. 25] 
і наведена трьома рівнями.

І-й рівень критерію — безпосередньо ієрархічне наведення проблеми — система 
управління мерчандайзингом.

ІІ-й рівень критеріїв — три фактори (критерії), які уточнюють проблему системи 
управління мерчандайзингом, до них належать [8]: планування мерчандайзингу, орга-
нізація й координація мерчандайзингу, контроль та аналіз мерчандайзингу (табл. 1).

ІІІ-й рівень критерію — субкритерії, які мають бути оцінені відносно ІІ-го рівня 
критеріїв (табл. 1). За правилами побудови ієрархії для кожного критерію потрібно ви-
значити субкритеріїї (є найменшими структурними одиницями, яким мають бути при-
своєні бали; на підставі балів різних субкритеріїв система розраховує бал відповідного 
основного критерію більш високого рівня [7; 9; 10]).

Відповідно до закону ієрархічної неперервності елементи нижчого рівня ієрархії 
потрібно порівняти попарно відносно елементів наступного рівня і т. д., до вершини 
ієрархії [7, с. 26].

На другому етапі встановлюються пріоритети критеріїв і оцінюється кожна з 
альтернатив за критеріями, визначивши найбільш важливу з них. Оцінку пріоритетів 
було здійснено експертами і побудовано відповідні матриці. Матрицю попарних по-
рівнянь за визначеними критеріями наведено у табл. 2.
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Таблиця 1 — Критерії ІІ рівня та субкритерії ІІІ рівня системи управління 
мерчандайзингом

№ Критерії ІІ 
рівня Позначка Субкритерії ІІІ рівня Позначка

1 Планування 
мерчандайзин-
гу

ПМ Планування товарного асортименту ПТА
Планування програми мерчандайзингу ППМ
Планування роздрібної ціни ПРЦ
Планування кампанії просування ПКП
Планування економічних показників, 
пов’язаних з мерчандайзингом

ППМ

2 Організація та 
координація 
мерчандайзин-
гу

ОКМ Мерчандайзинг-бук МБ
Організація внутрішнього простору ОВП
Організація зовнішнього простору ОЗП
Організація продажу товару ОПТ
Організація системи навчання персоналу 
техніці мерчандайзингу

ОСНПМ

Підвищення лояльності споживачів до мережі ПЛСМ
3 Контроль та 

аналіз мерчан-
дайзингу

КАМ Контроль відповідності цілей та результатів КВЦ
Контроль заходів впровадження та реалізації 
асортиментної політики

КЗРАП

Контроль заходів впровадження та реалізації 
цінової політики

КЗРЦП

 Контроль заходів впровадження та реалізації 
політики комунікацій

КЗРПК

Контроль економічних показників комплексу 
мерчандайзингу

КЕПКМ

Контроль якості отриманої інформації КЯІ

Таблиця 2 — Локальні пріоритети для елементів певного рівня [1,2]

№ 

Назва елементів, що 
порівнюються на 
визначеному рівні 
ієрархічної моделі

 a1 a2 … an
Власний 
вектор

Локальний 
пріоритет, 

1 a1
2 a2
… …
n an

      λmax =      ; ІУ =     ; ВУ =      ; 

На третьому етапі обчислюються компоненти власного вектору ( iu ) локальних 
пріоритетів за формулами:
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ni ij
j

u a n
=
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де iu  — власний вектор і-го локального пріоритету, aij — і-го елемент j-го стовпцю 
матриці попарних порівнянь, n — кількість критеріїв.
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Під час порівняння елементів, які розглядаються в ієрархічній моделі, дуже важ-
ливо враховувати узгодженість між парними порівняннями матриці. Для цього на чет-
вертому етапі розраховують індекс узгодженості, який і вказує на ступінь порушень 
узгодженості. При оцінці ступеня узгодженості ІІ-го рівня — уточнення мети — по-
трібно знайти міру оцінки ступеня (індекс) відхилення від узгодженості щодо пра-
вильності суджень експертів. Індекс узгодженості (ІУ) та відношення узгодженості 
(ВУ) розраховуються за формулами (3–4):

 У = max

1

n

n

λ −
− ;  (3)

 ВУ = .   (4)

На п’ятому етапі здійснюємо розрахунок усіх субкритеріїв ІІІ рівня, який впли-
ває на кожен верхній елемент — критерію рівня ІІ, до якого він (субкритерій) прими-
кає, причому елементи будь-якого рівня порівнюються один з одним відповідно до їх 
впливу [7, с. 43].

Наступним, шостим етапом є застосування принципу синтезу, завдяки якому ви-
значаємо глобальні пріоритети елементів ІІІ рівня. Це глобальний пріоритет того еле-
мента, який потім використовується для зважування локальних пріоритетів елементів, 
порівнюваних відносно нього як до критерію і розташованих рівнем нижче. Процеду-
ра триває до самого нижнього рівня [7, с. 40] і розраховується за формулою:

 Zi = Vij
.Ui ,   (5)

де Vij — локальний пріоритет (ваговий коефіцієнт) i-го елемента рівня ІІІ відносно j-го 
елемента — критерію рівня ІІ, Uі — локальний пріоритет i-го елемента.

На сьомому етапі, розраховується граничний відносний пріоритет критеріїв 
оцінки. Після розрахунків знаходимо пріоритети двох типів: що показують вплив од-
ного елемента на будь-який інший елемент в системі, відомі як відносні пріоритети, а 
також абсолютний пріоритет будь-якого елемента відносно того, на які елементи він 
впливає. У загальному випадку отримуємо граничні значення цих пріоритетів. Обчис-
лення пріоритетів показало, до чого можуть привести існуючі тенденції, якщо немає 
змін в уподобаннях, які впливають на пріоритети.

При виконанні обчислень використовуваного методу аналізу ієрархій для зна-
ходження оптимального рішення щодо системи управління мерчандайзингом було за-
стосовано інструментарій програмного забезпечення Microsoft Excel.

Згідно із запропонованим переліком послідовних дій для оцінки системи управ-
ління мерчандайзингом на роздрібних підприємствах у процесі розрахунку локальних 
пріоритетів ІІ рівня, які уточнюють загальну мету проблеми (саме систему управління 
мерчандайзингом), визначено, що найвпливовішим є елемент планування мерчандай-
зингу зі значенням 0,388 балів. Це вказує на фундаментальність функції планування, 
від якої залежать подальша діяльність та розвиток роздрібного підприємства. Також 
важливим елементом ІІ-го рівня встановлено елемент організації та координації мер-
чандайзингу з пріоритетністю 0,367 (табл. 3), що свідчить про важливість ефективної 
організації процесу управління системи мерчандайзингу на роздрібних підприємствах 
не тільки для виконання технологічного процесу продажу товарів, а й підтримки зла-
годженої спільної дії членів колективу задля забезпечення спрямованості персоналу 
на результативне виконання завдань.

Для узагальнення локальних пріоритетів системи управління мерчандайзингом 
необхідно розрахувати підпорядкованість критеріїв ІІІ рівня із застосуванням принци-
пу синтезу. Отримані дані наведено в табл. 4.
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Таблиця 4 — Глобальні пріоритети параметрів ІІІ рівня (складено автором)
Критерії Vij Ui Zi

Планування мерчандайзингу
 ПТА 0,388 0,1619667 0,062843
ППМ 0,388 0,2704047403 0,104917
ПРЦ 0,388 0,190868995 0,074057
ПКП 0,388 0,223470357 0,086706
ПЕПМ 0,388 0,153218475 0,059449

Організація та координація мерчандайзингу
МБ 0,367 0,159865419 0,058671
ОВП 0,367 0,182064088 0,066818
ОЗП 0,367 0,114455971 0,042005
ОПТ 0,367 0,101985665 0,037429
ОСНПТМ 0,367 0,441628857 0,162078
ПЛСМ 0,367 0,105576819 0,038747

Контроль та аналіз мерчандайзингу
КВЦ 0,246 0,190582224 0,046883
КЗРАП 0,246 0,219492276 0,053995
КЗРЦП 0,246 0,064239817 0,015803
КЗРПК 0,246 0,1581163857 0,038897
КЕПКМ 0,246 0,367521826 0,09041
КЯП 0,246 0,102238199 0,025151

Згідно з результатами за пріоритетністю критерію «Планування мерчандайзингу» 
встановлено субкритерій «Планування комплексу просування» з локальним пріорите-
том 0,223 бали, який характеризується плануванням акційних заходів, рекламою без-
посередньо у місці продажу та у СМІ, зв’язками з громадськістю тощо. Найменшим за 
пріоритетом у матриці, що розглядається, виявився елемент «Планування економічних 
показників, пов’язаних з мерчандайзингом». Так, для підвищення визначеного критерію 
пропонується: впровадження заходів щодо збільшення середнього чеку за допомогою 
комплексного продажу; підбір відповідних видів і марок товарів та їх розміщення від-
носно особливостей цільової аудиторії; застосовувати концепції викладки і тим самим 
управління сприйняттям і поведінкою покупців у торговельному залі та ін. [4].

Аналіз ІІІ рівня критерію «Організація та координація мерчандайзингу» його 
відповідних субкритеріів показав, що самим впливовим за пріоритетом є елемент 
«Організація системи навчання персоналу техніці мерчандайзингу» з оцінкою в 0,442 
бали. Найнижчім у матриці, що розглядає порівняння, визначено елемент «Організа-
ція продажу товарів» з оцінкою 0,102 бали. Для підвищення пріоритетності бажано 
оптимізувати асортимент, переглянути планування торговельного залу, впровадити за-
соби емоційного впливу на споживачів: збільшити активність покупців у торговель-
ному просторі завдяки кольоровим асоціаціям, створити комфортну атмосферу за до-

Таблиця 3 — Локальні пріоритети для елементів ІІ рівня (розраховано автором)

№ 

Назва елементів, 
що порівнюються 
на другому рівні 

ієрархічної моделі

ПМ ОКМ КАМ Власний 
вектор

Локальний 
пріоритет 

1 ПМ 1 5 1/3 1,182 0,388
2  ОКМ 1/2 1 7 1,11869 0,367
3  КАМ 3 1/7 1 0,749 0,246

 λmax = 3,049, ІУ = 0,0245, ВУ = 0,046
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помогою музикального супроводу, привернути увагу споживача викладкою товару та 
ін. [4; 5; 6].

З елементів ІІІ рівня пріоритетним субкрітеріїєм визначено «Контроль економіч-
них показників комплексу мерчандайзингу». Це свідчіть про те, що своєчасний конт-
роль економічних показників комплексу мерчандайзингу надасть можливості персо-
налу своєчасно проаналізувати існуючий стан запланованих показників, виправити 
або скоригувати відхилення й позитивно вплинути на результат.

Згідно із отриманими даними розрахунку вагомості критеріїв глобальних пріо-
ритетів системи управління мерчандайзингом визначено, що самим пріоритетним є 
критерій «Організація системи навчання персоналу техніці мерчандайзингу» з оцін-
кою 0,162. Також пріоритетним напрямком в управлінні системою мерчандайзингу, 
зазначено критерії «Планування програм мерчандайзингу» та «Контроль економічних 
показників, пов’язаних з мерчандайзингом» з оцінками 0,105 та 0,0904 відповідно. 
Найнижчим пріоритетом визначено субкритерій «Контроль якості отриманої інформа-
ції», що потребує перегляду управлінським персоналом питань комунікаційного про-
цесу між співробітниками, а саме: дублювання інформації, процесу відстеження по-
казників щодо продажу товарів, а також проблем відносно отримання інформаційних 
даних зовнішнього і внутрішнього середовища.

Висновки. Застосування методу аналізу ієрархій надало можливості ухвалити 
такі завдання під час оцінки системи управління мерчандайзингом:

 — ієрархічно навести досліджувану проблему для розуміння важливості визна-
чаємих критеріїв та їх субкритеріїв, що потребують дослідження;

 — визначити вагомість кожного елемента, що дозволить з більшою вірогідністю 
оцінити систему управління мерчандайзингом;

 — отримати комплексну аргументовану оцінку системи управління мерчандай-
зингом роздрібного підприємства;

 — розкрити сильні та зрозуміти слабкі сторони в системі управління мерчан-
дайзингом для своєчасної розробки заходів їх покращення;

 — отримані судження можуть враховуватися при формуванні стратегії розвитку 
роздрібного підприємства або при її корегуванні.
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Цель. Целью статьи является исследование практических аспектов приме-
нения метода анализа иерархий для расширения инструментария оценки системы 
управления мерчандайзингом на розничных предприятиях.

Методы. При подготовке статьи использованы общенаучные и специальные 
методы исследования, а именно: эксперимента, группировки; анализа и синтеза, 
а также метод математического моделирования — метод анализа иерархий для 
расчета значимости критериев глобальных приоритетов системы управления мер-
чандайзингом.

Результаты. Сформирован методический подход к оценке системы управления 
мерчандайзингом на розничных предприятиях на основе метода анализа иерархий. 
Установлены составляющие основных функций управления и определены их критерии 
и субкритерии для оценки системы управления мерчандайзингом. Представлена ие-
рархия исследуемой проблемы. Определены приоритеты критериев и рассчитаны их 
оценки по каждой из альтернатив. Получена комплексная аргументированная оценка 
системы управления мерчандайзингом, которая позволит решать различные зада-
чи по управлению мерчандайзингом на стратегическом, оперативном, тактическом 
уровнях. Раскрыты сильные и слабые стороны в системе управления мерчандайзин-
гом. Полученные результаты будут способствовать обоснованному выбору приори-
тетов в управлении розничными предприятиями. Приведены рекомендации по улуч-
шению системы управления мерчандайзингом на розничных предприятиях.
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Objective. The objective of the article is to study the practical aspects of applying the 
hierarchy analysis method for expanding the assessment toolkit of the merchandising man-
agement system in retailers.

Methods. General scientific and special research methods are applied as a part of 
preparation of the article, namely: experiment, grouping; analysis and synthesis, as well as 
the method of mathematical modeling — analysis of hierarchies to calculate the significance 
of the criteria for global priorities of the merchandising management system.

Results. Retail trade remains one of the perspective and promptly developing branches 
of national economy. The main feature of its commercial activity is the intensive competition 
from the domestic and foreign companies. In the conditions of system crisis in Ukraine in 
recent years there is a search for new approaches to the competitive positions in the market. 
A methodical approach to evaluating the merchandising management system at retailers 
based on the hierarchy analysis method has been developed. The components of the main 
management functions were established and their criteria and subcriteria for evaluating the 
management system of merchandising were determined. The hierarchy of the problem being 
investigated is presented. Priorities of criteria were determined and their estimates for each 
of the alternatives were calculated. A comprehensive reasoned assessment of the merchan-
dising management system was obtained, which will allow solving various tasks of manag-
ing merchandising at the strategic, operational and tactical levels. Revealed the strengths 
and weaknesses in the management system of merchandising. The results will contribute to 
the informed choice of priorities in the management of retail enterprises. The recommenda-
tions for improving the merchandising management system at retailers are given.

Key words: retailers, merchandising management system, hierarchy method, pairwise 
comparison matrix, local priorities, subcriteria.
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LEAN-MANAGEMENT ROLE IN INTERNAL LOGISTIC SYSTEM  
IN ANTI-CRISIS ACTIVITY CONTEXT

Мета. Метою статті є визначення ролі Lean-менеджменту в логістичній ді-
яльності виробництва як концепції постійного вдосконалення виробничого процесу, 
методів і механізму управління та інструменту запобігання кризових явищ.

Методика. У процесі дослідження використано методи аналізу, синтезу, аб-
страгування та логічного узагальнення — для виявлення можливостей інтеграції ло-
гістичних рішень виробничого підприємства з концепцією Lean-менеджменту; мо-
делювання — для побудови моделі взаємозв’язку логістичних рішень виробництва з 
урахуванням Lean-технологій.

Результати. У статті розглянуто причини криз та методи запобігання кри-
зових явищ. Дослідники, які займаються проблемами подолання кризових явищ, ви-
явили, що причинами виникнення криз можуть бути як зовнішні, так і внутрішні 
фактори, природні і техногенні тощо. Кризи існують завжди. Завдання управлін-
ня полягає в прогнозуванні та виявленні кризи на підприємстві. Аналіз антикризо-
вих підходів показав, що в першу чергу звертається увага на фінансову діяльність 
підприємства і дії спрямовані на відновлення платоспроможності та повернення 
фінансової стійкості. Сучасна модель управління потребує іншого погляду на вирі-
шення кризових ситуацій. Рекомендовано в діяльності підприємства використову-
вати логістичну концепцію у виробничій та управлінській діяльності як підхід, що 
дозволяє комплексно вирішувати проблеми, спричиненні нестабільністю у зовніш-
ньому середовищі та неефективним станом у внутрішньому середовищі. Проаналі-
зовано сутність логістичної концепції та виявлено привабливість її використання у 
внутрішньовиробничий системі. Логістична концепція спрямована на оптимізацію 
матеріальних потоків усередині підприємства, виявлення всіх витрат і втрат в 
процесі його руху по всьому логістичному ланцюгу. Розглянуто сучасні концепції, 
які використовуються у внутрішньологістичних системах, зокрема концепцію Lean 
production, та виявлено економічні вигоди від її застосування. Lean production — це 
нова філософія раціональної організації виробничої діяльності і послідовного вдо-
сконалення виробництва, спрямована на виявлення слабких ланок. Застосування 
підходів та інструментів Lean-менеджменту сприяє досягненню конкурентоспро-
можності підприємства та збільшенню прибутку. Удосконалено взаємозв’язок ло-
гістичних рішень виробництва з концепцією Lean production, що, на відміну від тра-
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диційних підходів управління виробництвом з використанням логістики, дозволяє 
застосовувати філософію та принципи Lean на рівні персоналу і використовувати 
карту потоку створення цінностей.

Ключові слова: криза, управління, інструменти, концепції, логістична систе-
ма, внутрішньологістична система, Lean-менеджмент, карта потоку створення 
цінностей.

Постановка проблеми та її зв’язок з найважливішими науковими та практични-
ми завданнями. Зміни у зовнішньому середовищі організацій, зміни у сферах партнер-
ства, глобалізація, економічна нестабільність сприяють формуванню передумов кри-
зових явищ для більшості суб’єктів господарювання. Не тільки фактори зовнішнього 
середовища впливають на виникнення кризової ситуації на підприємствах практично 
усіх галузей та секторів економіки України, а й стан управління господарсько-фінан-
совою діяльністю суб’єктів господарювання. Актуальність проблеми полягає у тому, 
що нестійка кон’юнктура ринкового середовища постійно вимагає впровадження но-
вих методів та підходів для підвищення конкурентоспроможності підприємств. Саме 
застосування логістичної концепції у виробничій діяльності дозволяє здійснювати 
виробничу інтеграцію для формування додаткових конкурентних переваг, оптимі-
зацію всіх видів витрат у виробничій діяльності, підвищувати пропускну здатність 
виробничих потужностей та підвищувати гнучкість і адаптованість виробництва до 
кон’юнктури ринку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різнобічні аспекти підвищення кон-
курентоспроможності підприємств в умовах кризи та застосування логістичних під-
ходів у виробничій діяльності, зокрема концепцій lean-менеджменту, підходу «just in 
time», елементів системи KANBAN тощо, є предметом досліджень багатьох науковців. 
Широке коло питань, пов’язаних із дослідженням економічної стійкості підприємств і 
управління нею в умовах кризи, знайшло відображення в роботах І. Ансоффа, В. О. Ва-
силенко, В. М. Геєця, Е. М. Короткова, Л. О. Лігоненко, С. В. Оборської, О. І. Пушкар та 
інших. На необхідність використання логістичної концепції у виробничій діяльності 
вказують наукові праці Л. В. Балабанової, Є. В. Крикавського, О. М. Тридід, К. Ф. Ко-
вальчука. Питаннями Lean-менеджменту займалися відомі зарубіжні та вітчизняні 
науковці такі як: В. М. Бабушкін, Джеймс П. Вумек, Даниел Т. Джонс, Тайити Оно, 
Джеффри Лайкер, Джордж Л. Майкл, Денніс П. Хоббс, Н. С. Давидова, Ю. П. Клоч-
ков, Л. М. Сакун та ін. Дослідження підходів Lean-менеджменту у виробничій логісти-
ці дозволить вирішити низку питань оптимізації запасів матеріальних ресурсів і часу 
виробництва для швидкого реагування на зміни ринкового попиту.

Метою статті є визначення ролі Lean-менеджменту в логістичній діяльності ви-
робництва як концепції постійного вдосконалення виробничого процесу, методів і ме-
ханізму управління та інструменту запобігання кризових явищ.

Виклад основного матеріалу дослідження. Проблема дослідження можливос-
тей ефективного функціонування підприємств в умовах нестабільної економіки є на 
сьогодні однією із найбільш актуальних для всіх суб’єктів господарювання. Пошук 
нових підходів запобігання кризових явищ на підприємстві зумовлює використання як 
сучасних методів антикризового управління, зокрема постійного моніторингу і комп-
лексної діагностики на предмет виникнення кризи в управлінській та виробничій ді-
яльності, так і розробки системи управління на логістичній основі. Причини криз, що 
виникають на підприємствах, можуть бути різними. Вони поділяються на об’єктивні, 
пов’язані із циклічними потребами модернізації і реструктуризації підприємств, а та-
кож із несприятливим впливом зовнішнього середовища організацій, і суб’єктивні, що 
відбивають помилки і волюнтаризм в управлінні. Також можуть носити природний 



ПІДПРИЄМНИЦТВО, МЕНЕДЖМЕНТ, МАРКЕТИНГ

ISSN 2079-4819 ВІСНИК ДонНУЕТ  2018  № 2(69) 27

характер і техногенний відбиток, пов’язаний з діяльністю людини. Причини кризи 
можуть бути зовнішніми і внутрішніми, загальні і локальні. За словами Н. В. Ляшен-
ко, «…причина появи кризових явищ у діяльності підприємств прихована в самому 
ринковому господарстві, якому властиві постійні зміни ринкових орієнтацій спожи-
вачів, невизначеність економічної поведінки контрагентів підприємства, що потребує 
постійного коригування основних елементів та функціональних підсистем самого під-
приємства з метою забезпечення адекватності вхідним та вихідним параметрам роз-
витку системи в цілому» [14, с. 1]. Таким чином, можна констатувати ту обставину, 
що небезпека кризи існує завжди і її необхідно передбачати і прогнозувати. На думку 
Е. М. Короткова, «криза — це крайнє загострення суперечностей у соціально-економіч-
ній системі (організації), що загрожує її життєстійкості в навколишньому середовищі» 
[10, с. 13]. Криза задає потенцію до конструктивних дій з боку менеджменту.

Варіативність та стохастичність появи кризи формують інше мислення щодо 
ефективного управління підприємством. Відомо, що антикризове управління на бага-
тьох підприємствах спрямовано на вирішення проблем, що вже виникли, і на розробку 
та реалізацію заходів, які будуть спрямовані на швидке відновлення платоспромож-
ності й повернення фінансової стійкості. Антикризові заходи вимагають від керівника 
великого досвіду, знань та витрат на проведення діагностики, стабілізації й повернен-
ня втрачених позицій. Тому з метою запобігання кризових явищ, можливих втрат і ви-
трат доцільно звернути увагу на використання логістичної концепції в управлінській 
та виробничій діяльності.

Питанням управління логістичними процесами на підприємстві присвячено не-
багато наукових праць, які носять загальнотеоретичний і вузькоспеціальний характер. 
Разом з тим, незважаючи на підвищений інтерес до теорії логістики з боку вчених, прак-
тичній реалізації логістичного підходу до управління виробничими процесами на ві-
тчизняних підприємствах приділяється мало уваги, особливо оптимізації матеріальних 
потоків усередині підприємства. На сучасному етапі розвитку нові умови виробництва 
характеризуються інтеграцією транспортних, постачальницьких і збутових структур і 
утворюють внутрішньовиробничу логістичну систему. Внутрішньовиробничі логістич-
ні системи підприємств задають певний ритм усього логістичного ланцюга. Система 
постачання й збуту, транспортна система повинні функціонувати відповідно до ритму 
внутрішньовиробничих логістичних систем. Всі дії відбуваються синхронно, можна 
контролювати весь логістичний ланцюг, завчасно виявляти слабкі місця. Тому основна 
мета внутрішньовиробничих логістичних систем полягає в координації планування й 
управління виробництвом, реалізації оперативних і стратегічних планів. За словами 
Л. В. Балабанової, «можливість адаптації макрологістичних систем до змін навколиш-
нього середовища в значному ступені визначається здатністю вхідних внутрішньови-
робничих логістичних систем швидко змінювати якісний і кількісний склад вихідного 
матеріального потоку, тобто асортименти й кількість продукції, що випускається» [2, 
с. 108]. Привабливість логістичної концепції полягає у вирішенні багатьох питань, що 
впливають на ефективність виробничої діяльності в цілому. Наприклад, використання 
логістичних систем проштовхування або витягування дозволяють інтегрувати складний 
виробничий механізм у єдину систему й максимально задіяти робітників і обладнання 
у виробництві. Логістична концепція стимулює постійне та інтенсивне використання 
обладнання, формує партнерство з постачальниками та, навіть, із суперниками; прагне 
виготовлення продукції великими партіями, при цьому враховує попит з боку покупців; 
усуває нераціональне внутрішньовиробниче переміщення сировини, матеріалів, напів-
фабрикатів, простої обладнання, збиткові запаси тощо. У логістичній системі виокрем-
люють концепції витягування й проштовхування, які мають свої особливості та характе-
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ристики, але сучасні підприємства у внутрішньологістичних системах використовують 
частіше концепції витягування, до яких відноситься, зокрема концепція Lean production 
(ощадливе виробництво). На думку науковців, які займаються проблематикою підви-
щення ефективності виробництва, ощадливе виробництво — це набір методів та ін-
струментів, постійне застосування яких дозволяє максимально використати можливості 
досягнення конкурентоспроможності підприємства та збільшення прибутку. Привабли-
вість Lean в тому, що система на 80 % складається з організаційних заходів, і тільки 
20 % складають інвестиції в технологію. Вона передбачає залучення у процес оптимі-
зації бізнесу кожного співробітника і максимальну орієнтацію на споживача. Необхідно 
зазначити, що на сьогоднішній день ощадливе виробництво застосовують майже 100 % 
японських компаній, 72 % компаній США, у Великобританії — 56 %, в Бразилії — 55 %, 
в Мексиці — 42 %, у той час в Україні ощадливим виробництвом займаються тільки 
великі поодинокі компанії [10, с. 27]. Серед компаній-лідерів у запровадженні нової 
концепції потрібно назвати ТОВ «Дніпровський завод бурового обладнання», багато-
профільну корпорацію «Агро-Союз», ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ», ПАТ «АрселорМітталСтіл 
Кривий Ріг», ПАТ «Південний ГЗК», «Кока-Кола Бевериджиз Україна Лімітед», ВАТ 
«Дніпро спецсталь», підприємства індустріальної групи УПЕК тощо. За словами топ-
менеджера логістичної компанії Pharm Express Logistics, «впровадження Lean в Україні 
проходить успішно, інколи методом проб і помилок, починаючи від малого до більшо-
го. Проте українські компанії використовують кращі методи з напрацьованих світових 
практик, які оптимізовані під місцеві реалії».

Lean-менеджмент — це цілісна управлінсько-виробнича система раціональної 
організації і послідовного вдосконалення виробництва у промисловій та непромис-
ловій сферах, інфраструктурних галузях, включаючи житлово-комунальне господар-
ство, охорону здоров’я, військову справу тощо з урахуванням стадії зрілості виробни-
чого процесу. Максимальну вигоду від впровадження ощадливого виробництва можна 
отримати, якщо добре зрозуміти принципи Lean-менеджменту і застосовувати їх в 
комплексі, тим самим забезпечивши єдність напрямків у виробничій діяльності. За-
своєння ощадливого виробництва дозволяє:

 — підвищити продуктивність у 3–10 разів;
 — економити до 10 % річного доходу;
 — збільшити прибуток в 2–3 рази;
 — скоротити термін виконання замовлення в 4 рази.

Впровадження підходів концепції ощадливого виробництва дозволяє скоротити 
в середньому: тривалість виробничого циклу — на 50 %, обсяги незавершеного вироб-
ництва — на 60 %, кількість випадків перероблення продукції — на 70 %, необхідні 
площі — на 30 %, необхідний для переналаштування обладнання час — на 65 %.

У сучасному розумінні Lean-менеджмент — це особливий вид організаційного 
мислення із використанням широкого набору операційних інструментів і продуктив-
ної комунікації як по вертикалі, так і по горизонталі. Він забезпечує послідовне усу-
нення наступних ризиків підприємницької і виробничої діяльності:

— втрата ринку внаслідок низького рівня конкурентоспроможності;
— залежність бізнесу від настроїв влади і політиків, високих податків, неста-

більного законодавства, високих кредитних ставок;
— втрати та неефективне виробництво;
— неефективне використання знань і навичок персоналу тощо.
Аналізуючи відомі п’ять принципів Lean, що були запроновані Джеймсом Ву-

меком та Деніелом Джонсом [5, с. 74] можна сказати, що вони є універсальними для 
всіх організацій промислової та непромислової сфери, але є певні напрямки, які стосу-
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ються тільки певного підприємства. Для цього потрібно вміти складати карту потоку 
цінностей продукту, що для кожного підприємства унікальна. Якщо керівництво та 
персонал організації навчаться визначати цінність, бачити весь потік створення цін-
ності, безперервно додавати цінність в продукт на кожному етапі потоку, тоді можна 
постійно вдосконалювати технологічний процес створення продукту, організаційні 
заходи, методи управління та ін. На думку науковців Г. Ю. Шпортько, М. К. Вишнев-
ської, карта потоку цінностей — «це наочна графічна схема, яка зображує матеріальні 
та інформаційні потоки, необхідні для надання продукту кінцевому споживачеві. Кар-
та дає можливість побачити проблемні місця потоку, виявити існуючі втрати і розро-
бити план поліпшення» [16, с. 379].

У внутрішньологістичній системі принципи Lean дозволяють суттєво «знизити 
рівні запасів матеріальних ресурсів і працювати з мінімальними страховими запасами 
без складування, чому сприяє співробітництво з надійними постачальниками; змен-
шити час виробництва, що сприяє збільшенню гнучкості виробничого процесу; під-
тримувати виробниче обладнання у стані безупинної готовності тощо» [2, с. 119].

Якщо розглядати використання Lean-менеджмент з точки зору філософії, то це 
нова філософія бізнесу й управління виробництвом що включає командну роботу, 
інтенсивний відкритий обмін інформацією, ефективне управління ресурсами, абсо-
лютну концентрацію на потребах замовника. На рис. 1 наведено удосконалену модель 
взаємозв’язку логістичних рішень виробництва з урахуванням Lean-технологій.

На першому етапі прийняття рішення у внутрішньовиробничій логістичній сис-
темі відбувається аналіз попиту на продукцію та її оцінка. Після позитивної оцінки 
здійснюється вибір оптимального рівня логістичного обслуговування, що дозволяє 
обрати систему сервісу як з позиції постачальника матеріальних ресурсів, так і з по-
зиції споживача. Після планування виробничої діяльності та оцінювання внутрішньо-
го потенціалу приймається рішення щодо закупівлі основних і додаткових матеріалів 
(чи продукції) або виробництва. Якщо приймається рішення виробляти, здійснюють-
ся поетапно логістичні операції, які включають логістику постачання, виробництва, 
транспортування, інформаційну, обслуговування, збуту тощо. Слід зауважити, що в 
рекомендованій моделі (рис. 1) пропонується впровадити концепцію Lean-технології, 
яка передбачає розуміння цілей, навчання персоналу філософії та принципам. Карта 
потоку створення цінностей допомагає прослідковувати та контролювати процес ви-
готовлення продукції і ставити оперативні завдання досягнення цілей.

Таким чином, використання Lean-менеджменту у внутрішньовиробничій логіс-
тиці дозволяє досягти цілей підвищення ефективності діяльності підприємства, кон-
курентоспроможності, якості продукції за рахунок дотримання міжнародних стандар-
тів якості, дотримання технологій виробництва і скорочення часу циклу виготовлення 
продукції, скорочення часу на усунення браку тощо.

Висновки. На основі проведеного теоретичного дослідження визначено пер-
спективність впровадження концепції Lean-менеджменту на сучасних українських 
підприємствах. Концепцію Lean-менеджменту можна розглядати як інструмент не 
тільки запобігання кризових явищ, але й пошуку оптимальних шляхів вирішення про-
блем за рахунок зменшення або ліквідації втрат і витрат на всьому шляху технологіч-
ного ланцюга виготовлення продукції. Використання карти потоку цінностей допо-
магає контролювати процес створення продукту, виявляти можливі неузгодженості, 
сприяти підвищенню якості продукції. Безперечно, для ефективного використання 
нових підходів необхідно приділяти увагу працівникам, яким не вистачає знань, до-
свіду, навичок для вдосконалення бізнес-процесів. Тому для них потрібно застосову-
вати постійні тренінги, майстер-класи для вирішення проблем, запрошувати коучів 
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Рисунок 1 — Удосконалена модель взаємозв’язку логістичних рішень виробництва 
з урахуванням Lean-технологій (складено автором на основі [12, c. 93])
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для індивідуального спілкування тощо. Ці дії необхідні для збільшення мотивації, 
отримання знань, що спонукає працівника самовдосконалюватися і бути зацікавленим 
у покращенні показників результату. Саме вибір інструментів впливу на персонал для 
проведення стратегічних та оперативних змін в діяльності підприємства з метою по-
кращення результативності є предметом подальшого дослідження.
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Цель. Целью статьи является определение роли Lean-менеджмента в логисти-
ческой деятельности производства как концепции постоянного усовершенствования 
производственного процесса, методов и механизма управления и инструмента пре-
дотвращения кризисных явлений.

Методика. В процессе исследования использованы методы анализа, синтеза, 
абстрагирования и логического обобщения — для выявления возможностей интегра-
ции логистических решений производственного предприятия с применением концеп-
ции Lean-менеджмента; моделирования — для построения модели взаимосвязи логи-
стических решений производственного предприятия с учетом Lean-технологий.

Результаты. В статье рассмотрены причины кризисов и методы предот-
вращения кризисных явлений. Исследователи, занимающиеся проблемами преодо-
ления кризисных явлений, пришли к выводу, что причинами возникновения кризисов 
могут быть как внешние, так и внутренние факторы, природные и техногенные. 
Кризисы существуют всегда. Задача управления состоит в прогнозировании и об-
наружении кризиса на предприятии. Анализ антикризисных подходов показал, что 
в первую очередь обращается внимание на финансовую деятельность предприятия 
и действия направлены на восстановление платежеспособности и возврат финан-
совой устойчивости. Современная модель управления требует иного взгляда на пре-
одоление кризисных ситуаций. Рекомендовано в деятельности предприятия исполь-
зовать логистическую концепцию в производственной и управленческой работе как 
подход, позволяющий комплексно решать проблемы, вызванные нестабильностью во 
внешней среде и неэффективным состоянием во внутренней среде. Проанализирова-
на сущность логистической концепции и выявлена привлекательность ее использова-
ния во внутрипроизводственной системе. Логистическая концепция направлена на 
оптимизацию материальных потоков внутри предприятия, выявление всех расходов 
и потерь в процессе его движения по всей логистической цепи. Рассмотрены совре-
менные концепции, используемые во внутрилогистических системах, в частности 
концепция Lean production, и выявлены экономические выгоды от ее применения. Lean 
production — это новая философия рациональной организации производственной де-
ятельности и последовательного совершенствования производства, направленная на 
выявление слабых звеньев. Применение подходов и инструментов Lean-менеджмента 
способствует достижению конкурентоспособности предприятия и увеличению при-
были. Усовершенствована взаимосвязь логистических решений производства с кон-
цепцией Lean production, что, в отличие от традиционных подходов управления произ-
водством с использованием логистики, позволяет применять философию и принципы 
Lean на уровне персонала и использовать карту потока создания ценностей.

Ключевые слова: кризис, управление, инструменты, концепции, логистическая 
система, внутрилогистическая система, Lean-менеджмент, карта потока создания 
ценностей.

Objective. The objective of the article is to determine the role of Lean-management in the 
logistic activity of production as a concept for continuous improvement of the production pro-
cess, methods and mechanism of management and the tool for preventing crisis phenomena.

Methods. In the course of the research, the methods of analysis, synthesis, abstraction 
and logical generalization are used — to identify opportunities for integrating of logistic 
decisions of an enterprise with the concept of Lean-management; modeling — to build a 
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model of the interconnection of the logistics solutions of a manufacturing enterprise, taking 
into account Lean technologies

Results. The article examines the causes of crises and methods for preventing crisis 
phenomena. Researchers dealing with the problems of overcoming crisis phenomena, found 
out that the causes of crises can be external and internal factors, natural and man-made, 
etc. Crises always exist. The task of management is to predict and identify the crisis in the 
enterprise. Analysis of anti-crisis approaches has shown that, first of all, attention is drawn 
to the financial activity of the company and the actions aimed at restoring solvency and re-
turning financial stability. The modern management model needs a different perspective on 
crisis management. It is recommended in the enterprise’s activity to use the logistic concept 
in production and management as an approach that allows solving complex problems, caus-
ing instability in the external environment and ineffective state in the internal environment. 
The essence of the logistic concept is analyzed and the attractiveness of its use in the inter-
nal production system is revealed. The logistic concept is aimed to optimizie material flows 
in the middle of the enterprise, identify all costs and losses in the process of its movement 
throughout the logistics chain. Contemporary concepts, which are used in internal logistics 
systems, in particular the concept of Lean production, are considered, and economic benefits 
from its application are revealed. Lean production is a new philosophy of rational organiza-
tion of production activities and the consistent improvement of production, aimed at iden-
tifying weak links. Application of Lean Management approaches and tools helps to achieve 
enterprise competitiveness and increase profits. Improved interconnection of logistic pro-
duction decisions with the concept of Lean production, which, unlike traditional logistics 
management approaches, allows us to apply the Lean philosophy and principles at the staff 
level and use the flow chart of value creation.

Key words: crisis, management, tools, concepts, logistic system, internal logistic sys-
tem, Lean-management, map of values creation.
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CHANGES IN THE ENTERPRISE STRATEGIC MANAGEMENT SYSTEM
Мета. Мета статті — уточнення сутності змін та визначення їх ролі у стра-

тегічному менеджменті підприємства.
Методика. Теоретико-методологічною базою дослідження стали положення 

теорій розвитку та теорії змін. Для досягнення поставленої мети у статті автором 
використано як загальнонаукові, так і спеціальні методи дослідження, серед яких: іс-
торико-логічний метод, методи теоретичного узагальнення, аналізу та синтезу (для 
визначення сутності змін), дедукції, наукової абстракції, порівняння, групування, роз-
укрупнювання, а також діалектичного методу наукового пізнання та моделювання 
(для побудови моделі функціонування підприємства як платформи змін).

Результати. У роботі на підставі аналізу та співставлення поглядів науковців 
щодо сутності змін виконано групування їх поглядів за різними ознаками, уточнено 
визначення змін, під якими пропонується розуміти беззупинні процеси менеджмен-
ту з досягнення цілей, які відбуваються в діяльності підприємства, формуються під 
впливом середовища діяльності (внутрішнього та зовнішнього) та результатом яких 
є досягнення якісно нового стану об’єкта управління. Автором визначено, що в проце-
сі управління змінами підприємство варто розглядати саме як платформу змін, яка, 
використовуючи зовнішні стратегічні можливості змін, реалізує їх через зовнішні 
та внутрішні складові потенціалу змін. Наведено визначення суб’єктів та об’єктів 
змін, окреслено їх взаємодію у ході прийняття рішень щодо розробки й реалізації змін. 
Визначено, що запропонована теоретична модель функціонування підприємства як 
платформа змін дозволить досягнути синергічного ефекту від господарських рішень 
та підвищити за рахунок цього загальну ефективність системи менеджменту.

Ключові слова: зміни, управління змінами, менеджмент, стратегія, зовнішнє се-
редовище, платформа змін, стратегічний потенціал змін, суб’єкти змін, об’єкти змін.

Постановка проблеми. Функціонування сучасної системи менеджменту підпри-
ємства передбачає існування об’єкта і суб’єкта менеджменту в умовах динамічного зо-
внішнього та внутрішнього середовища з некерованістю всіх його складових. Зовніш-
нє середовище для менеджменту виступає джерелом загроз та можливостей, які не є 
статичними, у свою чергу, можуть змінювати свій зміст та форму прояву (можливості 
можуть переходити в загрози, а загрози — в можливості). Внутрішнє середовище, хоч 
і є керованим, але, у більшості випадків, така керованість має короткострокові часові 
межі й обмеження, які накладають специфічні риси на інструменти управління та їх 
дієвість. У таких умовах зміни в діяльності підприємства й у функціонуванні системи 
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менеджменту є неминучими та тими, що потребують постійного контролю для забез-
печення позитивних наслідків від їх реалізації.

Особливого значення зміни набувають в умовах трансформації систем управ-
ління з наданням їм гнучкості та стратегічного характеру. На сьогодні стратегічне 
управління виступає центральним інструментом в системі управління змінами, а тому 
можна стверджувати про стратегічний характер управління змінами підприємства та 
про необхідність розробки теоретичних підвалин системи стратегічного управління 
змінами на підприємствах.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аспекти змін та управління змінами 
в діяльності підприємства підпадали під коло наукових інтересів як закордонних, так 
і вітчизняних науковців, до яких можна віднеси: Д. Пью, М. Х. Мескона, М. Альбер-
та, Ф. Хедоури, Л. Грейнера, Дж. Коттера, П. М. Сенге, А. Клейнера, Ш. Робертса, 
Д. Дака, П. Друкера, С. Г. Турчіна, Д. К. Воронкова, Г. В. Осовської, О. А. Осовського, 
О. О. Гайдей, Т. Гринько, С. В. Степаненко та інших. Попри наявність значних до-
робок у сфері змін та управління ними, єдиного трактування сутності змін сучасною 
науковою думкою не напрацьовано, а тому потребує подальшого розвитку.

Мета статті — уточнення сутності змін та визначення їх ролі у діяльності під-
приємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. Дослідження змін відбувалося на-
уковцями доволі давно та у різних сферах наукового пізнання. Стосовно змін немає 
можливості стверджувати, що вони відносяться виключно до управлінської науки, 
технології чи економіки. Цей термін є універсальним і застосовується у різних сферах 
людських знань. Термін «зміни» у наукових працях вживається із підміною на такі 
терміни, як «трансформація», «переміни», «розвиток», «рух», «адаптація» тощо. Але, 
на нашу думку, термін в системі господарювання підприємств варто розглядати окре-
мо, а не підміняти його іншими термінами та поняттями.

Ще Геракліт зазначав: «немає нічого більш постійного як зміни».
З філософської точки зору, зміна визначається як найбільш загальна форма буття 

всіх об’єктів та явищ, що передбачає будь-який рух та взаємодію, перехід з одного 
стану в інший і включає усі процеси розвитку, а також виникнення нових явищ [5]. 
Абсолютно аналогічне визначення змінам надано у філософському словнику під ред. 
І. Т. Фролова. При цьому, на думку автора, зміни охоплюють як кількісне збільшення 
або зменшення характеристик тіл, так і якісні їх трансформації [19, с. 202].

Сучасний філософський словник під загальною редакцією д-ра філософ. наук, 
професора В. Є. Кемерова трактує зміни як виникнення або знищення властивостей 
об’єкта, збільшення або зменшення його параметрів, його переміщення або перетво-
рення, перехід в іншу форму [18, с. 265].

У «Новому тлумачному словнику української мови» зазначено, що зміна — це:
1) змінювання; перехід, перетворення чогось у щось якісно інше;
2) заміна когось, чогось кимось, чимось іншим [15, с. 158].
Розглянемо підходи сучасних науковців до визначення сутності терміну «зміни» 

та їх характерні особливості.
М. О. Бєсєдін і В. М. Нагаєв зазначають, що зміни — це питання, яке стосується 

всіх організацій. Ці ж дослідники доводять, що зміни всередині організації звичайно 
відбуваються як реакція на зміни у зовнішньому середовищі [3, с. 275]. Тобто на думку 
авторів, внутрішні зміни є вторинними, тоді як зовнішні — первинними.

Т. В. Бауліна трактує зміни як заміщення одного стану організації, робочої групи, 
людини, ситуації або інших явищ новим станом, який відрізняється від попереднього 
в результаті впливу різних факторів зовнішнього та внутрішнього середовища [2, с. 8]. 
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Отже, автор вважає зміни процесом заміщення одного стану іншим, новим, а отже — 
який не може бути поверненням до певної точки розвитку і не може бути процесом 
еволюціонування.

В. М. Діденко вважає, що зміни — це сукупність змін в організації, які зумовлю-
ють здійснення нововведень і можуть відбуватись у таких напрямках: оцінка і зміна 
цілей організації; зміна структури, тобто розподілу повноважень, відповідальності, 
поділу на відділи, служби, підрозділи, комітети тощо; зміна техніки, технологічних 
процесів, конструкцій виробів; модифікація (зміна) можливостей або поведінки пра-
цівників (підготовка до спілкування, переміщення посадових осіб, підвищення ква-
ліфікації, формування груп, оцінка роботи тощо); зміна в управлінні виробничо-гос-
подарської діяльності [10, с. 555]. Таким чином, науковець зміни визнає процесом 
інноваційного характеру, який стосується функціонування організації та менеджменту.

О. Р. Савченко зазначає, що зміни — це процес проведення нововведень в орга-
нізації, вони можуть стосуватися практично будь-якого аспекту її діяльності: графіків 
роботи, методів менеджменту, організаційної структури, персоналу тощо. Метою змін 
є підвищення конкурентоспроможності підприємства й ефективності його діяльності 
[17, с. 20]. Таке визначення змін схоже із попереднім, але окреслює головне призна-
чення змін — підвищення конкурентоспроможності.

У працях Ван де Вена та Пула наведено змістовне тлумачення терміну «зміни на 
підприємстві» — це емпіричне спостереження відмінності у формі, якості або стані 
якогось організаційного елемента на протязі певного часового відрізку. Організацій-
ними елементами можуть виступати організаційна стратегія, робота конкретного пра-
цівника або усього персоналу, товари та послуги чи підприємство в цілому [20]. Таке 
трактування змін є доволі оригінальним, але, на нашу думку, дискусійним є питання 
виключно емпіричного характеру змін.

Науковці В. М. Гриньова та Ю. І. Гребнєва, розглядаючи сутність змін, іденти-
фікують їх із організаційними змінами та зазначають, що організаційні зміни — це  
процес перетворення елементів функціонування підприємства під впливом внутріш-
ніх і зовнішніх чинників, що призводить до набуття нового (бажаного) якісного та 
кількісного стану, здатного на певний проміжок часу відповідати вимогам оточення 
[3, с. 250]. Дане трактування змін як процесу перетворення можна віднести до еволю-
ційного та того, що визначають зміни як результат впливу довкілля на підприємство.

Науковець О. С. Боженко зазначаэ, що у літературі існує поняття, що зміни — це 
різні типи нововведень, які можуть вміло поєднуватись у різних напрямах, а саме: змі-
на цілей організації, структури, техніки, технологічних процесів, конструкцій виробів 
тощо [4]. Отже, згідно з наведеним визначенням, зміни є комбінацією (поєднанням) 
нововведень, тобто носять інноваційний характер.

Колектив авторів В. О. Новак, Т. Л. Мостенська, О. В. Ільєнко, які вивчають про-
блематику організаційної поведінки, зазначають: «під поняттям зміни ми розуміємо, 
що між двома послідовними моментами часу є помітні розбіжності в ситуації, людині, 
робочій групі, організації або взаєминах» [16]. Таке трактування сутності змін визна-
чає відмінності в часі каталізаторів змін, самих змін та їх наслідків, а також ототожнює 
зміни із «розбіжностями» стану суб’єктів змін.

А. П. Міщенко зазначає, що зміни — це освоєння організацією нових ідей або 
моделей поведінки [14, с. 47]. Цей науковець розглядає зміни як впровадження нови-
нок або як інноваційні перетворення.

Н. О. Андрущенко зазначає, що хоч і не надано у сучасній науковій літературі 
єдиного визначення сутності змін, проте у теорії та практиці менеджменту науковці 
розглядають зміни з трьох позицій:
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— як новий стан;
— як процес руху;
— як синонім термінів, таких як «реорганізація», «трансформація», «нововве-

дення», «організаційні зміни», «реінжиніринг», «реструктуризація».
Загалом під «змінами» трактують впровадження інновацій для перетворення ді-

яльності підприємства відповідно до вимог ринку.
У підприємництві термін «зміни» може мати кілька значень. Цим терміном ха-

рактеризують зовнішні зміни технологій, споживчих смаків, умов конкуренції, різно-
манітних соціальних, політичних та інших факторів. Також термін характеризує вну-
трішні зміни, що виникають в результаті необхідності підприємства адаптуватись до 
умов зовнішнього середовища конкретної галузі. З огляду на важливість залучення 
керівного апарату, зміни перетворюються на програми трансформації чи реорганізації, 
ініційовані керівництвом [1, с. 288]. Отже, це визначення є спробою поєднати існуючі 
підходи до трактування сутності змін у контексті зовнішніх та внутрішніх факторів їх 
виникнення. При цьому цікавою є теза щодо ініційованого характеру перетворень, які 
є наслідком змін на підприємстві.

Т. В. Гринько зазначає, що зміни на підприємстві можна визначити як цілеспря-
мовану трансформацію просторового, часового, просторово-часового стану підпри-
ємства, його складу, структури, внутрішніх взаємозв’язків між елементами та зо-
внішніх — з навколишнім середовищем. Змістовний аспект змін полягає у виявленні 
відхилень стану, форми та якості організаційних елементів підприємства. Але про-
цесний підхід передбачає розгляд змін з позицій певної послідовності подій, що спо-
нукають до змістовних змін функціонування й розвитку підприємства, або сукупності 
причин, що викликали зміни та адекватну послідовність управлінських рішень про 
зміни [7, с. 248]. З цього визначення видно, що автор є прибічником того, що зміни 
впливають на внутрішнє і зовнішнє середовище (але не є причинами їх впливу) та є 
результатом цілеспрямованих дій системи менеджменту.

Р. В. Грінченко у своїй науковій праці зазначає, що, розглядаючи та трактуючи 
поняття «зміни», сучасні наукові школи здійснюють це у трьох основних напрямах: 
зовнішніх змін; внутрішніх змін; адміністративних змін. Таке розуміння змін цінне 
тим, що воно виокремлює поряд із зовнішніми та внутрішніми факторами змін, ще 
й адміністративні фактори як окрему силу. Також науковець наголошує, що поняття 
«зміна» та «розвиток» не можна ототожнювати. Поняття «розвиток» несе позитивні 
наслідки для діяльності підприємства. А поняття «зміна» може нести у собі як по-
зитивні, так і негативні наслідки для діяльності підприємства, тому поняття «зміна» є 
дещо ширшим за поняття «розвиток» [8, с. 225].

Л. С. Ладонько, І. В. Ганжа зазначають, що «зміни обумовлюють перехід підпри-
ємства з поточного стану — в бажаний майбутній». При цьому автори дотримуються 
концепції інноваційної природи змін [13, с. 106].

Колектив авторів І. А. Косач, Л. С. Ладонько, І. В. Калінько зазначає, що під зміна-
ми стосовно організації (підприємства) слід розуміти впровадження інновацій для пере-
творення діяльності організації відповідно до вимог ринку. Ці науковці зазначають, що 
у теорії та практиці менеджменту розглядають зміни з трьох позицій: як новий стан; як 
процес руху; як синонім терміну «реоріганізація», «трансформація», «нововведення», 
«організаційні зміни», «реінжиніринг», «реструктуризація», проте єдиного визначення 
змін у сучасній управлінській думці немає [12, с. 82–83]. Відповідно до цього визначен-
ня зміни є способом привести діяльність підприємства до вимог ринку.

Науковці С. Р. Дзяна, Р. Б. Дзяний зазначають, що поняття «зміни» можемо трак-
тувати як перехід до будь-чого іншого у сферах внутрішнього та зовнішнього середо-
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вищ організації, появу чогось нового. Автори зазначають, що наведене визначення по-
требує уточнень, які стосуються наступного:

— по-перше, сферою можливих змін може бути будь-що у внутрішньому чи зо-
внішньому середовищах (цілі та пріоритети політики держави, певного органу дер-
жавної влади чи органу місцевого самоврядування, чисельність працівників та їх 
освітньо-кваліфікаційний рівень, законодавство тощо);

— по-друге, сутністю змін може бути не лише поява чогось нового (що також 
вважається зміною), а й повернення до попереднього стану;

— по-третє, масштаб зазначених змін може бути різним — від радикальних пе-
ретворень до чогось незначного;

— по-четверте, зміни стосуються працівників організації, яких за рівнями орга-
нізаційного управління доцільно розділяти на такі три типи: окрему особу — індивіда, 
групу осіб — команду, персонал організації загалом — колектив [11, с. 35].

Таке визначення змін підтверджує їх виникнення в результаті дії внутрішнього та 
зовнішнього середовища, а також визнає, що інновації є результатом провадження змін.

Отже, аналіз сучасних поглядів щодо трактування терміну «зміни» дозволив ви-
явити такі підходи науковців:

— зміни є формою буття, трансформацією його об’єктів (академічний, філософ-
ський підхід);

— зміни є результатом дії факторів зовнішнього та внутрішнього середовища;
— зміни є процесами, що ведуть до нововведення або інновацій;
— зміни є результатом цілеспрямованого впливу системи менеджменту;
— зміни є некерованим процесом, виникнення якого обумовлено самим існуван-

ням підприємства;
— зміни існують в умовах розбіжностей цілей та результатів змін;
— зміни є способом досягнення ринкових цілей.
Узагальнивши підходи науковців щодо сутності змін, під ними пропонується ро-

зуміти беззупинні процеси менеджменту з досягнення цілей, які відбуваються в діяль-
ності підприємства, формуються під впливом середовища діяльності (внутрішнього 
та зовнішнього) та результатом яких є досягнення якісно-нового стану об’єкта управ-
ління. У контексті змін об’єктом управління є підприємство, яке варто розуміти як 
складну, еклектичну систему, платформу змін, яка:

— складається із взаємозалежних складних частин, діяльність яких взаємообу-
мовлює результат їхнього функціонування;

— взаємодіє із зовнішнім середовищем;
— здійснює діяльність, спрямовану на задоволення зовнішніх та внутрішніх по-

треб, потреб стейкхолдерів;
— має характерне для складних систем поєднання властивостей цілісності та від-

окремленості складових, які певним чином впливають на її функціонування й розвиток;
— спрямована на подолання протиріч між складовими (наприклад, безмежність 

потреб системи за обмеженості ресурсів для їх задоволення);
— прагне до підтримки життєдіяльності шляхом безперервного розвитку.
Підприємство, як платформа стратегічних змін, контактує із зовнішнім серед-

овищем, генерує альтернативні варіанти змін і реалізує найбільш перспективні зміни 
через взаємодію суб’єктів та об’єктів змін (рис. 1).

Суб’єкт змін — це внутрішні стейкхолдери підприємства, які через взаємодію 
із контактними аудиторіями визначають напрями стратегічних змін. У цьому випадку 
контактні аудиторії — це носії джерел змін, які через комунікаційні процеси доводять 
до суб’єктів змін їх зміст.
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Об’єкт змін — це сфери діяльності підприємства, які під дією зовнішніх та вну-
трішніх чинників потребують трансформації у часі чи/та просторі.

Взаємодія суб’єктів та об’єктів змін підприємства відбувається в рамках викорис-
тання стратегічного потенціалу змін, який являє собою сукупність внутрішніх можли-
востей та ресурсів, розміщених у вільному доступі підприємства, акумульованих для 
досягнення стратегічних цілей підприємства у динамічному зовнішньому середовищі 
і для реалізації місії підприємства.

Відповідно до даних рис. 1, підприємство із зовнішнього середовища, через вза-
ємодію із контактними аудиторіями, визначає для себе перелік стратегічних можли-
востей щодо змін.

Рисунок 1 — Функціонування підприємства як платформи змін  
(розроблено автором)

Перевіривши існуючі альтернативні варіанти змін на відповідність стратегічно-
му потенціалу змін, система менеджменту підприємства, через взаємодію суб’єктів 
та об’єктів змін, розробляє управлінські рішення з реалізації змін. Саме зазначений 
формат управління змінами дозволить:

— системі стратегічного менеджменту підприємства максимально врахувати всі 
тенденції зовнішнього середовища та наслідки їхнього впливу;

— сформувати альтернативні варіанти реалізації змін та виконати їх ранжування 
за важливістю для системи менеджменту підприємства;

— реалізувати лише ті зміни, які будуть доступними для існуючого потенціалу 
змін;

— забезпечити максимальну взаємодію суб’єктів та об’єктів змін і отримання 
синергічного ефекту для підприємства у ході реалізації змін.

Висновки. У ході аналізу сучасних підходів до сутності змін підприємства під 
ними ми пропонуємо розуміти беззупинні процеси менеджменту з досягнення цілей, 
які відбуваються в діяльності підприємства, формуються під впливом середовища ді-
яльності (внутрішнього та зовнішнього) і результатом яких є досягнення якісно ново-
го стану об’єкта управління.

Підприємство, як платформа стратегічних змін, контактує із зовнішнім серед-
овищем, генерує альтернативні варіанти змін і реалізує найбільш перспективні зміни 
через взаємодію суб’єктів та об’єктів змін. Взаємодія суб’єктів та об’єктів змін під-
приємства відбувається в рамках використання стратегічного потенціалу змін, який 
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являє собою сукупність внутрішніх можливостей та ресурсів, розміщених у вільному 
доступі підприємства, акумульованих для досягнення стратегічних цілей підприєм-
ства у динамічному зовнішньому середовищі і для реалізації місії підприємства.

Саме розроблена автором теоретична модель управління змінами підприємства 
дозволить забезпечити максимальну взаємодію суб’єктів та об’єктів змін і отримання 
синергійного ефекту для підприємства у ході реалізації змін в динамічних умовах зо-
внішнього середовища.
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Цель. Цель статьи — уточнение сущности изменений и определение их места и 
роли в системе стратегического менеджмента предприятия.

Методика. Для достижения поставленной цели в статье автором использова-
ны как общенаучные, так и специальные методы исследования, среди которых: исто-
рико-логический метод, методы теоретического обобщения, анализа и синтеза (для 
определения сущности изменений), дедукции, научной абстракции, сравнения, группи-
ровки, разукрупнение, а также диалектического метода научного познания и моде-
лирования (для построения модели функционирования предприятия как платформы 
изменений).

Результаты. В работе на основе анализа и сопоставления взглядов различных 
отечественных и зарубежных ученых касательно сущности изменений выполнено 
группировку их взглядов по различным признакам, уточнено определение изменений, 
под которыми предлагается понимать непрерывные процессы менеджмента по до-
стижению целей, которые происходят в деятельности предприятия, формируются 
под влиянием среды деятельности (внутренней и внешней) и результатом которых 
является достижение качественно нового состояния объекта управления. Автором 
определено, что в процессе управления изменениями предприятие следует рассматри-
вать именно как платформу изменений, которая, используя внешние стратегические 
возможности изменений, реализует их через составляющие потенциала изменений. 
Приведены определения субъектов и объектов изменений, очерчено их взаимодей-
ствие в ходе принятия решений по разработке и реализации изменений. Определено, 
что предложенная теоретическая модель функционирования предприятия как плат-
формы изменений позволит достичь синергитического эффекта от хозяйственных 
решений и повысить в результате этого общую эффективность

Ключевые слова: изменения, управление изменениями, менеджмент, страте-
гия, внешняя среда, платформа изменений, стратегический потенциал изменений, 
субъекты изменений, объекты изменений.

Objective. Clarification of the essence of the changes and determination of their place 
and role in the system of strategic management of the enterprise.

Method. To achieve the goal in the article, the author uses both general scientific and 
special methods of research among which: the historical-logical method, the methods of the-
oretical synthesis, analysis and synthesis (to determine the essence of changes), deduction, 
scientific abstraction, comparison, grouping, disaggregation, as well the dialectical method 
of scientific knowledge and modeling (for building a model of functioning of the enterprise 
as a platform for change).

Results. In the scientific article, based on the analysis and comparison of the views 
of scientists on the nature of changes their views on various grounds grouping is made, the 
definition of changes that are proposed to understand the seamless processes of manage-
ment to achieve the goals that occur in the enterprise, are formed under the influence of the 
environment of activity (internal and external) and the result of which is the achievement of 
a qualitatively new state of the object of management is clarified. The author determines that 
in the process of managing change, the enterprise should be seen as a platform for change, 
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which uses external strategic changes to implement them through the components of the po-
tential for change. The definitions of subjects and objects of changes are given, their interac-
tion is determined in the course of making decisions on the development and implementation 
of changes. It is determined that the proposed theoretical model of the functioning of the 
enterprise as a platform for change will achieve a synergistic effect.

Keywords: changes, change management, management, strategy, external environ-
ment, change platform, strategic change potential, subjects of change, objects of change.
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Мета. Мета статті полягає в обґрунтуванні ефективних підходів до виокрем-
лення сегментів туристичного ринку, які сприятимуть більш ретельному плануванню 
та реалізації маркетингових заходів у роботі туристичного підприємства, розробці 
структурно-функціональної моделі соціально-маркетингової сегментації ринку ту-
ристичних послуг в Україні, яка передбачає процес формування нового типу спожива-
ча турпослуг із психологічними та поведінковими особливостями.

Методи. Для досягнення визначеної мети використано сукупність загальнона-
укових та спеціальних методів, а саме: метод наукової індукції та дедукції — для 
розробки наукових підходів до визначення категорії «сегментація ринку туристичних 
послуг», абстрактно-логічного — при визначенні основних проблем розвитку ринку 
туристичних послуг України, статистичні методи — при демонстрації основних 
тенденцій туристичної галузі, метод моделювання — при розробці структурно-функ-
ціональної моделі соціально-маркетингової сегментації ринку туристичних послуг.

Результати. Внаслідок проведеного дослідження виявлено особливості поділу 
ринку туристичних послуг відповідно до особливостей і специфіки попиту спожива-
чів, обґрунтовано групи критеріїв сегментації. Отримані результати дозволили кла-
сифікувати маркетингові інструменти, які впливають на процес формування нового 
типу споживача турпослуг з психологічними та поведінковими особливостями. При 
цьому вибір цільового сегменту ринку туристичних послуг визначено фактором опти-
мізації соціально-маркетингової діяльності туристичного підприємства. Саме через 
реалізацію визначених інструментів можливо досягти адресності туристичного 
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продукту й сформувати систему споживчих переваг при його виборі. При цьому важ-
ливо забезпечити пріоритетність у виборі туристичних послуг різними соціальними 
групами туристів, вибір яких зумовлений саме сукупністю об’єктивних і суб’єктивних 
критеріїв. Вивчення потреб споживачів у контексті спілкування міжнародної спіль-
ноти дозволило визначити основні параметри туристичного попиту й обґрунтувати 
необхідність сегментації як інструменту оптимізації процесу виявлення й задоволен-
ня потреб споживачів туристичних послуг.

Ключові слова: туристичний ринок, ринок туристичних послуг, соціально-марке-
тингова сегментація, параметри туристичного попиту, система споживчих переваг.

Постановка проблеми. Проблема конкурентоспроможності туристичного під-
приємства повинна вирішуватися сьогодні визначенням пріоритетних факторів успіху 
на ринку туристичних послуг. З нашої точки зору, він максимально залежить від чин-
ників, які забезпечують створення економічно привабливого туристичного продукту 
для цільової аудиторії. Мова йде про сегментацію ринку турпослуг як ефективного 
інструментарію маркетингової діяльності підприємства, стратегія розвитку якого мак-
симально орієнтується на певну ринкову нішу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню сегментації ринків 
присвятили свої наукові праці вчені: Ф. Котлер, Дж. Боуен, Дж. Мейкенз, Г. О. Горіна, 
Н. В. Куденко, О. О. Любіцева, О. С. Корпан та ін.

Мета статті полягає в обгрунтуванні необхідності поділу ринку туристичних 
послуг відповідно до особливостей і специфіки попиту споживачів, розробці струк-
турно-функціональної моделі соціально-маркетингової сегментації та її структурних 
компонентів як складових процесу формування нового типу споживача турпослуг.

Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасний економічний простір яв-
ляє собою глобальну інфраструктуру, ознаками якої є нерівномірність та нелінійність 
процесу утворення й споживання туристичного продукту, багатовимірність ринку ту-
ристичних послуг, складність і суперечливість сучасного інформаційного співробіт-
ництва між виробниками та споживачами на ринку туристичних послуг. Саме тому 
ринок туристичних послуг вимагає інноваційних підходів до визначення та структуру-
вання його сегментів. На думку О. О. Любіцевої, «ринковий сегмент — це сукупність 
дійсних чи потенційних споживачів, що однаково реагують на особливий набір спо-
нукальних стимулів туристичної подорожі» [7, с. 178]. Саме тому важливим є пошук 
дієвих підходів до поділу ринку туристичних послуг на однорідні групи з метою по-
дальшого планування та реалізації маркетингових заходів.

Як показав аналіз наукових праць, присвячених цій проблемі (Г. А. Заячковська, 
О. С. Корпан та ін.), існують різні підходи до виокремлення сегментів туристичного 
ринку. Так, Дж. Мазанес пропонує ідентифікувати сегменти за параметрами турпото-
ку; М. Алдендерфер та С. Блешфілд використовують вибудовування сегментів за ви-
явленими в результаті спеціально організованих досліджень критеріями [10].

Саме тому актуальним є обґрунтування й визначення оптимального методу вио-
кремлення сегментів сучасного економічного динамічного середовища й характеристи-
ка критеріїв сегментації туристичного ринку. Важливим є розуміння важливості вибудо-
вування стратегії розвитку туристичного підприємства в умовах розширення діапазону 
культурних зв’язків між державами, розвинута здатність фірми або туроператора реагу-
вати на виклики ринку й пошук факторів оптимізації соціально-маркетингової діяльнос-
ті. Процеси глобалізації на сучасному туристичному ринку вимагають інноваційних під-
ходів та відповідей щодо пошуку ключового фактора економічного успіху. Ми дійшли 
висновку, що ця стратегія розвитку підприємства не може бути нейтральною до тих 
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процесів, які відбуваються в суспільстві будь-якої країни. Вона повинна бути чутливою 
до культурних надбань країн, намагатися максимально взаємодіяти з культурним різно-
маніттям туристичних дестинацій різних регіонів. Така чутливість, а отже, і врахування 
багатьох чинників розвитку, буде запорукою вирішення взаємопов’язаних економічних, 
соціальних та екологічних проблем, що стоять перед планетою в цілому [17].

Розширення діапазону культурних зв’язків та досвіду роботи дозволить отриму-
вати прибуток від динаміки взаємодії між різними країнами, в першу чергу їх куль-
турних здобутків. Саме тому можемо говорити про важливість інтеграції культурно-
го виміру при розбудові європейської системи туристичних подорожей, яка повинна 
враховувати і окремі місцеві особливості спілкування та моделі життя. Цікавими в 
контексті нашого дослідження є отримані результати опитування (2765 осіб) через Ін-
тернет за допомогою служби Form від Google, які дозволили визначити найбільш важ-
ливі фактори для споживачів при виборі туристичного продукту. Зокрема, були запро-
поновані такі фактори: ціновий; емоційний (ввічливість, компетентність, чесність); 
технічний (стан приміщень, технічне оснащення); часовий (наявність черг, швидкість 
обслуговування) [8, с. 95]. Отримані результати свідчать, що найбільш важливими для 
споживачів стали емоційний та технічний фактори. Саме тому можна стверджувати, 
що компанія, яка краще знає своїх споживачів, буде більш успішною на ринку.

Зауважимо, що сегмент ринку являє собою не просто сукупність споживачів з 
високою однорідністю потреб чи мотивів, а групу осіб, які характеризуються висо-
кою однотипністю поведінки, що робить сегментування ринку більш задовільним з 
управлінської точки зору. Сегментація дозволяє вивчити існуючі чи визначити потен-
ційні потреби споживачів туристичних послуг, поділити їх на групи та обрати цільові 
сегменти. Як показало наше дослідження, необхідність сегментації викликана такими 
причинами: збільшення кількості споживачів; зростання доходів населення; можли-
вість вибору туристичної послуги, зростання кількості пропозицій турпродукту. Таку 
ж думку висловлює С. О. Біла, яка наголошує, що у світовій економіці позитивна ди-
наміка розвитку ринку послуг та зростання попиту на послуги спостерігається внаслі-
док таких причин: «підвищення життєвого рівня населення; зростання продуктивнос-
ті праці у сфері матеріального виробництва тощо» [1, с. 19].

Таблиця 1 — Динаміка основних показників на світовому ринку туристичних 
послуг (розраховано за даними ЮНВТО  

[UNWTO Toutism Highlights. (2017) Edition UNWTO, 2017, р. 16])

Ринок

Міжнародні туристичні прибуття (млн.)

Надходження від 
міжнародного 

туризму (млрд. дол. 
США) 

1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2016 2017

Світ 531 680 809 952 1195 1240 1326 1220 1340
Євросоюз 271,0 336,8 367,5 383,0 478,6 500,4 538,7 396,9 438,4
Частка 
Євросоюзу у 
світі (%) 51,0 49,5 45,4 40,2 40,0 40,3 40,6 32,5 32,7

Як бачимо з табл. 1, міжнародні туристичні прибутки зросли на 7,0 % в 2017 
році, і це найвищий приріст із часів глобальної економічної кризи 2009 року. Цей по-
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казник значно перевищує довгостроковий прогноз ЮНВTO на 3,8 % на рік за період 
з 2010 до 2020 року. Усього налічується 1326 мільйонів міжнародних туристів, при-
буття яких було зафіксовано в пунктах призначення, що на 86 мільйонів більше, ніж 
у 2016 році. Міжнародні туристські надходження зросли у 2017 році майже на 4,9 %, 
що становить 1340 мільярдів доларів США (показники було скориговано на коливан-
ня обмінного курсу та показники інфляції). Загальний обсяг експорту з міжнародного 
туризму становить 1,6 трлн. дол. США, або 4 млрд. доларів США за день [14].

Проаналізувавши дані щорічного аналізу глобального економічного впливу (охо-
плює 185 країн світу), ми виявили, що сектор туристичної індустрії складає 10,4 % 
світового ВВП. Сьогодні це найбільша галузь економіки, яка підтримує одне з кожних 
десяти робочих місць на планеті, зокрема протягом останніх десяти років — одне з 
п’яти робочих місць, створених у світі. Маємо дані Адміністрації Державної прикор-
донної служби [12], згідно з якими у 2017 році Україну відвідало 14,4 млн. іноземних 
туристів, що на 6 % більше, ніж в 2016 році. Країнами-лідерами щодо відвідування 
громадян України стали: Молдова, Білорусь, Росія, Польща, Угорщина, Румунія, Сло-
ваччина, Туреччина, Ізраїль та Німеччина. Дані, наведені на рис. 1 дозволяють побачи-
ти, як зріс потік іноземних туристів в Україну (порівняно з 2016 роком з Білорусі — на 
49,5 %; Туреччини — на 33,3 %, Німеччини — на 22,5 %, Ізраїлю — на 20,2 %). Вод-
ночас, за даними офіційної статистики, зменшилась чисельність туристів, що прибули 
до України з Угорщини (на 16,6 %), Словаччини (на 10,8 %), Польщі (на 4,2 %) та Росії 
(на 1,4 %) (рис. 1).

За 2017 рік виїхало за кордон 26,4 млн. українських громадян, що на 7,2 % біль-
ше, ніж у 2016 році. Запровадження безвізу з країнами ЄС вплинуло на збільшення в 
2017 році потоку українців до країн Європейського Союзу, зокрема до Німеччини (на 
24,7 %), Румунії (на 21,9 %) та Угорщини (на 7,8 %). Крім того, зростання потоку подо-
рожуючих українських туристів спостерігається до Єгипту (на 75,5 %) та Туреччини 
(на 27,3 %). Водночас зазнала незначного скорочення чисельність українських турис-
тів, що відвідували Словаччину (на 3,5 %) та Польщу (на 1,2 %) (рис. 2).

Наведені дані свідчать про активізацію інтеграційних процесів, широкий діа-
пазон спілкування міжнародної спільноти, що потребує вивчення основних параме-
трів туристичного попиту, дослідження зв’язків і відношень, аналізу поведінкових і 

Рисунок 1 — Країни, громадяни яких найчастіше відвідували Україну у 2016–2017 
роках (складено авторами за даними [11–16])
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психографічних ознак, які характеризують вибір туристичного продукту. Як показує 
практика, важливим є вивчення вторинного критерію сегментації, а саме сукупності 
об’єктивних і суб’єктивних критеріїв, що зумовлюють вибір туриста. Ми повністю 
погоджуємося з думкою Ф. Котлера, що «сегментування ринку — це поділ ринку на 
окремі групи покупців із загальними потребами, характеристикою або поведінкою, 
яким необхідні певні види або особливий маркетинговий комплекс» [6].

Нами була розроблена структурно-функціональна модель соціально-маркетин-
гової сегментації ринку туристичних послуг, яка дає уявлення щодо структурних ком-
понентів процесу виявлення й задоволення потреб споживачів туристичних послуг 
(рис. 3). Проаналізовані нами групи критеріїв сегментації дозволили класифікувати 
маркетингові інструменти, за допомогою яких відбувається процес формування но-
вого типу споживача з психологічними та поведінковими особливостями. Завдяки 
впровадженню визначених нами інструментів можливо забезпечити ефективну адрес-
ність туристичного продукту. Серед ефективних маркетингових інструментів нами ви-
окремлені: оптимізація маркетингових витрат та поінформованість щодо послуг, пер-
сональна взаємодія з клієнтом і спеціальні пакети послуг.

Нами визначена система споживчих переваг, яка стимулює зміни в поведінці спо-
живачів туристичних послуг, а саме: особливості поведінкової моделі на турринку, 
критичне ставлення до надання турпослуги, задоволення індивідуальних потреб, до-
тримання принципу досяжності споживачів та ін. Мова йде також про складові сис-
теми споживчих переваг, які потрібно враховувати при формуванні екскурсійних про-
грам, маршрутів, їх змісту тощо. Зауважимо, що завдяки цим інструментам (наявності 
каналів комунікації з потенційними споживачами, перевіреній стратегії розробки но-
вих видів туристичного продукту, врахуванню ситуаційних факторів тощо) можливо 
визначити і досягти пріоритетності у виборі туристичних послуг різними соціальними 
групами туристів. Важливою є здатність туристичних фірм реагувати на сучасні ви-
клики, що потребує налагодження процесів обміну та діалогу між різними представ-
никами туристичного бізнесу, що, у свою чергу, потребує вирішення питань: навчання 
персоналу (професійне оволодіння правилами ввічливої поведінки), чесність, підви-
щення компетентності співробітників, відповідальне ставлення до роботи та ін. Заува-

Рисунок 2 — Країни, до яких найчастіше виїжджали громадяни України протягом 
2016–2017 років (складено авторами за даними [11–16])
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Рисунок 3 — Структурно-функціональна модель соціально-маркетингової 
сегментації ринку туристичних послуг

жимо, що ці фактори можуть ефективно впливати на перебудову поведінкової моделі 
споживача туристичних послуг й змінювати її поведінкові стереотипи.

Вибір оптимальних стратегій і маркетингових інструментів дозволить викорис-
тати сегментацію ринку турпослуг для вибору найбільш атракційних сегментів, до-
сягнути в короткий час конкурентних переваг.
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Аналіз роботи туристичних підприємств показав, що сьогодні набувають роз-
витку індивідуальні переваги туристів, розширюються можливості здійснення вибору 
турпродукту. Українці надають перевагу таким факторам, як ціна і географія польотів.

Наприклад, серед топ-5 країн, куди українці їхали відпочивати влітку у 2018 р., 
Грузія і Болгарія — найбільш бюджетні тури для відпочинку українців. За підрахун-
ками туристичного онлайн-сервісу TripSee, загальна кількість українських туристів, 
що відпочивали за кордоном з березня по вересень (у «високий сезон»), перевищує 
1,48 млн. осіб. Але найпопулярнішими курортами серед українців є вітчизняні ку-
рорти. Для відпочинку влітку частіше найбільшим попитом користується морське 
узбережжя: курорти Одеської та Херсонської областей, про що можна судити за за-
повненням потягів та за призначеними додатковими потягами, які направляються у ці 
регіони. Так, за даними експертів, у літній сезон 2018 року Одеса і Одеська область 
прийняли близько 5 млн. туристів, а Херсонська — 3,5 млн. Один Бердянськ на Азов-
ському морі (Запорізька область) цього року прийняв майже мільйон туристів.

Наприклад, у 2018 році тури до Туреччини подорожчали на 25 %, влітку порів-
няно з минулим роком. Але українці все одно віддають перевагу відпочинку саме в цій 
країні, тому що співвідношення ціна-якість того варті. Жодна з інших країн поки тако-
го не може запропонувати. У Болгарії дуже доступні ціни та достатній європейський 
сервіс. До того ж туди, порівняно з минулим роком, збільшилися авіаперевезення, є 
економні автобусні тури, паром Одеса-Варна. Цікавими є пропозиції щодо Єгипту. 
Хоча влітку там досить спекотно, утім українці все ж обирають подорож до Єгипту. 
Адже ця країна може запропонувати чудовий сервіс у готелях та розваги. Крім того, 
щодня з Києва до Єгипту вирушають 3–5 чартерних рейси. Сьогодні дуже популяр-
ним напрямом є Грузія. У Грузію частіше їдуть туристи-індивідуали (тобто ті люди, 
які вирушають на відпочинок не через турфірми, а самостійно). Окрім цього, в Грузії 
недорогий відпочинок та відсутність мовного бар’єру для українців. Серед країн Єв-
розони Греція — номер один за ціновою політикою для іноземних туристів. Порівняно 
з іншими країнами Єврозони в Греції відносно невисокі ціни.

У той же час приваблива ціна не завжди є запорукою якісного сервісу та якос-
ті відпочинку туристів. Зменшуючи ціну туристичної послуги, не завжди отримуємо 
якісну послугу, про що свідчить приклад, коли турагентів звільнили від ліцензування 
у 2018 році, але внаслідок діяльності нефахових учасників ринку стався туристичний 
колапс через відміну та масові затримки рейсів.

Щоб заощадити на перельоті, українські туристи віддають перевагу автобусним 
турам і самостійним подорожам на авто. Вартість «неорганізованого» відпочинку з 
проїздом на власному автомобілі, наприклад, до Варни, може не перевищувати 200 
євро на людину, включаючи харчування і переїзд. Незважаючи на те, що серед україн-
ців найпопулярнішим напрямком для відпочинку, як і раніше, залишається Туреччина, 
після скасування візового режиму неухильно зростає і попит на відпочинок в Європі. 
У 2018 році в якості місця для відпочинку українці все частіше вибирають Чорного-
рію, Хорватію і Грузію.

Вартість шестиденного автобусного туру в Грецію у популярних туроператорів 
стартує від 160 євро (4 800 гривень) людини і включає в себе переїзд, проживання, 
супровід гіда та екскурсії.

Прикладом може бути стоматологічний туризм в Україні, який добре відомий 
в різних країнах світу, але новий для України. Вартість послуг у клініці «Just Smile» 
відрізняється від цін на стоматологічні послуги в США майже в три рази. Яка схема 
роботи «Just Smile Tourism»? Що людині, яка є потенційно вашим клієнтом, ви пропо-
нуєте, окрім власне стоматологічних послуг? Спочатку пацієнт зв’язується з консуль-
тантом клініки, який є на зв’язку цілодобово, і відправляє усі наявні рентген-знімки 
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для складання попереднього плану лікування. Після його узгодження підтверджують-
ся терміни прильоту. Консультант туристичної фірми бронює житло поблизу клініки, 
забезпечує трансфер з аеропорту в готель та з готелю у клініку.

Як показало наше дослідження, сьогодні відбувається поділ ринку туристичних 
послуг відповідно до особливостей і специфіки попиту споживачів, змін їх поведінко-
вих стереотипів поведінки, що у свою чергу потребує більшої мобільності туроперато-
рів. Туристичний продукт, який повною мірою відповідає запитам цільової аудиторії, 
реагує на відмінності в життєвій позиції туриста і є міжкультурним сегментом ту-
ристичного ринку. Врахування культурної різноманітності соціальних груп дозволить 
сформувати новий тип споживача туристичних послуг з психологічними та поведінко-
вими особливостями, який органічно сприйматиме запити сучасного інтерактивного 
міжнародного туристичного середовища.

Висновки. Таким чином, реалізуючи сегментацію, туристичні фірми формують 
групи споживачів, об’єднаних за тими чи іншими властивостями, які можуть стати 
клієнтами фірми і на яких має орієнтуватися процес створення туристичних продук-
тів. Кожному з ринкових сегментів необхідно відповідати особливим туристським 
пропозиціям. Такий підхід надасть змогу не тільки задовольнити існуючий попит, а й 
створювати його. Сегментація ринку та позиціювання турпродукту є потужними засо-
бами завоювання визнання на туристичному ринку, покращення конкурентоспромож-
ності турфірми та розуміння клієнтів як споживачів туристичних послуг.
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Цель. Цель статьи состоит в обосновании эффективных методов относитель-
но сегментов туристического рынка, корторые способствуют более тщательному 
планированию и реализации маркетинговых мероприятий в работе туристического 
предприятия, разработке структурно-функциональной модели социально-маркетин-
говой сегментации рынка туристических услуг в Украине, которая предполагает про-
цесс формирования нового типа потребителей туруслуг с психологическими и пове-
денческими особенностями.

Методы. Для достижения сформулированной нами цели использована совокуп-
ность общенаучных и специальных методов, а именно: метод научной индукции и де-
дукции — для разработки научных подходов к определению категории «сегментация 
рынка туристических услуг»; абстрактно-логического — при определении основных 
проблем развития рынка туристических услуг Украины, статистические методы — 
при демонстрации основных тенденций туристической отрасли, метод моделирова-
ния — при разработке структурно-функциональной модели социально-маркетинго-
вой сегментации рынка туристических услуг.

Результаты. Вследствие проведенного исследования выявлены особенности раз-
деления рынка туристических услуг в соответствии с особенностями и спецификой 
спроса потребителей, обоснованы группы критериев сегментации. Полученные резуль-
таты позволили классифицировать маркетинговые инструменты, которые влияют на 
процесс формирования нового типа потребителя туруслуг с психологическими и по-
веденческими особенностями. При этом выбор целевого сегмента рынка туристиче-
ских услуг определен фактором оптимизации социально-маркетинговой деятельности 
туристического предприятия. Именно через реализацию определенных инструментов 
возможно достичь адресности туристического продукта и сформировать систему 
потребительских преимуществ при его выборе. При этом важно обеспечить приори-
тетность в выборе туристических услуг разными социальными группами туристов, 
выбор которых определен именно совокупностью объективных и субъективных кри-
териев. Изучение потребностей потребителей в контексте общения международного 
сообщества позволило определить основные параметры туристического спроса и обо-
сновать необходимость сегментации как инструмента оптимизации процесса выявле-
ния и удовлетворения потребностей потребителей туристических услуг.

Ключевые слова: туристический рынок, рынок туристических услуг, социаль-
но-маркетинговая сегментация, параметры туристического спроса, система потре-
бительских предпочтений.

Objective. The objective of the article is to substantiate effective approaches to the 
definition of segments of the tourist market which will contribute to more careful planning 
and realization of marketing measures in the work of the tourist enterprise; development of 
a structural and functional model of social marketing segmentation of the tourist services 
market in Ukraine which involves the process of forming a new type of consumer travel ser-
vices with psychological and behavioural features.

Methods. In order to achieve a certain goal, a set of general scientific and special 
methods are used, namely: the method of scientific induction and deduction — for the de-
velopment of scientific approaches to the definition of the category of segmentation of the 
market of tourist services, abstract-logical — in determining the main problems of the devel-
opment of the market of tourist services in Ukraine, statistical methods — in demonstration 
of main trends of the tourism industry, modeling method — in developing a structural and 
functional model of social marketing segmentation of the tourist market.

Results. As a result of the research, the features of the division of the tourist services 
market in accordance with the specifics of consumer demand are identified, groups of crite-
ria for segmentation are substantiated. The obtained results allowed to classify marketing 
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instruments that influence the process of formation of a new type of consumer travel services 
with psychological and behavioural features. At the same time, the choice of the target seg-
ment of the tourist services market is determined by the factor of optimization of the social 
and marketing activities of the tourist enterprise. It is through the realization of certain 
instruments that it is possible to achieve the targeting of the tourist product and to form a 
system of consumer preferences at its choice. It is important to ensure priority in choosing 
tourist services by various social groups of tourists, the choice of which is due precisely to 
a set of objective and subjective criteria. The study of the needs of consumers in the context 
of the communication of the international community has made it possible to determine the 
main parameters of tourist demand and justify the need for segmentation as an instrument 
for optimizing the process of identifying and meeting the needs of tourist services.

Key words: tourist market, tourist services market, social marketing segmentation, 
tourist demand parameters, system of consumer preferences.
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Результати. ІІ виступають важливими складовими національних інноваційних 
систем (НІС), від ефективності та особливостей розвитку яких залежать не тільки 
інноваційні процеси у країнах, але й темпи та параметри їх соціально-економічного 
розвитку. За результатами проведеного дослідження встановлено, що детермінан-
ти розвитку ІІ можна умовно розділити на вісім груп, які утворюються ймовірними 
комбінаціями наявних альтернатив за трьома ознаками — «Джерело виникнення», 
«Керованість» та «Специфіка». Найбільш важливе значення для забезпечення роз-
витку ІІ мають такі детермінанти: формальні інститути, що сприяють розвитку 
інноваційних процесів, інноваційний потенціал національних економік, рівень розвит-
ку загальної інфраструктури, макроекономічна стабільність, матеріальні ресурси 
структурних елементів ІІ, архітектури ІІ, рівень їх керованості та ін. Універсальни-
ми моделями розвитку, які розрізняються за рівнем участі держави у процесі ство-
рення та розвитку ІІ, обсягом необхідних інвестицій, логікою розвитку та ін., є мо-
делі сфокусованого, диверсифікованого та стихійного розвитку; кожна із зазначених 
моделей має свої переваги та недоліки. Розвиток ІІ обумовлює виникнення двох груп 
ефектів: статичних та динамічних. Практичне значення одержаних результатів по-
лягає у можливості їх використання при розробці стратегії розвитку та підвищення 
конкурентоспроможності інноваційної інфраструктури України.

Ключові слова: інноваційні інфраструктури, розвиток, детермінанти розвитку 
інноваційних інфраструктур, моделі розвитку інноваційних інфраструктур, ефекти 
розвитку інноваційних інфраструктур.

Постановка проблеми. Розвиток національних економік в умовах ескалації 
міжнародної конкуренції, підвищення рівня ентропії та системної трансформації гло-
бального середовища, що відбувається під впливом парадигми економіки знань, ви-
значає необхідність їхньої структурної модернізації, імперативом якої є формування 
та забезпечення ефективного функціонування специфічного виду інфраструктури — 
інноваційної, яка забезпечує генерацію ідей, їх трансформацію у інновації та дифузію. 
Суттєві структурні диспропорції, низькі темпи зростання національної економіки, 
зростання рівня безробіття, євроінтеграційна стратегія розвитку детермінують ви-
ключну актуальність розвитку інноваційної інфраструктури України. Нагальна потре-
ба реалізація державної та локальних стратегій розвитку інноваційної інфраструкту-
ри, перетворення її на ключовий фактор економічного розвитку визначає необхідність 
формування відповідного нормативно-правового, теоретичного та методологічного 
інструментарію, аналізу її поточного стану та умов розвитку.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Значний внесок у дослідження фе-
номену інноваційних інфраструктур національних економік, визначення факторів, 
що впливають на їх розвиток, зроблено А. Вахід [1], В. Гейцем [9], Дж. Фурманом 
та С. Стерном [2], [3], П. Сінгером [4], [5], А. Сафроновою, В. Дроздовим та ін. [6], 
А. Князевич [7], З. Юринець [8], [10]. Так, А. Вахід, розглядаючи сутність та детермі-
нанти розвитку ІІ, приходить до висновку, що основними серед них є «технологічна 
спроможність», «абсорбційна здатність», стан та особливості розвитку національної 
інноваційної системи [1]. Дж. Фурман, М. Портер, С. Стерн розглядають ІІ як частину 
національного інноваційного потенціалу, яка детермінується: станом та особливостя-
ми розвитку людського капіталу, наявного у країні; обсягами фінансових ресурсів, що 
спрямовуються на науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи (НДДКР); 
політикою щодо оподаткування НДДКР; політикою щодо розвитку і надання фінан-
сової підтримки освіті та професійній підготовці; станом та особливостями захисту 
інтелектуальної власності; рівнем включення у міжнародні економічні відносини, 
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у т. ч. у міжнародну торгівлю; технологічною складністю [2, с. 906]. А. Сафронова, 
В. Дроздов та ін. у роботі [6] звертають увагу на те, що на розвиток інноваційної інф-
раструктури найбільший вплив має «наявність великих університетських дослідних 
центрів, які виступають і як в ролі виробників «знань», так і в ролі постачальників ви-
сококваліфікованого персоналу, мобільність робочої сили, доступ до інвестицій, тех-
нологічні можливості, підприємницька активність і менталітет» [6, с. 42]. А. Князевич 
у роботі [7] запропоновано авторське визначення категорії «інноваційна інфраструк-
тура», розроблено модель функціонування інноваційної інфраструктури як комплексу 
взаємозв’язаних ринків, які забезпечують софтизацію та сервисізацію інноваційних 
процесів у економіці знань та ін. Однак, незважаючи на внесок зазначених вище вче-
них у розвиток теоретичного та методологічного інструментарію дослідження іннова-
ційних інфраструктур, на сьогоднішній день вони потребують подальшого розвитку.

Метою статті є визначення основних моделей, детермінантів та ефектів розвит-
ку інноваційних інфраструктур (ІІ) національних економік.

Виклад основного матеріалу дослідження. Критичний аналіз, систематизація 
та доповнення основних положень [1–10] та ін. дозволили установити, що:

— ІІ являють собою складні системи, що, виступаючи складовими інноваційних 
систем, забезпечують генерацію ідей, їх трансформацію у інновації та дифузію, харак-
теризуються специфічними ознаками (цілісність, відкритість, здатність до розвитку, 
незамінність та ін.), вимірами (просторовий, часовий, структурний та матеріальний), 
функціями (забезпечуючи, стимулююча, алокаційна та інтегруюча) та архітектурою;

— архітектури ІІ представлені трьома функціональними блоками структурних еле-
ментів, серед яких забезпечувальні (створення умов для розвитку підприємств, установ, 
організацій, що займаються інноваційною діяльністю, для генерування ідей), забезпе-
чувані (беруть безпосередню участь у процесі перетворення ідей у технологічні та/або 
нетехнологічні інновації) структури та структури подвійного призначення (одночасно 
створюють умови для активізації інноваційної діяльності і беруть безпосередню участь 
у ній). До складу забезпечуваних структур входять підприємства, що займаються ін-
новаційною діяльністю, стартапи; забезпечувальних — заклади вищої освіти, венчурні 
фонди, центри трансферу технологій, інноваційні центри, акселератори та ін.; до струк-
тур подвійного призначення — наукові парки, технологічні парки та ін.;

— архітектури ІІ зазнають суттєвих змін у процесі розвитку, що знаходить прояв у 
збільшенні чисельності та частки структур подвійного призначення, підвищенні рівня 
спеціалізації всіх структурних елементів, нарощенні кількості та якості взаємозв’язків 
як між трьома визначеними функціональними блоками структурних елементів в ціло-
му, так і між тими структурними елементами, що їх утворюють;

— розвиток ІІ — це процес перманентних послідовних трансформацій, що де-
термінуються глобальними викликами, сучасними особливостями міжнародної вза-
ємодії країн, у т. ч. інтеграційними процесами, регіональними та державною стратегі-
єю розвитку країни і національної інноваційної системи (НІС);

— основними цілями розвитку ІІ є: структурна модернізація економіки; інтенси-
фікація та підвищення ефективності інноваційних процесів; розвиток НІС; підвищен-
ня рівня конкурентоспроможності національної економіки;

— розвитку ІІ в умовах активізації глобальної взаємодії (як антагоністичної, так 
і неантагоністичної) притаманні такі особливості: адаптивність; еквіфінальність; ке-
рованість; мультипросторовість; мультиакторовість; комплементарність;

— на розвиток ІІ найбільший вплив чинять вісім груп детермінантів (рис. 1);
— універсальними моделями розвитку ІІ є: сфокусована, диверсифікована та 

стихійна. Зазначені моделі різняться за: рівнем участі держави у процесі створення 
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та розвитку інноваційної інфраструктури; обсягом необхідних державних інвестицій; 
ступенем охоплення галузей; рівнем галузевої залежності; логікою розвитку (табл. 1). 
Як наслідок, кожна з зазначених моделей має свої переваги та недоліки, які мають 
братися до уваги під час визначення національних моделей формування й розвитку 
ІІ. Так, серед переваг моделі диверсифікованого розвитку найбільше значення має 
зниження ризиків та створення синергетичного ефекту, серед недоліків — значні об-
сяги необхідних інвестицій та складність контролю за діяльністю та управлінням ІІ, 
що створюється. Для моделі сфокусованого розвитку найбільш суттєвою перевагою 
є можливість забезпечити керований розвиток ІІ за порівняно незначних обсягів ка-
піталовкладень, недоліком — значні ризики фінансових втрат за умови неправильного 
визначення фокусу. Основною перевагою, а разом із тим і недоліком, стихійної моделі 
розвитку є мінімальне державне вручання у розвиток ІІ;

— в умовах глобальної конкуренції найбільш ефективними є директивні мо-
делі (сфокусованого та диверсифікованого розвитку), які передбачають формування 
специфічної системи управління, що має забезпечувати поліконтурність, циклічність 
та багаторівневість управління. Поліконтурність управління має забезпечуватися за 
рахунок управління розвитком ІІ на стратегічному, тактичному та функціональному 

Рисунок 1 — Групи детермінантів розвитку інноваційної інфраструктури  
(складено авторами)

Таблиця 1 — Моделі формування та розвитку інноваційної інфраструктури 
(складено авторами)

Параметри
Модель

сфокусованого 
розвитку

диверсифікованого 
розвитку

стихійного 
розвитку

Рівень участі держави високий низький
Обсяг необхідних державних 
інвестицій помірний значний невизначений
Ступінь охоплення галузей незначний значний невизначений
Рівень галузевої залежності значний незначний невизначений

Логіка розвитку планування, створення, експлуатація, 
оптимізація

створення, 
експлуатація
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рівнях; циклічність — за рахунок ітераційного характеру двох етапів розвитку ІІ (етап 
розробки плану розвитку та етап реалізації плану розвитку), кожний з яких є складним 
процесом та передбачає планування, організацію, координацію, мотивацію, контроль; 
багаторівневість — за рахунок участі у процесі управління розвитком ІІ законодавчої 
та виконавчої гілок влади, органів місцевого самоврядування. Крім того, керуюча під-
система системи управління ІІ у процесі свого функціонування повинна дотримува-
тися принципів пріоритетності забезпечення національної безпеки, урахування впли-
ву глокалізації, селективного використання світового досвіду. Основними функціями 
специфічної системи управління, її керуючої підсистеми є: організаційно-управлінська, 
інформаційно-аналітична, планово-прогностична. Універсальними напрямами розвитку 
ІІ, незалежно від того, яка модель розвитку ІІ реалізується, є модернізація середови-
ща, диверсифікація видів структурних елементів та форм зв’язків між структурними 
елементами інноваційної інфраструктури, підвищення ефективності її функціонування. 
Залежно від специфіки моделі для реалізації визначених напрямів розвитку ІІ можуть 
застосовуватися різні комбінації чотирьох груп методів та, відповідно, інструментів роз-
витку ІІ: ті що підтримують, ті що стимулюють, ті що мотивують, ті що активізують;

— у процесі розвитку ІІ виникають дві групи ефектів: статичні (економічні на-
слідки розвитку ІІ, які проявляються відразу після створення й початку їхнього функ-
ціонування) та динамічні (економічні наслідки розвитку ІІ, які є відстроченими, що 
проявляються у процесі їх розвитку). До основних статичних ефектів віднесено: 
створення нових робочих місць, збільшення кількості інноваційних підприємств та 
підприємств, що здійснюють інноваційну діяльність, підвищення ефективності вико-
ристання фінансових, людських, інформаційних та інших ресурсів; до динамічних — 
зростання частки наукоємної та високотехнологічної продукції у ВВП, підвищення 
патентної активності суб’єктів господарювання та інвестиційної привабливості краї-
ни, зростання рівня та якості життя, прискорення темпів розвитку і структурні пере-
творення у економіці країни, зміна домінуючих у економіці технологічних укладів, 
зменшення регіональних диспропорцій та ін.

Висновки. Дослідження сутності, моделей, детермінантів та ефектів розвитку ІІ 
дозволило:

 — визначити детермінанти, що чинять системний та різновекторний вплив на 
розвиток ІІ: глобалізація; конкуренція; дифузія знань і технологій в світі (у т. ч. інфор-
маційних та комунікаційних технологій); рівень розвитку загальної інфраструктури, 
політична, макроекономічна стабільність країн; розвиток НІС та їх елементів; матері-
альні та нематеріальні ресурси елементів інноваційної інфраструктури, їх конкурентні 
переваги та недоліки та ін.;

 — систематизувати детермінанти розвитку ІІ за рахунок їхньої фасетної класи-
фікації за трьома ознаками (джерело виникнення, специфіка та керованість), що до-
зволило виокремити вісім їх унікальних груп: зовнішні/внутрішні, керовані/некерова-
ні, універсальні/специфічні детермінанти;

 — ідентифікувати три (сфокусована, диверсифікована та стихійна) моделі фор-
мування й розвитку інноваційної інфраструктури, кожна з яких характеризується уні-
кальною логікою еволюції, обсягами необхідних інвестицій, ступенем охоплення га-
лузей та галузевою залежністю, рівнем участі держави у забезпеченні розвитку;

 — обґрунтувати виникнення двох (статичні та динамічні) груп ефектів, що 
пов’язані із розвитком ІІ.

Перспективами подальших досліджень у цьому напрямі є обґрунтування стра-
тегії розвитку та підвищення конкурентоспроможності інноваційної інфраструктури 
України.
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Цель. Цель — определить основные модели, детерминанты и эффекты разви-
тия инновационных инфраструктур (ИИ) национальных экономик.
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Методы. В процессе исследования использованы следующие общенаучные ме-
тоды и приемы познания: теоретическое обобщение и сравнение, анализ и синтез, 
индукция и дедукция, группировка и классификация, моделирование.

Результаты. ИИ выступают важными составляющими национальных иннова-
ционных систем (НИС), от эффективности и особенностей развития которых за-
висят не только инновационные процессы в странах, но и темпы и параметры их 
социально-экономического развития. По результатам проведенного исследования 
установлено, что детерминанты развития ИИ можно условно разделить на восемь 
групп, которые образуются вероятными комбинациями имеющихся альтернатив по 
трем признакам — «Источник возникновения», «Управляемость» и «Специфика». 
Наиболее важное значение для обеспечения развития ИИ имеют такие детерминан-
ты: формальные институты, способствующие развитию инновационных процессов, 
инновационный потенциал национальных экономик, уровень развития общей инфра-
структуры, макроэкономическая стабильность, материальные ресурсы структур-
ных элементов ИИ, архитектуры ИИ, уровень их управляемости и др. Универсаль-
ными моделями развития, которые различаются по степени участия государства в 
процессе создания и развития ИИ, объемам необходимых инвестиций, логике разви-
тия и др., являются модели сфокусированного, диверсифицированного и стихийного 
развития. Развитие ИИ обусловливает возникновение двух групп эффектов: стати-
ческих и динамических. Практическое значение полученных результатов заключается 
в возможности их использования при разработке стратегии развития и повышения 
конкурентоспособности инновационной инфраструктуры Украины.

Ключевые слова: инновационные инфраструктуры, развитие, детерминанты 
развития инновационных инфраструктур, модели развития инновационных инфра-
структур, эффекты развития инновационных инфраструктур.

Objective. The objective of the —to determine the main models, determinants and ef-
fects of the development of innovation infrastructures (II) of national economies.

Methods. In the process of research, the following general scientific methods and tech-
niques of cognition are used: theoretical generalization and comparison, analysis and syn-
thesis, induction and deduction, grouping and classification, modeling.

Results. It was founded that: II are important components of national innovation sys-
tems (NIS), which influence not only the innovation processes in the countries but also the 
parameters of their socio-economic development. Determinants of the ІІs development can 
be divided into eight groups, which are formed by probable combinations of available al-
ternatives for the three criteria: «Source of origin», «Managemant» and «Specificity»; the 
most important for IIs development are the following determinants: formal institutions that 
contribute to the development of innovation processes, the innovation potential of national 
economies, the level of development of the general infrastructure, macroeconomic stability, 
the material resources of the structural elements of AI, the architecture of AI, their control-
lability, etc.; there are three universal models of IIs development (focused, diversified, spon-
taneoused), which differ in terms of the state’s participation in the process of creation and 
development of II, the volume of necessary investments, development logic, etc.; there are 
two groups of effects (static and dynamic) of IIs development. Results of this investigation 
can be used in the process of IIs strategy development creation.

Key words: innovation infrastructures, development, determinants of innovation in-
frastructure development, models of development of innovative infrastructures, effects of 
development of innovative infrastructures.
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Мета. Метою статті є здійснення рейтингової оцінки діяльності основних 
суб’єктів міжнародного туристичного бізнесу — транснаціональних компаній сек-
тору розміщення туристів.

Методи. З метою досягнення поставлених завдань та мети у роботі вико-
ристовувалися такі методи дослідження: системний і комплексний аналіз, розра-
хунково-аналітичні та порівняльні методи, метод рейтингового аналізу (для ви-
значення місця транснаціональних компаній сектору розміщення туристів серед 
конкурентів), процесний підхід (для архітектурного наведення стадій розвитку 
міжнародних готельних компаній в умовах глобалізації); графічні й табличні мето-
ди (для наочного зображення статистичного матеріалу, візуалізації теоретичних 
та практичних положень).

Результати. Проведений рейтинговий аналіз діяльності основних суб’єктів 
міжнародного туристичного бізнесу — транснаціональних компаній сектору розмі-
щення туристів — дозволив виокремити такі тенденції: 1) превалювання у Топ-10 рей-
тингу (2016–2017 рр.) міжнародних готельних компаній за кількістю контрольованих 
номерів (номерного фонду) компаній з країною базування — США; 2) високу частку 
(40 % у 2017 р.) у рейтингах Топ-10 міжнародних готельних компаній за управлінням 
на основі контракту на управління та на підставі франчайзингу однакових компаній 
з різницею у займаних позиціях; 3) превалювання у Топ-10 рейтингу міжнародних го-
тельних консорціумів у 2017 р. консорціумів з європейського ринку та, на відміну від 
рейтингу міжнародних готельних компаній та міжнародних готельних мереж, від-
сутність консорціумів азіатського ринку; 4) наявність стадійності розвитку міжна-
родних готельних мереж та компаній, яка тісно пов’язана з їх виходом на нові ринки 
країн світу і розширенням свого «країнового портфелю».

Ключові слова: міжнародна готельна мережа, міжнародний готельний опе-
ратор, готельний консорціум, міжнародний туристичний бізнес, ринок туристич-
них послуг.

Постановка проблеми. У міжнародному готельному бізнесі процеси глобаліза-
ції найкраще простежуються на прикладі сектору засобів розміщення туристів, у яко-
му транснаціональні корпорації набувають форми міжнародних готельних компаній 

© Г. О. Горіна, 2018
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(МГК) — готельних операторів, міжнародних готельних мереж та міжнародних го-
тельних консорціумів та є основними суб’єктами міжнародного туристичного бізнесу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Стрімке поширення мережевих форм 
управління міжнародним готельним та туристичним бізнесом, успішність управління 
готелями у рамках мережевих структур, використовуючи управління на підставі влас-
ності, франчайзингу та контракту на управління, активізує дослідження вітчизняних 
та зарубіжних науковців у зазначеній тематиці, а саме: І. В. Безуглого [1]. Т. В. Бурака 
[2; 3], В. С. Катькало, В. Н. Шемракової [4; 5], А. В. Колодійчука [6], С. Мельниченко, 
Т. Кудлай [7], А. А. Рябєва [8] та інших.

Разом з тим зазначені публікації носять переважно теоретичний характер, фраг-
ментарно досліджуючи діяльність деяких суб’єктів міжнародного готельного бізнесу.

Отже, необхідність комплексної рейтингової оцінки діяльності міжнародних го-
тельних мереж, готельних консорціумів, готельних компаній (операторів) з метою ви-
значення компаній-лідерів та подальшого вивчення їх стратегій розвитку спонукає до 
проведення відповідного дослідження.

Мета статті — здійснення рейтингової оцінки діяльності основних суб’єктів 
міжнародного туристичного бізнесу — транснаціональних компаній сектору розмі-
щення туристів.

Виклад основного матеріалу дослідження. За даними MKG Hospitality, яка що-
річно складає рейтинг 325 найбільших міжнародних готельних компаній та 50 між-
народних готельних мереж на підставі офіційних звітів компаній, у 2017 р. у десятку 
найбільших компаній за номерним фондом увійшли Marriott International, Hilton, IHG 
(Inter Continental Hotels Group), Wyndham Hotel Group, Shanghai Jin Jiang International 
Hotel Group Co., Accor Hotels, Choice Hotels International, BTG Homeinns Hotels (Group) 
Co., Best Western Hotels & Resorts, China Lodging Group (табл. 1). Репрезентований 
склад Топ-10 рейтингу міжнародних готельних компаній залишився незмінним по-
рівняно з 2016 р. Основним критерієм, який враховується при складанні рейтингу, є 
кількість контрольованих номерів (номерний фонд).

Таблиця 1 — Топ-10 рейтингу міжнародних готельних компаній (готельних 
операторів) у 2017 р. (розроблено автором за даними [9])

Рейтинг
2017

Назва міжнародної 
готельної компанії

Країна 
базування

Кількість 
готельних 

мереж у складі

Номерний 
фонд

Готельний 
фонд

1 Marriott International США 30 1195141 6333
2 Hilton Worldwide США 16 856115 5284
3 IHG (Inter Continental 

Hotels Group) Англія 15 798075 5348
4 Wyndham Hotel Group США 19 753161 8643
5 Shanghai Jin Jiang 

International 
Hotel Group Co. КНР 4 680111 6794

6 Accor Hotels Франція 33 616181 4283
7 Choice Hotels 

International США 13 521335 6815
8 BTG Homeinns Hotels 

(Group) Co. США н/д 384743 3712
9 China Lodging Group КНР н/д 379675 3746

10 Best Western Hotels & 
Resorts США 14 290787 3595
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Посилення конкуренції на міжнародному готельному ринку спонукає міжнарод-
ні готельні компанії використовувати стратегії зростання шляхом збільшення кількості 
міжнародних готельних мереж різного класу, які входять до їх складу. Це дозволяє їм 
забезпечити збільшення кількості споживачів за рахунок сегментації ринку і точного 
визначення їх потреб та можливостей щодо готельного продукту або послуги, цінової 
категорії та інших ключових параметрів, орієнтованих на клієнтів.

За даними MKG Hospitality до топ-10 рейтингу міжнародних готельних мереж 
у 2017 р. увійшли Best Western, Home Inn, Holiday Inn Express, Holiday Inn Hotels & 
Resorts, Marriott Hotels, Ibis, Hampton by Hilton, Hilton Hotels & Resorts, HanTing Hotel, 
7 Days Inn, переважна більшість з яких походить з американського ринку — 4 мере-
жі, європейський ринок презентують 3 мережі, і щорічно зміцнюють свої позиції у 
Топ-10 азіатськи готельні мережі, кількість яких у рейтингу 2015 р. становила 3 оди-
ниці (табл. 2).

Таблиця 2 — Топ-10 рейтингу міжнародних готельних мереж, у 2017 р. 
(розроблено автором за даними [9])

Рейтинг
2017

Назва міжнародної 
готельної мережі Назва материнської компанії Номерний 

фонд
Готельний 

фонд
1 Holiday Inn Express IHG (Inter Continental Hotels 

Group) 262398 2600
2 Homeinn BTG Hotels (Group) Co. 241202 2319
3 Hampton by Hilton Hilton 237334 2338
4 Holiday Inn Hotels & 

Resorts
IHG (Inter Continental Hotels 

Group) 232693 1242
5 HanTing Hotel China Lodging Group 223121 2974
6 Hilton Hotels & Resorts Hilton 211423 578
7 7 Days Inn Shanghai Jin Jiang International 

Hotel Group Co. 208127 2468
8 Marriott Marriott International 196111 555
9 Super 8 Wyndham Hotel Group 178690 2867
10 Courtyard by Marriott Marriott International 169038 1141

Отже, розвиток міжнародного готельного бізнесу характеризується укрупненням 
провідних суб’єктів готельного ринку, що відбувається переважно за рахунок процесів 
інтеграції (злиття та поглинання), розвитку сучасних форм управління — укладання 
франчайзингових контрактів, контрактів на управління, договорів оренди, партнер-
ства, стратегічних альянсів тощо.

Застосовуючи стратегію зростання міжнародні готельні компанії використову-
ють управління міжнародними готельними мережами на основі контракту на управ-
ління чи франчайзингу, нарощуючи кількість мереж, які орієнтовані на різні сегменти 
міжнародного готельного ринку та значно розширюють можливості компаній в забез-
печенні потреб споживачів готельних послуг.

У 2017 р. у рейтингах Топ-10 міжнародних готельних компаній за управлінням 
на основі контракту на управління та управління на підставі франчайзингу 40 % скла-
дали однакові компанії з різницею у займаних позиціях (табл. 3).

У рейтинг десяти найбільших міжнародних готельних консорціумів у 2017 р. 
увійшли консорціуми з номерним фондом від 54423 (Great Hotels of the World, Англія) 
до 233279 (Hotusa Hotels, Іспанія). Серед Топ-10 рейтингу міжнародних готельних 
консорціумів у 2017 р. превалюють консорціуми з європейського ринку і, на відміну 
від рейтингу міжнародних готельних компаній та міжнародних готельних мереж, від-
сутні консорціуми азіатського ринку (табл. 4).
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Таблиця 3 — Топ-10 рейтингу міжнародних готельних компаній (готельних 
операторів) за управлінням на основі контракту на управління чи франчайзингу,  

у 2017 р. (розроблено автором за даними [9])
Управління на основі контракту  

на управління Франчайзинг

Рейтинг
2017

Назва міжнародної 
готельної компанії

Готельний 
фонд

Рейтинг
2017

Назва міжнародної 
готельної компанії

Готельний 
фонд

1 BTG Homeinns 3079 1 Wyndham Hotel Group 8254
2 China Lodging Group

3075
2 Choice Hotels 

International 6627
3 GreenTree Hospitality 

Group
2263

3 Shanghai Jin Jiang 
International Hotel 
Group Co. 5639

4 Marriott International 1949 4 Hilton 4555
5 Accor Hotels 1172 5 IHG 4433
6 Dossen 

InternationalGroup 1087
6 Marriott International

4400
7 IHG 907 7 Accor Hotels 2030
8 Hyatt Hotels Corp. 728 8 GG Hospitality 1141
9 Aimbridge Hospitality 706 9 Magnuson Hotels 1274
10 Hilton 656 10 RLH Corp. 984

Таблиця 4 — Топ-10 рейтингу міжнародних готельних консорціумів, у 2017 р. 
(розроблено автором за даними [9–10])

Рейтинг
2017

Рейтинг
2016

Назва міжнародного 
готельного консорціуму

Країна 
базування

Номерний 
фонд

Готельний 
фонд

1 1 Hotusa Hotels Іспанія 230453 2726
2 3 Associated Luxury Hotels 

International США 195484 647
3 4 Preferred Hotels & Resorts США 160000 700
4 2 Keytel Hotels Іспанія 135133 1297
5 5 Global Hotel Alliance ОАЕ 126120 623
6 7 HotelIREZ Hotels and Resorts Англія 80593 946
7 9 The Leading Hotels of the 

World США 60102 378
8 8 Supranational Hotels Англія 60000 500
9 11 Hotel Republic Англія 45218 215
10 10 Logis Hotels Франція 44311 2122

Рейтинг міжнародних готельних компаній за кількістю охоплених країн у 2017 р. 
очолила Marriott International, готелі компанії репрезентовані у 127 країнах світу, друге 
та трете місце рейтингу займають Hilton та Inter Continental Hotels Group, розташував 
свої мережі та готелі у 105 та 103 країнах відповідно. Четверту сходинку поділили 
BestWestern Hotels & Resorts та Radisson Hotel Group, обидві компанії працюють у 102 
країнах світу. П’яте місце зайняла французька Accor Hotels, репрезентувавши готелі у 
95 країнах світу (рис. 1).

Емпіричний аналіз дозволив виокремити декілька стадій розвитку міжнародних 
готельних мереж та компаній, які тісно пов’язані з їх виходом на нові ринки країн 
світу та розширенням свого «країнового портфелю»: «етап навчання», «етап станов-
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Рисунок 1 — Рейтинг міжнародних готельних компаній за кількістю охоплених 
країн у 2017 р. (розроблено автором за даними [9])

лення», «етап інтернаціоналізації» і «етап глобалізації». Характеристика змісту цих 
стадій наведена на рис. 2.

Найбільш прогресивними змінами в діяльності міжнародних готельних мереж 
та компаній, які відбуваються з переходом на нові стадії їх розвитку є такі:

1) відтворення повного циклу створення нових готелів, тобто створення спе-
ціальних девелоперских підрозділів, що займаються проектуванням і будівництвом 
нових готелів; має місце самозабезпечення процесу розвитку, воно стає окремим на-
прямом діяльності (що припускає повторення певного комплексу спеціальних робіт та 
отримання у цій сфері економії на масштабі);

2) формування цілісної системи управління розвитком міжнародної готель-
ної мережі, яка включає такі функціональні блоки: дослідження і прогнозування 
кон’юнктури; обґрунтування і ухвалення рішень; розробка і оцінка ефективності про-
ектів; планерування і розробка програм розвитку; підготовка ресурсів; створення сис-
теми управління окремими заходами щодо розвитку; організація контролю і координа-
ція діяльності різних підрозділів; надання допомоги новоствореним готелям;

3) вироблення нової якості менеджменту з переважанням глобальних характе-
ристик і підходів, яке можна умовно розділити на три сфери: моніторинг (якісне сте-
ження за світовим ринком); цілепокладання (формування цілей, застосування корек-
тних дій); стимулювання розвитку (проекти реформування мережі);

4) поява феномену політики розвитку мережі, спрямованої на створення майбут-
нього, пошук і генерація необхідних змін.

Висновки. Висока інтенсивність конкуренції на локальних готельних рин-
ках (особливо в розвинених країнах) привела до інтернаціоналізації готельного 
бізнесу, виникнення міжнародних готельних мереж, компаній (готельних опера-
торів), консорціумів і асоціацій незалежних готелів з метою освоєння нових рин-
ків. Починаючи із зародження міжнародного готельного бізнесу, стратегії розвитку 
міжнародних готельних мереж різної національної приналежності істотно відріз-
нялися. У міжнародних готельних мереж різного національного походження іс-
нують особливості стратегічного управління, бачення лінії розвитку і підходів до 
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підвищення конкурентоспроможності. Так, за всієї універсальності глобального 
світу ставлення до розвитку бізнесу в мережах різного національного походження 
залишилося різним.

Здійснення рейтингового аналізу діяльності основних суб’єктів міжнарод-
ного туристичного бізнесу — транснаціональних компаній сектору розміщення ту-
ристів — дозволяє виокремити такі тенденції: 1) превалювання у Топ-10 рейтингу 
(2016–2017 рр.) міжнародних готельних компаній за кількістю контрольованих номе-
рів (номерного фонду) компаній з країною базування — США; 2) високу частку (40 % 
у 2017 р.) у рейтингах Топ-10 міжнародних готельних компаній за управлінням на 
основі контракту на управління та на підставі франчайзингу однакових компаній з 
різницею у займаних позиціях; 3) превалювання у Топ-10 рейтингу міжнародних го-
тельних консорціумів у 2017 р. консорціумів з європейського ринку, та на відміну від 
рейтингу міжнародних готельних компаній та міжнародних готельних мереж, відсут-
ність консорціумів азіатського ринку; 4) наявність стадійності розвитку міжнародних 
готельних мереж та компаній, яка тісно пов’язана з їх виходом на нові ринки країн 
світу і розширенням свого «країнового портфелю».
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Цель. Целью статьи является осуществление рейтинговой оценки деятельно-
сти основных субъектов международного туристического бизнеса — транснацио-
нальных компаний сектора размещения туристов.

Методы. Для достижения поставленных задач и целей в работе использовались 
следующие методы исследования: системный и комплексный анализ, расчетно-ана-
литические и сравнительные методы, метод рейтингового анализа (для определения 
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позиций транснациональных компаний сектора размещения туристов среди конку-
рентов), процессный подход (для архитектурного представления стадий развития 
международных гостиничных компаний в условиях глобализации), графические и та-
бличные методы (для наглядного изображения статистического материала, визуа-
лизации теоретических и практических положений).

Результаты. Осуществленный рейтинговый анализ деятельности основных 
субъектов международного туристического бизнеса — транснациональных компаний 
сектора размещения туристов — позволил выделить следующие тенденции: 1) преоб-
ладание в Топ-10 рейтинга (2016–2017 гг.) международных гостиничных операторов 
компаний со страной базирования — США; 2) высокую долю (40 % в 2017 гг.) в рейтин-
гах Топ-10 международных гостиничных компаний по управлению на основе контрак-
та на управление и на основании франчайзинга одинаковых компаний с разницей в за-
нимаемых позициях; 3) преобладание в Топ-10 рейтинга международных гостиничных 
консорциумов в 2017 консорциумов с европейского рынка, но, в отличие от рейтинга 
международных гостиничных компаний и международных гостиничных сетей, отсут-
ствие консорциумов азиатского рынка; 4) наличие стадийности развития междуна-
родных гостиничных сетей и компаний, которая тесно связана с их выходом на новые 
рынки стран мира и расширением своего «портфеля стран».

Ключевые слова: международная гостиничная сеть, международный гости-
ничный оператор, гостиничный консорциум, международный туристический бизнес, 
рынок туристических услуг.

Objective. The objective of the article is to carry out a rating assessment of the activi-
ties of international tourist business main subjects — multinational companies in the tourist 
accommodation sector.

Methods. To achieve the objectives and goals, the following research methods are 
used in the work: systematic and comprehensive analysis, analytical and comparative meth-
ods, the rating method of analysis (to determine the position of the tourist accommodation 
sector multinational companies among competitors), process approach (for architectural 
representation of international hotel companies development stages in the conditions of glo-
balization), graphic and tabular methods (for visual representation of statistical material, 
visualization of theoretical and practical positions).

Results. The carried out rating analysis of the activities of international tourist business 
main subjects — multinational companies in the tourist accommodation sector, made it pos-
sible to single out the following trends: 1) predominance in the Top 10 rankings (2016–2017) 
of international hotel companies operators based in the United States; 2) a high proportion 
(40 % in 2017) of the same companies with a difference in their positions in the ranking of 
the top 10 international hotel managed companies and the top 10 franchise companies; 3) 
prevailing consortia from the European market in the top 10 ranking of international hotel 
consortia in 2017, and unlike the ranking of international hotel companies and international 
hotel chains lack of consortia of the Asian market; 4) the presence of the international hotel 
chains and companies development stages that are closely related to their access to new 
countries’ markets and the expansion of their «country’s portfolio».

Key words: international hotel chains, international hotel operator, hotel consortium, 
international travel business, travel services market.
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REGION ECONOMIC SECURITY SYSTEM MODELING
Мета. Мета даного дослідження — розробка моделі системи економічної без-

пеки регіону.
Методи. Із застосуванням методу теоретичного узагальнення на підставі 

існуючих досягнень зарубіжних та вітчизняних науковців сформовано модель еко-
номічної безпеки регіону як підсистеми національної економічної безпеки в умовах 
децентралізації управління. Системний підхід дозволив визначити зв’язки між еле-
ментами (вхідні потоки, вихідні потоки, внутрішні та зовнішні загрози й управляю-
чі дії) та методом моделювання побудувати формально-змістову модель економіч-
ної безпеки регіонів.

Результати. Стаття присвячена теоретичному дослідженню можливості та 
необхідності застосування системного підходу до поняття «економічна безпека ре-
гіону». Зображено систему економічної безпеки регіону у вигляді так званої «чорної 
скрині». Наведена формально-змістова модель системи економічної безпеки регіону 
зводиться до опису границь системи, її входів і виходів, а також навколишнього се-
редовища. Основним недоліком наведеної моделі економічної безпеки регіону є мож-
ливість необмеженої кількості входів та виходів. Реалізація запропонованої системи 
дозволить регіонам забезпечити стійкість до внутрішніх та зовнішніх загроз, від-
носну економічну самодостатність, міцність зв’язків між елементами регіональної 
економіки, конкурентоспроможність та використання конкурентних переваг, збері-
гаючи при цьому збалансованість міжрегіональних відносин, відповідність складових 
показника економічної безпеки регіонів нормативному рівню. З метою вивчення зміс-
ту системи економічної безпеки регіону та зв’язків між її елементами в подальших 
дослідженнях доцільно спробувати сформувати статичну модель регіональної еконо-
мічної безпеки та відобразити її в динамічному режимі роботи.

Ключові слова: регіон, економічна безпека, економічна безпека регіону, система, 
системний підхід, модель.

Постановка проблеми. Процеси децентралізації управління регіональним роз-
витком посилили відповідальність регіонів за формування та забезпечення національ-
ної економічної безпеки. Саме процеси децентралізації зумовили актуальність про-
блеми забезпечення економічної безпеки регіонів, а мінливість факторів зовнішнього 
середовища — необхідність розробки методології прогнозування економічної безпе-
ки, що неможливе без чіткого розуміння системи економічної безпеки регіонів. Фор-
мування й вивчення системи економічної безпеки регіонів дозволить своєчасно визна-
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чити негативні тенденції щодо забезпечення економічної безпеки регіонів у системі 
економічної безпеки національної економіки, роль та місце кожного елемента.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням економічної безпеки 
регіонів присвячені праці таких науковців, як В. М. Геєць [1], О. М. Головченко [2], 
Б. А. Карпінський [3], Г. О. Сукрушева [4] А. І. Сухоруков, Ю. М. Харазішвілі [5] та 
інші. Більшість науковців розглядають економічну безпеку регіонів як складову націо-
нальної економічної безпеки, але процеси децентралізації управління зумовили необ-
хідність іншого підходу до розуміння економічної безпеки регіонів. На нашу думку, 
доцільним є розглядати економічну безпеку регіонів як окрему систему, із власними 
складовими елементами та зв’язками. Незважаючи на високий інтерес з боку науков-
ців до проблеми забезпечення регіональної економічної безпеки та зростання її акту-
альності в результаті реформи державного управління, на сьогодні не існує загально-
визнаного розуміння системи економічної безпеки регіонів.

Метою статті є розробка моделей системи економічної безпеки регіону.
Виклад основного матеріалу дослідження. Категорії «система», «системний 

підхід», «системне мислення» набули досить широкого застосування при досліджен-
ні економічних категорій, процесів, які із часом стають все більш складними. Не є 
винятком і регіональна економічна безпека, завдання та проблеми забезпечення якої 
обґрунтовують використання саме системного підходу до її формування й вивчення.

З точки зору групи науковців [6], для дослідження економічної безпеки необхід-
но застосовувати теорію економічних систем, зокрема її варто розглядати як систему, 
що володіє множинністю структурних елементів, рівнів і зв’язків між ними. При цьо-
му вона є невід’ємною складовою соціально-економічної системи, її атрибутивною 
властивістю.

Цієї ж думки дотримується і О. С. Власюк [7], згідно із твердженням якого сис-
темний підхід відіграє значну евристичну та методологічну роль в обґрунтуванні 
моделей системи економічної безпеки стосовно до української дійсності. При цьому 
системний підхід є конкретизацією діалектичного методу та його застосування до ви-
вчення об’єктів різного рівня складності [7].

Спроба надати регіональну економічну безпеку як систему зроблена А. І. Татар-
кіним, який визначає економічну безпеку регіону як сукупність властивостей еконо-
мічної системи регіону, що забезпечують стабільність, стійкість і поступовість роз-
витку регіону, певну незалежність та інтеграцію з економікою держави в умовах дії 
різного роду дестабілізуючих загроз [8].

Науковці А. Степаненко, М. Герасимов визначають регіональну економічну без-
пеку як сукупність поточного стану, умов і чинників, що характеризують стабільність, 
стійкість і поступовий розвиток економіки регіону, певну незалежність та інтеграцію 
з економікою країни [9]. Тобто говорять про «…сукупність поточного стану, умов і 
чинників…», що також можна розглядати як прояв розуміння економічної безпеки ре-
гіону як системи.

Регіональну економічну безпеку можна розглядати як підсистему національної 
економічної безпеки, так і з позиції можливостей забезпечити власний економічний 
розвиток, стабільність, конкурентоспроможність під впливом зовнішніх і внутрішніх 
загроз в умовах децентралізації управління, тобто з позиції самостійної системи.

Н. Чернова [10] є одним із науковців, яка визначає економічну безпеку регіону і 
як підсистему національної економіки, і як відносно самостійну економічну систему. 
Отже, як підсистема національної економічної безпеки економічна безпека регіону — 
це сукупність його властивостей, що забезпечують досягнення максимального вне-
ску регіону в розвиток національної економіки й у забезпечення економічної безпеки 
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країни в цілому; як відносно самостійна економічна система — сукупність його влас-
тивостей, що забезпечують його прогресивний розвиток в умовах дестабілізуючого 
впливу різноманітного виду загроз [10].

На рис. 1 нами наведена модель економічної безпеки регіону як підсистеми на-
ціональної економічної безпеки.

Рисунок 1 — Модель економічної безпеки регіону як підсистеми національної 
економічної безпеки (складено автором)

НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА

РЕГІОН 1 
Економічна безпека регіону 1

Суб’єкт, об’єкт, механізм 
забезпечення

РЕГІОН N 
Економічна безпека регіону N

Суб’єкт, об’єкт, механізм 
забезпечення

РЕГІОН 3 
Економічна безпека регіону 3

Суб’єкт, об’єкт, механізм 
забезпечення

РЕГІОН 2 
Економічна безпека регіону 2

Суб’єкт, об’єкт, механізм 
забезпечення

. . .

Запропонована нами модель являє складну систему, згідно з якою кожний регіон 
є елементом системи національної економічної безпеки. При цьому сама економічна 
безпека регіону має власні елементи: керуючу підсистему (суб’єкт), керовану підсис-
тему (об’єкт) та механізми забезпечення регіональної економічної безпеки.

Керуюча підсистема містить функції, методи управління економічною безпекою 
регіону; описує повноваження та управлінські рішення визначених суб’єктів регіо-
нальної економічної безпеки.

Керована підсистема наведена об’єктами системи економічної безпеки регіону: 
складовими економічної системи регіону (природні ресурси, виробничі та невиробни-
чі фонди, людський капітал, нерухомість, фінансові ресурси, господарські структури, 
сім’я, окрема особа).

Залежно від рівня інформованості щодо них системи можуть бути наведені по-
різному. Перший рівень зображення систем — це зображення системи у вигляді так 
званої «чорної скрині» — формально-змістова модель економічної безпеки регіону.

Реалізація запропонованої системи дозволить регіонам забезпечити стійкість 
до внутрішніх та зовнішніх загроз, відносну економічну самодостатність, міцність 
зв’язків між елементами регіональної економіки, конкурентоспроможність та вико-
ристання конкурентних переваг, зберігаючи при цьому збалансованість міжрегіональ-
них відносин, відповідність складових показника економічної безпеки регіонів норма-
тивному рівню.

Практика застосування формально-змістовних моделей для дослідження елемен-
тів економічної безпеки наведена В. Лойко, яка в своїй роботі [11] пропонує узагальне-
ну схему системи факторів економічної безпеки на регіональному рівні, розроблену на 
основі моделі функціонування регіону як відкритої системи.

Запропоновано авторське бачення моделі економічної безпеки регіону у вигляді 
«чорної скрині» (припущення, що функціонування регіону відбувається як відкритої 
системи), результати наведені на рис. 2.
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Модель типу «чорна скриня» є вихідною при побудові моделей складної сис-
теми, саме якою і є економічна безпека регіону. При цьому модель такого типу ак-
центує увагу на взаємодії системи із зовнішнім середовищем. Така взаємодія опису-
ється результатами цілеспрямованого функціонування системи економічної безпеки 
регіонів — виходами системи (Y). У запропонованій нами моделі виходами системи 
(цільовими результатами) є результати функціонування системи економічної безпеки 
(проявами), а саме: стабільність економічного розвитку регіону, стійкість та економіч-
ний розвиток регіону, конкурентоспроможність, певна незалежність та інтеграція з 
національною економікою.

У свою чергу зовнішнє середовище впливає на систему економічної безпеки ре-
гіону через ресурсне забезпечення (потенціал), управління (керуюча підсистема) і різ-
ного роду контрольовані і неконтрольовані фактори (загрози різного типу), що сприя-
ють або перешкоджають нормальному функціонуванню системи. Така дія середовища 
на систему регіональної економічної безпеки називається входами системи (X).

Зовнішнє середовище наведено сукупністю всіх об’єктів поза границею систе-
ми, зміна властивостей яких впливає на систему, а також тих об’єктів, чиї властивості 
змінюються в результаті функціонування системи.

Кількість відносин будь-якої реальної системи, в тому числі і регіональної еко-
номічної безпеки, із зовнішнім середовищем дуже велика. Це відноситься як до входів 
системи так і до її виходів. Критерієм вибору служить цільове призначення моделі, 
значимість того або іншого зв’язку стосовно мети. Визначені нами фактори впливу зо-
внішнього середовища на систему регіональної економічної безпеки і самої системи 
на зовнішнє середовище наведено на рис. 2.

Наведена формально-змістова модель відповідає запропонованому раніше уточ-
неному авторському трактуванню економічної безпеки на регіональному рівні, яку ми 
розглядаємо як властивість соціально-економічної системи регіону, що за умов деста-
білізуючого впливу загроз різного виду й децентралізації управління показує здатність 
забезпечувати стабільність, стійкість та подальший економічний розвиток, а також 
конкурентоспроможність і рівень економічної незалежності.

Рисунок 2 — Формально-змістова модель економічної безпеки регіонів  
(складено автором)
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Висновки. Отже, побудована формально-змістова модель системи економічної 
безпеки регіонів зводиться до опису границь системи, її входів і виходів, а також на-
вколишнього середовища. Основним недоліком наведеної моделі економічної безпеки 
є можливість необмеженої кількості входів та виходів. Особливістю наведеної моделі 
є відсутність інформації щодо змісту самої системи. З метою вивчення саме структури 
системи економічної безпеки регіонів та зв’язків між її елементами в подальших до-
слідженнях доцільно зобразити статичну модель економічної безпеки регіонів та відо-
бразити її в динамічному режимі роботи.
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Цель. Цель исследования — разработка модели системы экономической безо-
пасности региона.

Методы. С применением метода теоретического обобщения на основании 
существующих достижений зарубежных и отечественных ученых сформирована 
модель экономической безопасности региона как подсистемы национальной эконо-
мической безопасности в условиях децентрализации управления. Системный подход 
позволил определить связи между элементами (входные потоки, исходящие потоки, 
внутренние и внешние угрозы и управляющие воздействия). Метод моделирования по-
зволил построить формально-содержательную модель экономической безопасности 
регионов.

Результаты. Статья посвящена теоретическому исследованию возможности 
и необходимости применения системного подхода к определению «экономическая 
безопасность региона». Изображена система экономической безопасности регио-
на в виде так называемого «черного ящика». Представленная формально-содержа-
тельная модель системы экономической безопасности региона сводится к описанию 
границ системы, ее входов и выходов, а также окружающей среды. Основным недо-
статком представленной модели экономической безопасности региона является воз-
можность неограниченного количества входов и выходов. Реализация предложенной 
системы позволит регионам обеспечить устойчивость к внутренним и внешним угро-
зам, относительную экономическую самодостаточность, прочность связей между 
элементами региональной экономики, конкурентоспособность и использование кон-
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курентных преимуществ, сохраняя при этом сбалансированность межрегиональных 
отношений, соответствие составляющих показателя экономической безопасности 
регионов нормативному уровню. С целью изучения содержания системы экономиче-
ской безопасности региона и связей между ее элементами в дальнейших исследова-
ниях целесообразно попытаться сформировать статическую модель экономической 
безопасности региона и отразить ее в динамическом режиме работы.

Ключевые слова: регион, экономическая безопасность, экономическая безопас-
ность региона, система, системный подход, модель

Objective. The objective of this study is modeling a system of economic security of the 
region.

Methods. The model of economic security of the region as a subsystem of national eco-
nomic security in terms of decentralization has been formed using the methods of theoretical 
generalization, based on the existing achievements of foreign and domestic scientists. The 
system approach allowed to determine the relationship between elements (input flow, output 
flow, internal and external threats, and control actions) and to construct formal semantic 
model of economic security regions using a modeling method.

Results. The article is devoted to the theoretical research of the opportunities and ne-
cessity of applying a systematic approach to the concept «economic security of the region». 
The system of economic security of the region in the form of the so-called «black box» is 
depicted. The presented formal-content model of the regional economic security system is 
reduced to a description of the system’s boundaries, its inputs and outputs, as well as the 
environment. The main disadvantage of the presented model of economic security of the re-
gion is the possibility of unlimited number of inputs and outputs. The implementation of the 
proposed system will allow the regions to provide resistance to internal and external threats, 
relative economic self-sufficiency, the strength of links between the elements of the regional 
economy, competitiveness and using of competitive advantages, while maintaining the bal-
ance of interregional relations, the compliance of index components of economic security of 
the regions to the normative level. In order to study the content of the system of economic se-
curity of the region and the links between its elements in further research, it is appropriate to 
try to form a static model of regional economic security and to display it in a dynamic mode.

Key words: region, economic security, economic security of the region, system, system 
approach, model
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Мета. Мета статті — обґрунтування можливості формування туристичного 
іміджу України на світовому ринку туризму.

Методи. Використано методи аналізу (при вивченні особливостей організації 
просування національного туристичного продукту в різних країнах), синтезу (задля 
узагальнення фактів формування негативного туристичного іміджу України на сві-
товому ринку), бенчмаркінг-аналізу (при розробці напрямів просування туристичного 
продукту України на світовий ринок для формування туристичного іміджу України).

Результати. Успішна організація просування національного туристичного про-
дукту на світові ринки формує імідж країни та її туристичних об’єктів, інформує про 
конкурентні переваги туристичного продукту країни, сприяє наповненню національних 
бюджетів та зростанню ВВП. За результатами проведеного дослідження встанов-
лено, що потягом останніх чотирьох років в Україні сформовано негативний турис-
тичний імідж, це зменшує туристичний потік до країни, адже постійно діють висо-
кі ризики особистої небезпеки для відвідувачів, також відсутність прогресу у частині 
будування інформаційної політики, визначення стержневих туристичних конкурент-
них компетентностей України, сучасного туристичного іміджу в умовах військових 
дій на Сході України, заохочення розвитку зеленого або аграрного туризму, послідовної 
іміджевої рекламної кампанії туристичного продукту країни призводять до того, що 
навіть участь країни в масштабних міжнародних заходах — «Євро-2012», «Євроба-
чення-2017» — на правах приймаючої сторони не вносять змін у сприйнятті країни на 
світовому ринку туризму як одного з перспективних гравців. У ході дослідження запро-
поновано напрями просування туристичного продукту України на світовий ринок для 
відновлення туристичного іміджу Україні. Практичне значення одержаних результа-
тів полягає в можливості їхнього використання при розробці маркетингової стратегії 
держави у сфері туризму на різних сегментах світового ринку.

© І. А. Карабаза, І. В. Шаповалова, 2018
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Постановка проблеми. На світовому ринку туризму ведеться така сама гостра 
боротьба між країнами, як і на ринку інших товарів і послуг. Успіх країни на цьому 
ринку та її туристичний імідж залежать від виваженої маркетингової політики просу-
вання національного туристичного продукту. Зважаючи на те, що протягом 2014–2018 
років в Україні створено негативний туристичний імідж, доцільним є обґрунтування 
можливих напрямів просування туристичного продукту України на світовий ринок, 
адже успішна організація просування національного туристичного продукту на світові 
ринки сприяє формуванню позитивного туристичного іміджу країни, а також інфор-
мує про конкурентні переваги туристичного продукту країни, сприяє наповненню на-
ціональних бюджетів та зростанню ВВП.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичним дослідженням на-
ціонального туристичного іміджу присвячено статті багатьох вітчизняних вчених. 
В. А. Євтушенко, М. С. Рахман, Д. В. Мангушев провели аналіз стану туристичної 
галузі України у розрізі основних економічних показників і готельної інфраструкту-
ри та виявили роль іміджу і його вплив на конкурентоспроможність національного 
туристичного продукту, при цьому встановлено, що укріплення позицій України на 
світовому туристичному ринку можливе за умов створення національного конкурен-
тоспроможного туристичного продукту, іміджу країни/регіону, прийняття дострокової 
стратегії та виконання політики стійкого розвитку щодо вирішення нагальних про-
блем [1, с. 26–30]. Концепція формування й управління розвитком ринку туристичних 
послуг на засадах кумулятивної взаємодії інституційно-правового, соціально-еконо-
мічного та інтеграційного векторів задля запровадження комплексної системи засобів 
досягнення цільових орієнтирів та стратегічних пріоритетів з формування конкурен-
тоспроможного ринку туристичних послуг на засадах просторової поляризації запро-
понована Г. О. Горіною [9, с. 21].

У науковій періодиці значну увагу приділено вивченню закордонного досвіду ор-
ганізації туризму, який може бути використано для трансформації іміджу України на 
сучасному етапі розвитку. Так, П. О. Подлепіна зазначає, що «закордонний досвід орга-
нізації туризму в Іспанії є позитивним та прийнятним для використання в процесі фор-
мування іміджу України як популярної на міжнародному ринку туристичної дестинації» 
[2, с. 174]. В. В. Смаль розглядає особливості державної політики Італії, яка спрямована 
на підтримку конкурентоспроможного та сталого розвитку туризму і може бути досвідом 
спрощення пошуку своєї ніші на світовому туристичному ринку для України [4, с. 86]. 
Колектив авторів на чолі з Ю. Парфіненком аналізують і узагальнюють закордонний 
досвід, теорії і практики реалізації туристичної політики провідних туристичних дер-
жав, вказують на їхнє наукове значення і важливе практичне спрямування з точки зору 
розробки конкретних пропозицій щодо вдосконалення механізму і напрямів реалізації 
української туристичної політики [5, с. 5]. Проте питання обґрунтування можливостей 
відновлення й формування позитивного туристичного іміджу України є недостатньо до-
слідженим у вітчизняній економічній літературі і потребує подальшого вивчення.

Мета статті — обґрунтування можливостей формування туристичного іміджу 
України на світовому ринку туризму.

Виклад основного матеріалу дослідження. Організація просування національ-
ного туристичного продукту на світовий туристичний ринок у різних країнах відріз-
няється, але на основі аналізу табл. 1 слід зазначити, що характерною рисою країн-
лідерів на ринку туризму є те, що органи, які здійснюють просування національного 
туристичного продукту на світовий ринок, сформовані та працюють у цій галузі три-
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валий час, мають свої численні представництва за кордоном, держава при цьому є 
основним джерелом формування рекламного бюджету щодо просування національно-
го туристичного продукту.

Таблиця 1. — Організація просування національного туристичного продукту 
в різних країнах

Країна

Орган, що здійснює 
просування 

національного 
туристичного 
продукту на 

світовий ринок

Функції, що виконуються Сформований імідж країни 
на світовому ринку

1 2 3 4
США Бюро туристичного 

маркетингу
— надання інформації та заохочення 
державних і приватних туристичних 
організацій і підприємств щодо виходу 
на зарубіжні ринки;
— надання допомоги цим організаціям 
і підприємствам у їхній рекламній ді-
яльності за кордоном;
— координація проектів і програм в 
області маркетингу;
— стимулювання споживчого попиту 
на туристичні поїздки до США;
— надання інформації щодо туристич-
них маршрутів у США потенційним 
туристам і представникам зарубіжних 
туристичних організацій;
— сприяння зарубіжним туроперато-
рам і турагентам у справі рекламуван-
ня США як країни, сприятливої для 
відвідування;
— сприяння перебуванню міжнарод-
них представників на конгресах, кон-
ференціях, симпозіумах, нарадах, се-
мінарах, що проводяться у США.

Імідж країни з розвинути-
ми практично всіма видами 
туризму, де задовольняють-
ся усі потреби пересічного 
споживача туристичних по-
слуг.
Країна знаходиться на тре-
тьому місці у світі за турис-
тичними прибуттями.
У 2017 році 75,9 млн. осіб 
приїхали до країни з турис-
тичною метою.

Німеччина Німецький центр 
туризму

— створення і збереження іміджу Ні-
меччини як країни, сприятливої для 
туризму;
— збільшення числа подорожей до Ні-
меччини;
— збільшення валютних надходжень 
від припливу іноземних туристів;
— збільшення ринкової частки Ні-
меччини у міжнародному туризмі і на 
окремих ринках.

Основним напрямом по-
зиціювання Німеччини на 
світовому ринку туризму 
є подання її як відкритої 
світу культурної країни, 
яка має найкращу інфра-
структуру і природу. Знахо-
диться на сьомому місці за 
туристичними прибуттями. 
У 2017 році — 37,5 млн. 
туристів.

Франція Туристичний центр 
«Мезон де ля 
Франс» 

— врахування всіх нових тенденцій і 
змін на туристських ринках, розробка 
стратегії наступальної конкурентної 
боротьби і активної стратегії;
— пропонування великої кількості 
найрізноманітніших турів за різними 
цінами, у тому числі тури, яких не іс-
нує в Іспанії;
— врахування в ціні пропонованих 
турів девальвації національних валют 
в інших країнах;

Імідж найстарішої турис-
тичної дестинації у світі. 
Кожен регіон цієї держави 
схожий на окрему країну, 
має свої традиції, звичаї, 
кухню, навіть мову.
Туризм фінансується дер-
жавним субсидуванням.
Лідер серед реципієнтів 
туристичних прибуттів.
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Продовження табл. 1

1 2 3 4
Франція Туристичний 

центр «Мезон 
де ля Франс» 

— проведення рекламних кампаній у різ-
них країнах з метою формування попиту і 
стимулювання збуту;
— участь у різноманітних комерційних 
заходах, таких як міжнародні ярмарки, 
салони, семінари, біржі;
— здійснення впливу на туроператорів, 
спонукаючи їх реалізувати туристичні 
продукти за помірними цінами, беручи 
до уваги той факт, що споживачі все біль-
ше чутливо реагують на співвідношення 
«якість-ціна».

У 2017 році — 86,9 млн. 
туристів.

Іспанія Державний 
секретаріат 
з питань 
торгівлі, 
туризму та 
малого бізнесу, 
підлеглий 
Міністерству 
економіки, 
Центральна 
дирекція з 
туризму,
Інститут 
туризму

— планування, розвиток і здійснення дій, 
спрямованих на просування іспанського 
туризму на міжнародних ринках;
— забезпечення маркетингової підтримки 
турпродукту Іспанії за кордоном;
— організація взаємодії з автономними ре-
гіонами, місцевими органами влади і при-
ватним сектором;
— управління та просування потенційних 
індивідуальних туристичних місць прове-
дення заходів, особливо Мадридського про-
грам-центру;
— розробка стратегії дій та маркетингово-
го плану для державної готельної мережі 
Paradores de Turismo de Espana.

Успішна диверсифікація 
туристичного іміджу: зміна 
парадигми сприйняття кра-
їни виключно як пляжної 
дестинації. Країна прове-
дення численних виставок 
та ярмарок, великої кількос-
ті об’єктів Всесвітньої куль-
турної спадщини, значного 
потенціалу для проведення 
спортивних змагань.
У 2017 році знаходиться на 
другому місці за кількістю 
туристів — 81,8 млн. осіб.

Італія Національне 
управління 
Італії з 
туризму,
Національна 
агенція з 
туризму

— здійснення маркетингових програм, 
координація міжнародної діяльності міс-
цевих туристичних адміністрацій;
— організація рекламно-інформаційної 
роботи;
— просування іміджу італійських турис-
тичних об’єктів та ринкових пропозицій, 
позиціювання і брендинг країни загалом, 
створення нових продуктів, формування фі-
нансових ресурсів для присутності на зару-
біжних ринках, а також передання інформа-
ції щодо споживчих тенденцій і зовнішніх 
ринків у регіони і приватний сектор;
— заохочення регіонів ширше та ефектив-
ніше використовувати потужний італій-
ський бренд для полегшення доступу на 
віддалені ринки.

Імідж країни з найбільшою 
кількістю об’єктів Світової 
спадщини ЮНЕСКО.
Знаходиться на п’ятій схо-
динці за кількістю туристів, 
що в’їхали до країни у 2017 
році — 58,3 млн. осіб (при-
ріст прибуттів до країни 
порівняно з 2016 роком — 
11,2 %). Частка туристичної 
індустрії у експорті послуг 
країни складає близько 
40 %.

Угорщина Національна 
маркетингова 
корпорація
«Угорщина-
туризм» 

— розробка рекламної політики;
— проведення рекламних заходів;
— здійснення зовнішньої пропаганди ту-
ристичних можливостей країни;
— організація роботи представництв за 
кордоном;
— пошук «нерозкручених» пам’яток, по-
дій, фестивалів, свят;
— розробка нових маршрутів, програм, 
каталогів;

Імідж недорогих бальнео-
логічних курортів, старо-
винних пам’яток, чудової 
кухні і багатих екскурсій-
них програм.
15,7 млн. осіб відвідали 
країну з туристичною ме-
тою у 2017 році, приріст 
туристичних прибуттів від-
носно до 2010 року склав 
65,9 %.
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Продовження табл. 1
1 2 3 4

Угорщина Національна 
маркетингова 
корпорація
«Угорщина-
туризм»

— видавнича діяльність і PR;
— розвиток по всій країні системи 
туристично-інформаційних центрів 
«Турінформ»;

Україна Національна 
туристична 
організація 
(НТО), створена 
05.12.2016 р.

— просування українських послуг і 
продуктів на міжнародному ринку;
— зміна сформованої практики, 
зменшення ентропії і приведення 
сектору туризму до найбільш 
збалансованої і стійкої моделі його 
розвитку;
— створення постійно діючої 
мережі — платформи об’єднання 
регіональних, міських і галузевих 
туристичних організацій для 
підвищення якості національного 
туристичного продукту;
— розвиток системи професійних 
знань і підготовки фахівців, а також 
усього комплексу маркетингу 
туристичного бренду України на 
внутрішньому і глобальному ринку.

Імідж країни, що має 
історичні цінності 
багатьох міст, туристично-
оздоровчі комплекси, є 
місцем проведення різних 
міжнародних заходів. 
Невід’ємні атрибути іміджу 
країни: війна, корупція, 
нерозвинена і при цьому 
дорога інфраструктура, 
особиста небезпека.
У 2017 році зайняла 
передостаннє місце 
серед країн Центральної 
та Східної Європи за 
кількістю туристичних 
прибуттів, вони 
зменшились порівняно з 
2010 роком на 33 %.

Джерело: складено авторами на основі [1, с. 28; 2, с. 170; 4, с. 86–93; 5, с. 18; 6, с. 215; 8, с. 245; 
10; 11; 12; 13].

Слід зауважити, що Україна на фоні лідерів туристичного ринку 2017 року є аут-
сайдером, адже НТО була створена лише у 2016 році, її сайт навіть у 2018 році не має 
глибокого наповнення і не несе інформацію щодо туристичних конкурентних переваг 
країни, представництв у інших країнах немає, при цьому «державна політика у сфе-
рі регулювання фінансового забезпечення туризму не відрізняється системністю та 
поступовістю, постійно коливається між необхідністю інвестування в туризм і праг-
ненням скоротити видатки бюджету» [16, с. 37]. Також протягом останніх чотирьох 
років в Україні сформовано негативний туристичний імідж за рахунок таких факторів, 
як війна, корупція, нерозвинена і при цьому дорога інфраструктура. Все це зменшує 
туристичний потік до країни, адже постійно діють високі ризики особистої небезпеки 
для відвідувачів.

Зазначимо, що у світі є країни, які успішно розвивають туризм на фоні ризиків 
особистої небезпеки для відвідувачів. Зокрема, Ізраїль перебуває у стані постійної ві-
йни, однак, незважаючи на небезпеку терористичних загроз, щороку кількість турис-
тів до цієї країни зростає; так, у 2017 році кількість туристичних прибуттів країни 
зросла на 24,6 % порівняно з 2016 роком [12; 13; 14]. Успішні приклади відновлення 
туристичного іміджу Таїланду, де у 2014 стався військовий переворот, Єгипту — після 
«Жасмінової революції», а також Хорватії, Туреччини — після військових конфлік-
тів та терористичних актів свідчать про ефективну стратегію, якої зараз не вистачає 
Україні. Відсутність прогресу в частині будування інформаційної політики, визна-
чення стержневих туристичних конкурентних компетентностей України, сучасного 
туристичного іміджу в умовах військових дій на Сході України, заохочення розвит-
ку зеленого або аграрного туризму, послідовної іміджевої рекламної кампанії турис-
тичного продукту країни призводять до того, що навіть участь країни в масштабних 
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міжнародних заходах — «Євро-2012», «Євробачення-2017» — на правах приймаючої 
сторони не вносять змін у сприйнятті країни на світовому ринку туризму як одного з 
перспективних гравців.

Просування туристичного продукту України на світовий ринок задля відновлен-
ня і формування нового позитивного туристичного іміджу Україні має базуватися на 
таких засадах:

 — визначити стержневі туристичні конкурентні компетентності для України, що 
будуть лежати в основі її сучасного туристичного іміджу, враховуючи сучасні укра-
їнські реалії (охоплюючи напрями: особливості архітектури соцреалізму, «зелений» 
туризм, промисловий туризм, туризм до місць катастрофи, туризм до пам’яток націо-
нального зодчества тощо);

 — зосереджувати інформацію не навколо конкретних об’єктів, а довкола мож-
ливих цілей подорожі [15];

 — забезпечити фактичну, а не номінальну роботу Національної туристичної 
організації, сприяти проведенню міжнародних ярмарок, салонів, семінарів та бірж в 
Україні;

 — будувати нову інформаційну політику держави, забезпечуючи рекламу націо-
нального туристичного продукту для створення сприятливих умов для діяльності ту-
ристичних підприємств, адже існує прямий зв’язок між зростанням витрат на рекламу 
національного туристичного продукту та зростанням доходів від туризму [8, c. 68], 
активізувати некомерційну іміджеву рекламу;

 — забезпечувати використання засобів стимулювання попиту на туристичний 
продукт України, організовуючи співпрацю із зарубіжними туроператорами та тура-
гентами для рекламування туристичного продукту;

 — забезпечити побудову сучасної туристичної інфраструктури, туристичних го-
телів, великих розважальних центрів в українських містах, де сконцентровані істори-
ко-культурні пам’ятки, у тому числі й ті, що увійшли до Списку з охорони природної і 
культурної світової спадщини ЮНЕСКО, розвиток сучасної державної мережі готелів 
вищої якості;

 — створити належний рівень сервісу, цін і умов для різних за рівнем доходу спо-
живачів туристичних послуг.

Висновки. Отже, дослідження проблем формування туристичного іміджу Укра-
їни на світовому ринку туризму дозволило:

 — порівняти особливості організації просування національного туристичного 
продукту в різних країнах та встановити, що характерною рисою країн-лідерів на рин-
ку туризму є те, що органи, які здійснюють просування національного туристичного 
продукту на світовий ринок, сформовані та працюють у цій галузі тривалий час, ма-
ють свої численні представництва за кордоном, держава при цьому є основним джере-
лом формування рекламного бюджету щодо просування національного туристичного 
продукту;

 — встановити, що станом на 2018 рік невід’ємними атрибутами іміджу країни 
стали війна, корупція, нерозвинена і при цьому дорога інфраструктура, особиста не-
безпека, все це призвело до того, що у 2017 році Україна зайняла передостаннє місце 
серед країн Центральної та Східної Європи за кількістю туристичних прибуттів, вони 
зменшились порівняно з 2010 роком на 33 %;

 — визначити напрями просування туристичного продукту України на світо-
вий ринок задля відновлення та формування нового позитивного туристичного імі-
джу України, зокрема, встановлення стержневих туристичних конкурентних компе-
тентностей для України, зосередження інформації довкола можливих цілей подорожі, 
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забезпечення фактичної роботи Національної туристичної організації з проведення 
міжнародних ярмарок, салонів, семінарів та бірж в Україні, будування нової інформа-
ційної політики держави, забезпечення використання засобів стимулювання попиту 
на туристичний продукт України, забезпечення побудови сучасної туристичної інфра-
структури, туристичних готелів, великих розважальних центрів в українських містах, 
створення належного рівня сервісу, цін і умов для різних за рівнем доходу споживачів 
туристичних послуг.

Перспективами подальших досліджень у цьому напрямі є обґрунтування мож-
ливих стержневих туристичних конкурентних компетентностей України, що будуть 
лежати в основі її сучасного туристичного іміджу, враховуючи сучасні українські 
реалії тощо.
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Цель. Цель статьи — обосновать возможности формирования туристического 
имиджа Украины на мировом рынке туризма.
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Методы. Использованы методы анализа (при изучении особенностей организа-
ции продвижения национального туристического продукта в разных странах), син-
теза (для обобщения фактов формирования негативного туристического имиджа 
Украины на мировом рынке), бенчмаркинг-анализа (при разработке направлений про-
движения туристического продукта Украины на мировой рынок для формирования 
туристического имиджа Украины).

Результаты. Успешная организация продвижения национального туристиче-
ского продукта на мировые рынки формирует имидж страны и ее туристических 
объектов, информирует о конкурентных преимуществах туристического продукта 
страны, способствует наполнению национальных бюджетов и росту ВВП. По ре-
зультатам проведенного исследования установлено, что на протяжении послед-
них четырех лет в Украине сформирован негативный туристический имидж, что 
уменьшает туристический поток в страну из-за постоянно действующих высоких 
рисков личной опасности для посетителей. Также определены такие проблемы, как: 
отсутствие прогресса в формировании информационной политики, стержневых 
туристических конкурентных компетенций Украины, современного туристическо-
го имиджа в условиях военных действий на Востоке Украины, поощрения развития 
зеленого или аграрного туризма, последовательной имиджевой рекламной кампании 
туристического продукта страны. Все это приводит к тому, что даже участие 
страны в масштабных международных мероприятиях — «Евро-2012», «Евровиде-
ние-2017» — на правах принимающей стороны не меняет восприятие страны на 
мировом рынке туризма как одного из перспективных игроков. В ходе исследования 
предложены направления продвижения туристического продукта Украины на ми-
ровой рынок для восстановления туристического имиджа Украины. Практическое 
значение полученных результатов заключается в возможности их использования 
при разработке маркетинговой стратегии государства в сфере туризма на различ-
ных сегментах мирового рынка.

Ключевые слова: имидж, маркетинг, национальный туристический продукт, 
продвижение, мировой рынок.

Objective. The objective of the article — to substantiate the possibilities of forming the 
tourist image of Ukraine within the world tourism market.

Methods. The following methods are used: methods of analysis (while studying the pe-
culiarities of the organization of national tourist product promotion in different countries), 
synthesis (while generalizing the facts of the formation of the Ukrainian negative tourist 
image within the world market), benchmarking analysis (while developing directions for 
promoting the tourist product of Ukraine to the world market in order to form tourist image 
of Ukraine).

Results. The successful organization of the national tourist product promotion to the 
world markets forms the image of the country and its tourist facilities, informs about the 
competitive advantages of the country tourist product, fosters the contributions to the na-
tional budgets and GDP growth. According to the results of the study, it has been found that 
the negative tourist image in Ukraine was formed in the last four years. It reduces the tourist 
flow to the country, as there are always high risks of personal danger to visitors, as well as 
the lack of progress in the area of the information policy development, the lack of determin-
ing the core tourist competitiveness competencies of Ukraine, the lack of modern tourist 
image in conditions of military actions in the East of Ukraine, the lack of encouragement of 
green or agrarian tourism development, the lack of successive image advertising company 
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of the country tourist product leads to the fact that even the participation of the country in 
global international events — «Euro-2012» and «Eurovision-2017» — as the host party 
changes nothing in the perception of the country in the world tourism market as one of the 
prospective players. In the course of the study, the directions of the Ukrainian tourist product 
promotion to the world market in order to restore the tourist image of Ukraine have been 
proposed. The practical significance of the results obtained is the possibility of their use in 
developing the marketing strategy of the state in the field of tourism in various segments of 
the world market.

Key words: image, marketing, national tourist product, promotion, world market.
Надійшла до редакції 26.10.2018

DOI : 10.33274/2079-4819-2018-69-2-86-94
УДК 331.101.262:330.313(045)
Костакова Л. Д.,
асистент

Донецький національний університет економіки і торгівлі 
імені Михайла Туган-Барановського,

м. Кривий Ріг, Україна, 
e-mail: kostakova@donnuet.edu.ua

ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТА ШЛЯХИ ЩОДО ЙОГО ВІДТВОРЕННЯ

UDC 331.101.262:330.313(045)
Kostakova L. D.,
Assistant Professor

Donetsk National University of Economics and Trade  
named after Mykhailo Tugan-Baranovsky,  

Kryvyi Rih, Ukraine 
e-mail: kostakova@donnuet.edu.uа

LABOR POTENTIAL AND WAYS FOR ITS REPRODUCTION

Мета. Мета статті полягає у дослідженні соціально-економічних проблем су-
часності, пов’язаних із відтворенням трудового потенціалу, та обґрунтуванні напря-
мів щодо їх подолання.

Методи. Підготовка статті передбачає застосування відповідного методич-
ного інструментарію. Серед основних методів наукового дослідження, що були ви-
користані у роботі, такі як: зіставлення, групування, деталізація, узагальнення, ві-
зуалізація тощо.

Результати. На засадах порівняння базових підходів до визначення категорії 
«трудовий потенціал» наведене власне бачення щодо її змістового навантаження. 
Окреслено місію трудового потенціалу у суспільстві. Визначено об’єкт та суб’єкт 
трудового потенціалу. Досліджено функції трудового потенціалу і надано їм харак-
теристику з позицій працівника та підприємства. Установлено прямий взаємозв’язок 
між трудовим потенціалом працівника та трудовим потенціалом підприємства. У 
контексті відтворення трудового потенціалу роз’яснено його місце серед підсистем 
управління суспільною працею, означено його сутність з точки зору матеріально-ре-
чової і суспільної сторони. З’ясована роль принципів, якими керуються підприємства 
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в процесі управління трудовим потенціалом. Визначено основні стадії відтворення 
трудового потенціалу, їхню взаємопов’язаність та взаємодію між собою, а також 
розкрито їх сутнісну складову. Надано характеристику простого та розширеного від-
творення трудового потенціалу, що визначають єдність процесів його виробництва 
і споживання. Обґрунтовано та структуровано основні шляхи у пошуку розв’язання 
соціально-економічних проблем, що стоять на заваді процесам відтворення трудово-
го потенціалу у суспільстві з точки зору як макроекономічного так і мікроекономіч-
ного, рівнів.

Ключові слова: трудовий потенціал, відтворення, функції, працівник, підпри-
ємство, шляхи, суспільство.

Постановка проблеми. У сукупності значної кількості соціально-економіч-
них проблем, що мають місце в Україні, значна роль належить збереженню і роз-
витку трудового потенціалу як основи формування ринкових переваг. Відтворення 
трудового потенціалу виконує важливу місію в суспільстві, забезпечуючи не лише 
відновлення людських сил, але і виробництво товарів та послуг, що задовольняють 
потреби людей. У сучасних умовах проблеми відтворення трудового потенціалу 
стають складнішими. Розширене відтворення трудового потенціалу є актуальною 
вимогою часу, оскільки спроможне впливати на перспективи соціально-економіч-
ного розвитку нашої країни. Отже, ця ситуація потребує комплексного вивчення 
окресленої проблеми.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження трудового потенціалу 
було розпочате у 80-х роках XX століття і базувалося на теоретичних і методоло-
гічних передумовах, виявлених на основі узагальнення положень класичної, марк-
систської, кейнсіанської, неокласичної, інституціональної теорій. Певні властивос-
ті і компоненти категорії «трудовий потенціал» вивчалися різними економічними 
школами і окремими економістами значно раніше. Відтворення робочої сили, яке за 
своєю сутністю є основою відтворення трудового потенціалу, знайшло відображен-
ня в роботах таких видатних класиків, як А. Сміт, Ж. Сей, К. Маркс, А. Маршалл, 
Дж. Кейнс, Т. Шульц та ін.

Щодо тенденцій розвитку трудового потенціалу та процесів його відтворення на 
пострадянському просторі та зокрема в Україні, то вони досліджувалися і продовжу-
ють досліджуватися в роботах таких науковців як К. X. Абдурахманов, Б. М. Гєнкін, 
Ю. Г. Одєгов, О. Е. Котляр, Д. О. Мещеряков, О. І. Рофе, Д. П. Богиня, О. А. Грішнова, 
А. В. Калина, Р. П. Колосова, А. М. Колот, Н. Д. Лук’янченко, Н. А. Мазур, В. М. Пе-
тюх, Г. В. Осовська, О. В. Крушельницька, А. Шегда, Г. Щокін, В. Пономаренко, І. Саф-
ронов та ін. Утім, усе ще існує досить широке коло питань, пов’язаних з комплексною 
оцінкою ефективності формування, використання трудового потенціалу, а також на-
прямів, що мають на меті вирішення проблем соціально-економічного характеру в 
аспекті його відтворення з метою забезпечення стійкого економічного зростання як 
окремих суб’єктів господарювання, так і країни в цілому.

Метою статті є дослідження окремих аспектів соціально-економічних проблем 
щодо відтворення трудового потенціалу та обґрунтування напрямків з їх подолання.

Виклад основного матеріалу дослідження. Категорія «трудовий потенціал» 
продовжує знаходитися у полі зору багатьох вчених та економістів. Що дедалі, то про-
блеми відтворення трудового потенціалу стають все складнішими. Його розширене 
відтворення здатне посилити або усунути такі негативні явища в українському су-
спільстві, як падіння рівня життя, старіння нації, зростання безробіття, міграція робо-
чої сили, втрата професійних навичок у зв’язку із застосуванням фізичних та розумо-
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вих здібностей не за фахом, працевлаштування в тіньовому секторі економіки, низька 
продуктивність праці тощо. Зазначені соціально-економічні проблеми мають вирішу-
ватися як на мікроекономічному, так і на макроекономічному рівні. Саме тому постає 
необхідність у дослідженні відтворення трудового потенціалу з огляду його практич-
ного аспекту (формування, розподіл, обмін, споживання, збереження, розвиток тощо).

Трудовий потенціал — це сукупна суспільна здібність до праці, потенційна ді-
єздатність суспільства, його ресурси праці [1]. Таке визначення є досить загальним і 
більшою мірою належить до макроекономічної характеристики цієї категорії. Науковці 
Д. П. Богиня та О. А. Грішнова трудовий потенціал розглядають як інтегральну оцін-
ку кількісних та якісних характеристик економічно активного населення. Головними 
компонентами трудового потенціалу вважають здоров’я, освіту, професіоналізм, мо-
ральність, мотивацію, вміння працювати в колективі, творчий потенціал, активність 
[2]. Такий підхід є комплексним і більш точно відображає мікроекономічні ознаки 
досліджуваної категорії. Більш універсальним є визначення А. В. Череп та Я. О. Зу-
брицької. Вони вважають, що трудовий потенціал підприємства можна визначити як 
наявні та перспективні можливості трудового колективу підприємства кількісно й 
якісно задовольняти потреби підприємства і реалізовувати його цілі найефективнішим 
чином за наявності відповідного ресурсного забезпечення [3]. Науковці Н. А. Мазур та 
Г. Б. Дуда вказують на тісний зв’язок трудового потенціалу з економічними категорія-
ми, які відображають процеси та явища, пов’язані із людиною («робоча сила», «трудо-
ві ресурси», «людський капітал»). У літературних джерелах ці категорії вживаються як 
тотожні, замінюючи одна одну, проте між ними існують суттєві відмінності [4].

Отже, трудовий потенціал як інтегрована категорія відбиває систему соціально-
економічних взаємовідносин між роботодавцями і найманими працівниками відносно 
їх участі в його формуванні та ефективному використанні з метою економічного зрос-
тання.

Для того щоб з’ясувати, як саме відбувається процес відтворення трудового по-
тенціалу, необхідно визначитися, що в цій категорії виступає об’єктом, а що суб’єктом. 
Слід зазначити, що об’єктом трудового потенціалу виступають фізичні та розумові 
здібності людини, а сама людина, як власник цих здібностей, виступає суб’єктом тру-
дового потенціалу і спроможна їх реалізувати у відповідному трудовому процесі. Та-
ким чином, найманий працівник, вступаючи у відносини з роботодавцем, розраховує 
на отримання відповідного економічного зиску для відтворення свого трудового по-
тенціалу. Сутність трудового потенціалу розкривається через його функції, які зобра-
жено на рис. 1.

З рис. 1 видно, що трудовий потенціал працівника формує трудовий потенціал 
підприємства, який обумовлений основними його структурними компонентами: пси-
хофізіологічними, ціннісно-орієнтаційними, організаційними, адаптаційними, статус-
ними.

Розуміння сутності функцій трудового потенціалу дає змогу вирішити основні 
завдання: 1) конкретизувати і прогнозувати функціонування трудового потенціалу в 
системі виробництва й управління; 2) здійснити логічно обґрунтований перехід від 
технологічних до соціальних факторів і наслідків реалізації трудового потенціалу [4].

Функції трудового потенціалу мають пряме відношення до процесу його відтво-
рення. Для того щоб виробництво було безперервним, необхідно систематично від-
новлювати витрачений трудовий потенціал з урахуванням інтенсивності та якості його 
використання.

Відтворення трудового потенціалу — одна з важливих підсистем управління 
суспільною працею.
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В основі управління трудовим потенціалом мають лежати такі принципи:
— пріоритетність відтворення трудового потенціалу відносно всіх інших факто-

рів виробництва;
— поєднання інтересів держави, бізнесу і найманих працівників, що дозволить 

забезпечити єдність економічної ефективності і соціальної справедливості;
— багаторівневий характер управління, що передбачає взаємозв’язок програм 

розвитку трудового потенціалу на всіх рівнях (народне господарство в цілому, галузь, 
регіон, підприємство);

— єдність економічних і адміністративних методів управління.
Відтворення трудового потенціалу відіграє важливу роль в суспільстві, забез-

печуючи не тільки відновлення людських сил, але і виробництво товарів і послуг, які 
задовольняють потреби людей. Сутність відтворення трудового потенціалу полягає у 
безперервному відновленні соціально-економічних і організаційно-економічних від-
носин між економічними суб’єктами з приводу виробництва, розподілу, обміну та 
споживання з метою розвитку трудових ресурсів, що забезпечують стале економічне 
зростання, яке забезпечує підвищення рівня і якості життя.

Відтворення трудового потенціалу має дві сторони:
— матеріально-речова сторона наведена відновленням фізичного, фізіологічного 

та психологічного стану людини, що визначають її сили у трудовій діяльності;
— суспільна сторона наведена зв’язками і відносинами людей, що є посеред-

ньою ланкою у відтворювальному процесі.
Відтворення трудового потенціалу включає три стадії: формування, розподіл і 

використання, які взаємопов’язані та взаємодіють між собою (рис. 2).
Перша стадія відтворення трудового потенціалу — це формування. Їй належить 

досить важлива роль, оскільки вона передбачає: формування психофізіологічних скла-
дових трудового потенціалу, а саме: задоволення фізіологічних потреб, відпочинок, 
заходи з підтримки здоров’я людини; розробка комплексу пропозицій з підготовки 
нового трудового потенціалу та підтримка здатності до праці на рівні вимог вироб-

Рисунок 1 — Функції трудового потенціалу підприємства  
(розроблено автором на основі [4])
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ництва; розвиток духовних складових за допомогою збагачення людини моральними, 
культурними властивостями.

На стадії формування трудового потенціалу може також відбуватися: відновлен-
ня природних і накопичених можливостей наявного трудового потенціалу (так зване 
просте відтворення трудового потенціалу, коли сили відновлюються з тими ж якісно-
кількісними характеристиками); створення нового трудового потенціалу з більш ви-
сокими якостями (так зване розширене відтворення трудового потенціалу, в процесі 
якого психофізіологічні, виробничо-кваліфікаційні та духовні сили людини можуть 
удосконалюватися та покращуватися).

Відновлення колишнього і створення нового, більш якісного трудового потенці-
алу показують єдність процесів його виробництва і споживання.

Друга стадія відтворення трудового потенціалу — це розподіл, який забезпечу-
ється працівниками як носіями трудового потенціалу. В адміністративно-командній 
економіці розподіл працівників відбувався за безпосередньої участі держави, а в рин-
ковій — самостійної фази розподілу не існує. Її функції майже повністю виконує об-
мін, що забезпечується функціонуванням ринку праці.

Розподіл носіїв трудового потенціалу здійснюється відповідно до попиту і про-
позиції на ринку праці, де об’єктом виступає послуга праці як результат реалізації 
трудового потенціалу. У цьому випадку ринкові відносини, що виникають між робото-
давцями та найманими працівниками, регулюються ринковим механізмом, і розподіл 
трудового потенціалу не виокремлюється в самостійну фазу, а здійснюється разом із 
обміном і є його безпосередньою функцією.

Використання трудового потенціалу є третьою, завершальною стадією його 
відтворення. На цій стадії відбувається процес суспільного виробництва, і трудовий 
потенціал забезпечує вирішення таких першорядних проблем, як: досягнення макси-
мальної ефективності використання трудових ресурсів у процесі виробництва матері-
альних і духовних благ; збереження і розвиток самого трудового потенціалу, оскільки 
в цьому контексті трудовий потенціал не є постійною величиною і його характеристи-
ки безперервно змінюються. Здібності працівника до праці зростають у міру розвитку 
і вдосконалення знань і навичок, поліпшення умов праці і життєдіяльності, але вони 

Рисунок 2 — Характеристика стадій відтворення трудового потенціалу  
(розроблено автором на основі [4])

СтАдІї вІдтвОРЕННя тРудОвОГО ПОтЕНЦІАЛу

— формування психофізіоло-
гічних складових трудового 
потенціалу;

— розробка комплексу заходів 
з підготовки нового трудо-
вого потенціалу;

— розвиток духовних складо-
вих трудового потенціалу.

Формування Розподіл Використання

— досягнення максимальної 
ефективності використан-
ня трудових ресурсів у про-
цесі виробництва матері-
альних і духовних благ;;

— сукупність економічних від-
носин між роботодавцями 
та найманими працівниками 
з приводу створення сприят-
ливих умов для ефективно-
го потенціалу та зростання 
продуктивності праці.

— розподіл носіїв трудового 
потенціалу відповідно до 
попиту і пропозиції на рин-
ку праці;

— сукупність економічних 
відносин між роботодавця-
ми та найманими праців-
никами з приводу обміну 
трудового потенціалу за 
рахунок послуг праці та за-
безпечення зайнятості.
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можуть і знижуватися, це може бути погіршення стану здоров’я, надмірна інтенсифі-
кація праці тощо.

Таким чином, враховуючи те, що трудовий потенціал працівника формує трудо-
вий потенціал підприємства, обов’язковою умовою у розв’язанні соціально-економіч-
них проблем, пов’язаних з процесами їх відтворення, є пошук шляхів які допомогли 
б вирішити це непросте завдання на сучасному етапі розвитку економічних та сус-
пільних відносин. Тож серед таких шляхів макрорівня на першому місці має бути від-
творення населення країни як основи відтворення її трудового потенціалу. Цей шлях є 
надскладним для України, оскільки хронічна невпевненість у завтрашньому дні при-
звела до того, що станом на 2018 рік населення країни скоротилось до 42,3 млн. осіб. За 
таких тенденцій, за прогнозами ООН, до 2050 року жителів України буде ледь 36 млн. 
[6]. Цю катастрофічну ситуацію намагаються вирішувати протягом останніх двох де-
сятиліть, проте без успіху. Тому шляхами відтворення трудового потенціалу мають 
стати державні програми щодо забезпечення гідних умов для відтворення населення 
за рахунок збільшення видатків на охорону здоров’я та соціальний захист, шкільну та 
професійну освіту, створення нових робочих місць з метою зростання зайнятості на-
селення, проведення політики повернення мігрантів на батьківщину з подальшою їх 
реінтеграцією у суспільство, обов’язкове підвищення рівня заробітної плати до еконо-
мічно обґрунтованого тощо.

Серед шляхів, пов’язаних із відтворенням трудового потенціалу на мікрорів-
ні, слід звернути увагу на такі як: використання легальної праці як умови офіційно-
го працевлаштування; усунення необґрунтованої диференціації у рівні заробітної 
плати за рахунок побудови ефективних систем матеріального та нематеріального 
стимулювання персоналу; вчасна виплата заробітної плати; гарантування соціаль-
ного захисту та соціальної підтримки працівників; забезпечення безпечних умов 
праці; підвищення ефективності нормування праці; підтримання умов зростання 
продуктивності праці за рахунок підвищення кваліфікації працівників та профе-
сійного зростання; забезпечення умов просування персоналу кар’єрними сходин-
ками тощо.

Зазначені шляхи відтворення трудового потенціалу на рівні підприємств забез-
печать якісне відтворення трудового потенціалу на рівні окремо взятого працівника. У 
свою чергу, це надасть можливість працівникам бути зацікавленими як в результатах 
своєї праці, так і в результатах діяльності підприємства.

Висновки. Проведене дослідження щодо трудового потенціалу та шляхів його 
відтворення показало, що:

— за своєю сутністю трудовий потенціал є інтегрованою категорією, яка відо-
бражає систему соціально-економічних взаємовідносин, що виникають на підприєм-
стві між роботодавцями та найманими працівниками відносно їх участі в його форму-
ванні та ефективному використанні з метою економічного зростання.

— між трудовим потенціалом працівника та трудовим потенціалом підприєм-
ства існує обернено пропорційний зв’язок, оскільки, вступаючи у відносини з робо-
тодавцем, найманий працівник розраховує на отримання відповідного економічного 
зиску для відтворення свого трудового потенціалу і навпаки — роботодавець, у свою 
чергу беручи на роботу найманого працівника, намагається використовувати його фі-
зичні та розумові здібності з метою отримання прибутку, частину якого спрямовує на 
відтворення останнього;

— відтворення трудового потенціалу є за своєю сутністю однією із важливих 
підсистем управління суспільною працею і розглядається через матеріально-речову та 
суспільну сторони;
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— на відтворення трудового потенціалу істотно впливають такі його стадії, як 
формування, розподіл і використання, які не тільки тісно взаємопов’язані, але і вза-
ємодіють між собою;

— шляхи відтворення трудового персоналу слід розглядати через призму макро- 
та мікрорівнів;

— пріоритетними шляхами відтворення трудового потенціалу на макроеконо-
мічному рівні насамперед є відтворення населення через дієвість державних програм 
спрямованих на соціальний захист населення;

— в площині відтворення трудового потенціалу на мікрорівні першочерговими 
мають стати соціальні й економічні напрями, що забезпечать якісні та кількісні його 
характеристики.
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Цель. Цель статьи заключается в исследовании социально-экономических про-
блем современности, связанных с воспроизведением трудового потенциала и обосно-
вании направлений по их преодолению.

Методы. Подготовка статьи предусматривает применение соответствующе-
го методического инструментария. Среди основных методов научного исследования,  
в работе были использованы такие как: сопоставление, группировка, детализация, 
обобщение, визуализация и тому подобное.

Результаты. На основе сравнения базовых подходов к определению категории 
«трудовой потенциал» представлено собственное видение относительно ее смысло-
вой нагрузки. Обозначена миссия трудового потенциала в обществе. Определены объ-
ект и субъект трудового потенциала. Исследованы функции трудового потенциала и 
представлена их характеристика с позиций работника и предприятия. Установлена 
прямая взаимосвязь между трудовым потенциалом работника и трудовым потенци-
алом предприятия. В контексте воспроизводства трудового потенциала определено 
его место среди подсистем управления общественным трудом, определена его сущ-
ность с точки зрения материально-вещественной и общественной стороны и роль 
в обществе. Выяснена роль принципов, которыми руководствуются предприятия в 
процессе управления трудовым потенциалом. Определены основные стадии воспро-
изводства трудового потенциала, их взаимосвязь и взаимодействие между собой, 
а также раскрыта их сущностная составляющая. Представлена характеристика 
простого и расширенного воспроизводства трудового потенциала, которые опреде-
ляют единство процессов его производства и потребления. Обоснованы и структу-
рированы основные пути в поиске решения социально-экономических проблем, кото-
рые препятствуют процессам воспроизводства трудового потенциала в обществе с 
точки зрения макроэкономического и микроэкономического уровней.

Ключевые слова: трудовой потенциал, воспроизводство, функции, работник, 
общество, предприятие, пути.

Objective. The purpose of this work is to study the socio-economic problems of our 
time associated with reproduction of labour potential and justification of actions for their 
overcoming.

Methods. Preparation of the article presupposes appropriate methodological tools. 
Among the basic methods of scientific research such as: comparison, grouping, detail, syn-
thesis, visualization, and the like are applied.

Results. Based on a comparison of basic approaches to the definition of «labour poten-
tial» category, author’s own vision with respect to its semantic load is presented. A mission 
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of labour potential in society is defined. The object and the subject of labour potential are 
identified. A direct relationship between the labour potential of the employee and the labour 
potential of the enterprise is established. The functions of labour potential isinvestigated and 
their characteristics from the standpoint of the worker and the company are given. In the 
context of reproduction of labour potential, its place among the public labour management 
subsystems is defined, its essence from the point of view of the material and social aspects 
and its role in society are indicated. The role of the principles that guide the company in the 
management of labour potential is identified. The main stages of working potential repro-
duction, their interconnection and interaction with one another are specified, and also their 
essential component is described. The characteristic of simple and expanded reproduction 
of labour potential is presented. The main ways to find solutions to social and economic 
problems that impede the reproduction of labour potential in the society are substantiated.

Key words: labour potential, reproduction function, employee, society, company, ways.
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Мета. Мета статті — окреслення перспектив розвитку легкої промисловості 
як складової споживчого ринку України на основі дослідження динаміки обсягів екс-
портно-імпортних операцій, виробництва та реалізації продукції підприємств легкої 
промисловості України, витрат домогосподарств на одяг та взуття.

Методи. Під час дослідження було використано загальнонаукові методи аналі-
зу та синтезу, діалектичного наукового пізнання, статистичні методи.

Результати. Проведений аналіз споживчих витрат домогосподарств України 
показав, що на одяг та взуття кожна українська родина щорічно витрачає 5,3 % сво-
го сімейного бюджету. Європейська родина, зокрема чеська, витрачає у відсотковому 
співвідношенні приблизно таку саму частку бюджету. Аналіз динаміки індексів про-
мислової продукції за видами діяльності показав нарощування темпів виробництва 
підприємствами легкої промисловості за останні два роки. Аналіз динаміки обсягів 
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реалізованої продукції підприємств легкої промисловості за період 2013–2017 рр. по-
казав зростання у 2,67 рази обсягів реалізації. Обсяги експорту текстильних мате-
ріалів та текстильних виробів за період 2013–2017 рр. зменшились на 6,4 %, обсяги 
імпорту товарів за цією ж статтею зменшились на 28,6 %. Сальдо експортно-ім-
портних операцій у 2017 р. за статтею «текстильні матеріали та текстильні ви-
роби» було від’ємним, імпорт перевищив експорт на 979162 тис. дол. США. Обсяг 
експорту взуття зменшився на 9,2 %, а обсяг імпорту — на 66,4 %. В умовах кризи 
споживацька поведінка населення змінюється. Споживачі скорочують обсяги поку-
пок різних моделей одягу, надаючи перевагу більш якісним товарам за оптимальними 
цінами. У свою чергу виробники також повинні скорочувати витрати на виготовлен-
ня моделей одягу, не поступаючись якістю та зовнішнім виглядом моделей. Це потре-
бує від виробників одягу введення продуктових та процесних інновацій. На теперішній 
час основними джерелами розвитку підприємств легкої промисловості є інвестиції, 
інновації, безперервне навчання, креативність мислення, нові технології та присто-
сування до нових ринкових умов.

Ключові слова: Україна, легка промисловість, тенденції розвитку, проблеми, 
виробництво, реалізація, домогосподарства, споживчий сектор, експорт, імпорт, 
перспективи.

Постановка проблеми. Сучасний етап розвитку світової економіки сприяє зрос-
танню обсягів споживання товарів та послуг різними верствами населення. Рівень спо-
живання у різних країнах характеризує рівень добробуту людей, які мешкають в цій 
країні, що, у свою чергу, характеризує рівень економічного розвитку країни. Обсяги спо-
живання різних товарів та послуг стають першочерговим пріоритетом в орієнтуванні 
людини до власних доходів і рівня цін. Задовольнити різні потреби шляхом споживання 
товарів та послуг люди з різним рівнем достатку можуть лише тим, що вироблено, і 
лише тим, що вони можуть оплатити. Продукція, яку виробляють підприємства легкої 
промисловості, відноситься до товарів першої необхідності, тому цим товарам приділя-
ється особлива увага. Продукція підприємств легкої промисловості за ступенем важли-
вості споживання поступається лише продукції харчової промисловості.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні аспекти і практичні про-
блеми становлення й розвитку легкої промисловості України та ефективності діяль-
ності окремих підприємств висвітлено у наукових працях Т. Є. Воронкової, М. П. Де-
нисенко, Т. Л. Ізовіт, О. І. Лабурцевої, В. В. Лойко, О. М. Паливоди, І. Б. Плотніченко 
та інших. Цими вченими було окреслено певне коло проблем розвитку легкої промис-
ловості та окремих її підприємств і надано рекомендації щодо їх розв’язання. Сучасні 
економічні умови функціонування підприємств в Україні, євроінтеграційна спрямо-
ваність розвитку української економіки та вплив глобалізаційних процесів світової 
економіки потребують подальшого дослідження сучасних тенденцій і перспектив роз-
витку легкої промисловості як галузі, що забезпечує значну частку споживчого ринку.

Мета статті — окреслення перспектив розвитку легкої промисловості як скла-
дової споживчого ринку України на основі дослідження динаміки обсягів експортно-
імпортних операцій, виробництва та реалізації продукції підприємств легкої промис-
ловості України, витрат домогосподарств на одяг та взуття.

Виклад основного матеріалу дослідження. Для виробників одягу український 
ринок споживачів є привабливим. Україна має значну чисельність населення (на 
01.01.2018 р. — 42386,4 тис. осіб) [1] та чотири чітко розмежованих сезони, які потре-
бують наявність у кожного споживача відповідного одягу. Домогосподарства України 
витратили у 2017 р. на одяг та взуття 5,3 % від сукупних споживчих витрат (табл. 1).
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Таблиця 1 — Динаміка витрат домогосподарств України та Чехії  
на продукти харчування і одяг та взуття за період 2013–2017 рр., %  

(складено автором за даними [1; 2])

Показник
Роки Відносна зміна

(2017/2013), %2013 2014 2015 2016 2017
Продукти харчування та безалкогольні напої

Україна 50,1 51,9 52,6 49,8 51,2 2,19
Чехія 19,3 20,2 20,3 20,0 19,9 3,11

Одяг та взуття
Україна 5,9 6,0 5,7 5,6 5,3 –10,17
Чехія 5,0 4,7 4,9 5,0 5,1 2,0

Враховуючи що сукупні витрати в середньому на місяць на одне українське 
домогосподарство склали 7139,4 грн., то на одяг і взуття кожна українська родина 
витратила в середньому 378,39 грн. Кількість домогосподарств України у 2017 р. 
склала 16428838, сукупні витрати українців на одяг і взуття склали 6216507 тис. грн. 
Аналіз динаміки витрат домогосподарств Чехії як європейської країни показав, що 
питома вага витрат на одяг та взуття у 2017 р. склала 5,1 %, що на 0,2 % менше, ніж 
в українських родинах, проте у грошовому еквіваленті ця сума значно перевищує 
суми витрат українців.

Необхідно зауважити, що в реаліях України легка промисловість упродовж ба-
гатьох років знаходиться у стані затяжної системної кризи. Старіння основних фондів 
та відсталість діючих технологій і методів управління негативно впливають на стан та 
подальший розвиток підприємств легкої промисловості. Проте аналіз динаміки індек-
сів промислової продукції за видами діяльності показав нарощування темпів виробни-
цтва підприємствами легкої промисловості за останні два роки (табл. 2). Відповідно, 
можна констатувати, що темпи виробництва продукції у текстильному, швейному та 
шкіряному виробництвах зростають.

Таблиця 2 — Індекси промислової продукції за видами діяльності, %  
(складено автором за даними [1])

Вид діяльності
Роки  Зміна

2017/2013, 
+ –2013 2014 2015 2016 2017

Текстильне виробництво, 
виробництво шкіри, одягу зі 
шкіри та інших матеріалів — 
всього 94,1 98,6 92,0 102,2 107,2 13,1
Текстильне виробництво 93,4 103,9 96,8 104,9 112,6 19,2
Виробництво одягу 95,2 102,0 92,1 101,0 104,4 9,2
Виробництво шкіри, виробів 
зі шкіри та інших матеріалів 92,7 84,0 84,5 101,5 107,0 14,3

Аналіз динаміки обсягів реалізованої продукції підприємств легкої промисло-
вості за період 2013–2017 рр. показав зростання у 2,67 раза обсягів реалізації про-
дукції текстильного виробництва, виробництва одягу та виробів зі шкіри (табл. 3). У 
підсумку до загального обсягу реалізованої промислової продукції продукція підпри-
ємств легкої промисловості склала тільки 1,0 %, але важливість цієї продукції для 
споживача є очевидною.



НаціоНальНа та міжНародНа екоНоміка

ISSN 2079-4819 ВІСНИК ДонНУЕТ  2018  № 2(69) 97

Таблиця 3 — Динаміка обсягів реалізованої промислової продукції  
підприємств легкої промисловості України за період 2013–2017 рр.  

(складено автором за даними [1])

Вид діяльності
Роки Відносна 

зміна
(2017 / 

2013), %
2013 2014 2015 2016 2017

Текстильне виробництво, 
виробництво одягу, шкіри, 
виробів зі шкіри та інших 

матеріалів,
млн. грн., 9606,0 11510,0 17384,4 20344,4 25653,3

Зростання 
у 2,67 раза

у % до підсумку 0,7 0,8 1,0 0,9 1,0 42,86

Аналіз асортименту продукції підприємств легкої промисловості за даними Дер-
жавної служби статистики України за період 2013–2017 рр. дозволив зробити такі ви-
сновки. Виробництво тканин із синтетичних ниток високої міцності зросло на 46,08 %, 
білизни постільної — на 37,5 %, пальт чоловічих — на 4,39 %, курток вітрозахисних 
та подібних виробів — у 2,82 рази, сорочок чоловічих — на 7,14 %, светрів із вовни — 
на 7,34 %, панчішно-шкарпеткових виробів — на 26,52 %. За досліджуваний період 
зменшилось виробництво футболок — у 2,97 рази, пальт та плащів жіночих — на 
35,67 %, спідниць жіночих — на 15,93 % [1].

Значні обсяги одягу та взяття, що імпортується з інших країн, переважно із 
Китаю, посилюють конкуренцію у галузі. Результати динаміки обсягів експортно-
імпортних операцій текстильними товарами, одягом та взуттям дозволили зробити 
такі висновки (табл. 4). За період 2013–2017 рр. обсяги експорту текстильних мате-
ріалів та текстильних виробів зменшились на 6,4 %, проте питома вага цієї статті 
експорту зросла на 38,5 % у загальному обсязі експортних операцій України. Об-
сяги імпорту текстильних матеріалів та текстильних виробів зменшились на 28,6 %. 
Сальдо експортно-імпортних операцій у 2017 р. за статтею «текстильні матеріали 
та текстильні вироби» було від’ємним, імпорт перевищив експорт на 979162 тис. 
дол. США. Обсяг експорту текстильного одягу зменшився за досліджуваний пері-
од на 5,4 %, питома вага текстильного одягу зросла на 50 % у 2017 р. порівняно із 
2013 р. Обсяг імпорту текстильного одягу зменшився на 63,2 %, питома вага цієї 
статті зменшилась на 42,9 %. Обсяг експорту взуття зменшився на 9,2 %, питома вага 
цієї статті зросла на 33,3 %. Обсяг імпорту взуття зменшився на 66,4 %, питома вага 
зменшилась на 50,0 %. Сальдо зовнішньоекономічної діяльності у 2017 р. за статтею 
«взуття, головні убори та парасольки» має від’ємне значення, імпорт перевищує екс-
порт на 86 636 тис. дол. США.

За проведеними дослідженнями історії створення та розвитку підприємств, які 
мають власні бренди одягу, можна зробити такі висновки. Ці підприємства відмови-
лись від схем роботи на давальницькій сировині, вони побудували бізнес-модель за 
західним зразком: налагодили контакти з іноземними поставниками тканин та облад-
нання, щорічно брали участь у міжнародних ярмарках та тижнях моди, створювали 
власні колекції модного одягу та навчалися правильно їх виводити на ринок. Найбіль-
ша проблема, з якою зіткнулися майже всі підприємства, — це пошук промислових 
дизайнерів, які здатні створювати сезонні колекції одягу. Швейні компанії, які мають 
власні бренди, охоплюють тільки два сегменти ринку одягу: масовий сегмент ринку 
(дифузні бренди) та середній сегмент ринку («прет-а порте»).
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Масовий сегмент ринку одягу займають такі відомі бренди, як Benetton, 
Zara, H&M, Colins, MEXX, Sela, Paniner, Глория Джинс, «Юність school», «Юність 
Kids&teens». Вони пропонують повсякденний одяг стилю casual за відносно низькими 
цінами. Для пошиття моделей одягу використовують дешеві тканини, як правило азі-
атські, та стандартні лекала. Кожна модель одягу для масового сегменту ринку відши-
вається дуже великими партіями. Прибуток в масовому сегменті ринку одягу залежить 
від обороту, тому дуже важливо правильно обрати моделі одягу, які будуть користува-
тися попитом в різних країнах. Велике значення має зручність та кольорова гама одягу. 
Вирішальним фактором успіху для швейних компаній масового сектору ринку одягу 
є дуже швидке реагування на запити покупців. Відомий бренд одягу Zara стала най-
більш успішною компанією за рахунок своєї оперативності. Від задуму дизайнера до 
реалізації цієї моделі одягу в магазині компанія витрачає тільки три тижні.

В умовах кризи споживацька поведінка споживачів одягу змінюється. Населення 
скорочує обсяги покупок різних моделей одягу, надаючи перевагу більш якісним това-
рам за оптимальними цінами. У свою чергу виробники також повинні скорочувати ви-
трати на виготовлення моделей одягу, не поступаючись якістю та зовнішнім виглядом 
моделей. Якість швейних виробів, їх сучасний дизайн, відповідність світовим модним 
тенденціям формують їх конкурентоспроможність на ринку модної індустрії.

В умовах глобалізації європейські швейні компанії покращили конкурентоспро-
можність своїх виробів, значно скоротивши кількість виробів спрощених фасонів та 
зосередившись на широкому різноманітті виробів з вищою вартістю та покращеною 
якістю [3]. Вітчизняні швейні підприємства виготовляють одяг європейської якості, 
але більшість цих підприємств працюють за толінговими схемами (на давальницькій 
сировині). Тому велика частка інноваційної продукції швейних підприємств реалізу-
ється за межами України. За цими схемами інноваційна продукція, яка вироблена на 
інноваційному обладнанні або за інноваційними технологіями, вивозиться за кордон 
як плата за участь іноземного інвестора.

В Україні за останні роки значно збільшилась кількість швейних підприємств, 
які створили та розвивають власні бренди. Власникам брендів в Україні належить при-
близно до 5 % вітчизняних ринків швейних виробів, але вони розширюють коло свого 
впливу за рахунок відкриття нових брендових магазинів, як власних, так і за догово-
ром франчайзингу.

Останніми роками швейним компаніям масового сегменту ринку економічно ви-
гідно виносити виробничі потужності за межі країни. Це викликано тим, що сировина 
та машини для виготовлення одягу імпортуються і заробітна плата робітників має тен-
денцію до зростання. Масовий сектор ринку одягу тримається на низькому ціновому 
сегменті, тому зростання витрат на виробництво одягу стає невигідним для швейних 
компаній і вони змушені шукати країни, де рівень виробничих витрат нижчий. За Ки-
таєм закріпився статус країни з найменшим рівнем витрат на виробництво одягу. За 
даними Китайської Асоціації виробників одягу, більш ніж 64 % одягу, який вироблено 
в країні, виробляється за замовленням інших фірм і в подальшому експортується [4]. 
На етикетках моделей цього брендового одягу вказано не країну-виробника, а назву 
бренду і країну-замовника. Останніми роками у світовому виробництві одягу у Китаю 
з’явилися конкуренти: В’єтнам, Бангладеш, Туреччина, Камбоджа, Індія, Пакистан, 
Шрі-Ланка.

Більшість підприємств легкої промисловості України — це малі підприємства. 
Малий бізнес в Україні має певні риси, які суттєво відрізняють його від підприєм-
ництва більшості зарубіжних країн, а саме: низький управлінський рівень, низький 
рівень технічної озброєності при значному інноваційному потенціалі; керівництву 
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бракує знань, досвіду та культури ринкових відносин; прагнення до максимальної са-
мостійності; поєднання в межах одного малого підприємства декількох видів діяльнос-
ті, неможливість в більшості випадків орієнтуватися на випуск одного виду продукції; 
відсутність системи самоорганізації та недостатня інфраструктура підтримки мало-
го підприємництва; відсутність повної інформації щодо стану та кон’юнктури ринку, 
низький рівень консультаційних послуг та спеціальних освітніх програм; практична 
відсутність державної фінансово-кредитної підтримки; недовіра західних партнерів.

У сучасних умовах для малого підприємства одним із основних завдань у його 
діяльності є формування асортиментної політики та організація виробництва. Саме 
від організації виробничого процесу залежить, чи буде підприємство рентабельним, 
чи зможе приносити прибуток і чи довго це підприємство у сучасних ринкових умо-
вах зможе бути реальним конкурентом. Ефективність діяльності підприємства легкої 
промисловості визначається не тільки конкурентоспроможністю випущеної продук-
ції, але і її різноманітністю, здатністю задовольнити вимоги потенційного замовника. 
Одним із перспективних підходів організації процесу виробництва на малих швей-
них підприємствах є впровадження гнучких модулів у швейних цехах. Під модулем 
розуміється робоче місце, оснащене набором устаткування, що дозволяє виконувати 
операції без порушення технологічної послідовності обробки виробів. Використання 
модульного принципу організації робочих місць дозволяє значно підвищити гнучкість 
швейного виробництва і зменшити виробничий цикл виготовлення одягу. Новизна та-
кої концепції полягає в тому, що їй властиві не потокові способи організації виробни-
цтва, а спеціалізовані, такі, що передбачають повну, завершену обробку деталей (вуз-
лів) виробу на одному робочому місці. Потрібно прийняти до уваги ще один аспект 
при створенні малого швейного підприємства. Швейне виробництво відноситься до 
матеріаломістких, оскільки питома вага матеріальних витрат у собівартості готових 
швейних виробів складає 50–80 %. Тому вагоме значення набуває чітка організація 
формування собівартості продукції.

Важливою перевагою малого бізнесу, що забезпечує ефективність його роботи, 
є взаємозамінність працівників. При розмежуванні функцій між співробітниками для 
малого колективу характерні взаємодопомога і підтримка один одного, а в разі необ-
хідності — дублювання і взаємозамінність. Малі розміри фірми забезпечують їй хоро-
шу керованість за порівняно низьких управлінських витрат.

Разом з тим малому підприємництву властиві і певні недоліки: вищий рівень 
ризику, тому високий ступінь нестійкості становища на ринку; залежність від великих 
компаній; недоліки в управлінні справою, слабка компетентність керівників; підвище-
на чутливість до змін умов господарювання; труднощі у залученні додаткових фінан-
сових коштів і отриманні кредитів; невпевненість і обережність партнерів господарю-
вання при укладенні договорів (контрактів) тощо.

Для ефективного функціонування малих підприємств істотне значення має кон-
курентне середовище. Конкурентоспроможність забезпечується стійким попитом на 
виготовлений асортимент, а також пошуком нових видів продукції. У зв’язку з цим пе-
ред підприємствами постає проблема оперативного реагування на запити ринку збуту 
продукції і потреб клієнтів.

Сучасний стан конкуренції в світі та в легкій промисловості зокрема викликає 
потребу безперервного введення інновацій. Підприємства легкої промисловості ма-
ють обмежений обсяг обігових коштів, тому для розробки і впровадження інновацій 
потребують інвестиційні джерела. Для збереження своєї конкурентоспроможності ві-
тчизняним швейним підприємствам доцільно виробляти більше продукції з меншими 
витратами за рахунок використання інтелектуального капіталу [5]. На теперішній час 



НаціоНальНа та міжНародНа екоНоміка

ISSN 2079-4819 ВІСНИК ДонНУЕТ  2018  № 2(69) 101

основними джерелами розвитку бізнесу є інвестиції, інновації, безперервне навчання, 
креативність мислення, нові технології та пристосування до нових ринкових умов.

Легка промисловість, або в більш сучасних термінах — індустрія моди, в усіх її 
різних проявах займає значне місце в глобалізованій економіці, дозволяючи заробляти 
на життя багатьом мільйонам людей [3]. Постійне зростання інтересу до моди та мод-
ного одягу робить індустрію моди привабливим бізнесом.

Висновки. Протистояти швидкому зростанню конкуренції азіатських (насам-
перед китайських) товаровиробників одягу вітчизняні підприємства можуть тільки 
завдяки впровадженню інновацій [6], як власних, так і запозичених, які націлені на 
надання нових споживчих властивостей одягу та на покращання якості традиційних 
моделей одягу. В сучасних умовах глобалізації економіки вітчизняним швейним під-
приємствам доцільно було б активізувати пошук нових ідей, забезпечити проведення 
досліджень власними силами або придбати результати досліджень за нормами діючо-
го законодавства країни, приділити увагу розробці нових сучасних моделей одягу із 
застосуванням різних видів інновацій.
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Цель. Цель статьи — определение перспектив развития легкой промышленности 
как составляющей потребительского рынка Украины на основе исследования динамики 
объемов экспортно-импортных операций, производства и реализации продукции пред-
приятий легкой промышленности Украины, расходов домохозяйств на одежду и обувь.
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Методика. В ходе исследования были использованы общенаучные методы ана-
лиза и синтеза, диалектического познания, статистические методы.

Результаты. Проведенный анализ потребительских расходов домохозяйств 
Украины показал, что на одежду и обувь каждая украинская семья ежегодно тра-
тит 5,3 % своего семейного бюджета. Европейская семья, в частности чешская, 
тратит в процентном соотношении примерно такую  же долю бюджета. Анализ 
динамики индексов промышленной продукции по видам деятельности показал на-
ращивание темпов производства предприятиями легкой промышленности за по-
следние два года. Анализ динамики объемов реализованной продукции предприятий 
легкой промышленности за период 2013–2017 гг. показал рост в 2,67 раза. Объемы 
экспорта текстильных материалов и текстильных изделий за период 2013–2017 гг. 
уменьшились на 6,4 %, объемы импорта товаров по этой же статье уменьшились на 
28,6 %. Сальдо экспортно-импортных операций в 2017 по статье «текстильные ма-
териалы и текстильные изделия» было отрицательным, импорт превысил экспорт 
на 979 162 тыс. долл. США. Объем экспорта обуви уменьшился на 9,2 %, а объем им-
порта на 66,4 %. В условиях кризиса потребительское поведение населения меняется. 
Потребители сокращают объемы покупок различных моделей одежды, предпочитая 
более качественные товары по оптимальным ценам. В свою очередь производители 
также должны сокращать расходы на изготовление моделей одежды, не ухудшая 
качество и внешний вид моделей. Это требует от производителей одежды введения 
продуктовых и процессных инноваций. В настоящее время основными источниками 
развития предприятий легкой промышленности являются инвестиции, инновации, 
непрерывное обучение, креативность мышления, новые технологии и приспособление 
к новым рыночным условиям.

Ключевые слова: Украина, легкая промышленность, тенденции развития, про-
блемы, производство, реализация, домохозяйства, потребительский сектор, экспорт, 
импорт, перспективы.

Objective. The outline of the prospects for the development of light industry as a con-
stituent of the Ukrainian consumer market on the basis of the study of the dynamics of the 
volume of export-import operations, production and sales of products of light industry enter-
prises of Ukraine, expenditures of households for clothing and footwear.

Methods. In the course of the research the general scientific methods of analysis and 
synthesis, dialectical scientific knowledge, statistical methods are used.

Results. The analysis of consumer spending in households in Ukraine shows that every 
Ukrainian family spends 5.3 % of its family budget on clothing and footwear. The European 
family, in particular the Czech, spends approximately the same share of budget in percent-
age terms. The analysis of dynamics of indices of industrial products by types of activity 
shows an increase in the rates of production by light industry enterprises over the past two 
years. The analysis of dynamics of volumes of sold products of light industry enterprises for 
the period of 2013–2017 shows a 2.67 times increase. Export volumes of textiles and textile 
products for the period of 2013–2017 decreased by 6.4 %, while import volumes of goods un-
der the same article decreased by 28.6 %. The balance of export-import operations in 2017 
under the heading «textile materials and textiles» was negative, imports exceeded exports 
by 979162 thousand US dollars. Exports of footwear decreased by 9.2 % and imports — by 
66.4 %. In a crisis, consumer behavior is changing. Consumers reduce the volume of pur-
chases of different clothing patterns, giving preference to better quality products at opti-
mal prices. In turn, manufacturers also have to reduce the cost of manufacturing models of 
clothing not inferior to the quality and appearance of models. This is required from clothing 
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manufacturers to introduce product and process innovations. At present, the main sources of 
development of light industry enterprises are investments, innovations, continuous training, 
creativity of thinking, new technologies and adaptation to new market conditions.

Key words: Ukraine, light industry, development trends, problems, production, real-
ization, households, consumer sector, exports, imports, prospects.
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CAPITAL FLOWS VARIABILITY INFLUENCE ON THE PAYMENT BALANCE 
OF THE COUNTRIES-RAW MATERIALS EXPORTERS

Мета. Мета статті — дослідження впливу надмірних надходжень іноземного 
капіталу та їх «раптової зупинки» на динаміку платіжного балансу в країнах-екс-
портерах сировинних ресурсів.

Методи. Методологічним підґрунтям дослідження виступають загальнонау-
кові та спеціальні методи пізнання економічних явищ та процесів, зокрема: аналізу, 
синтезу, індукції, дедукції, історичний, графічний, логічний, системного підходу, аб-
страгування, узагальнення тощо.

Результати. У статті досліджено процес формування боргової економіки на 
прикладі Туреччини, яка впродовж тривалого періоду часу здійснювала надмірні зо-
внішні запозичення, з їх подальшою «раптовою зупинкою» і реверсом платіжного ба-
лансу, що зумовили девальвацію грошової одиниці, дефіцит бюджету та поточного 
рахунку платіжного балансу, інфляцію, зовнішній борг, підсилили недовіру до еконо-
мічної політики загалом, тобто створили передумови для кризових явищ. Розкрито 
механізми реверсу платіжного балансу в економіці із сировинною орієнтацією, де за-
значено, що головною причиною погіршення сальдо поточного рахунку стає приплив 
капіталу з подальшим хаотичним реверсом платіжного балансу, поштовхом для яко-
го стає «раптова зупинка» потоків капіталу внаслідок або підвищення світової про-
центної ставки, або «ефекту зараження». Це й створює валютну кризу, яку відразу 
ж підсилює «втеча» капіталу резидентів. Для підвищення стійкості до «раптових 
зупинок» запропоновано залучення позик міжнародних організацій під заставу по-
даткових надходжень, застосування монетарної політики для збільшення валютних 
резервів та використання їх для нейтралізації підвищеного попиту на іноземну ва-
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люту, створення стабілізаційного фонду, запровадження контролю потоків капіта-
лу, підвищення гнучкості обмінного курсу, зменшення ступеня доларизації економіки, 
розвиток експортного сектору тощо. Зазначено, що для профілактики реверсів пла-
тіжного балансу необхідні значні внутрішні заощадження, які дозволять обмежити 
потребу в зовнішніх запозиченнях і сприятимуть підтриманню додатного сальдо по-
точного рахунку платіжного балансу.

Ключові слова: приплив капіталу, реверс платіжного балансу, сировинні еконо-
міки, «раптова зупинка» потоків капіталу, обмінний курс грошової одиниці, поточний 
рахунок, зовнішній борг.

Постановка проблеми. Посилення глобалізаційних процесів у світі призвело 
до появи таких нових форм макроекономічної нестабільності, як проциклічність фі-
нансової системи, коливання динаміки глобальної ліквідності тощо, що впливає на 
поведінку глобальних потоків капіталу. В свою чергу, зростання обсягів потоків капі-
талу загострює проблему валютних резервів та валютних курсів, що врешті впливає 
на платіжний баланс країни і стає невід’ємним елементом подальших кризових явищ 
у світі загалом та у країнах-сировинних експортерах зокрема, що і зумовило актуаль-
ність теми статті.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми зовнішніх запозичень як 
джерела фінансування дефіциту платіжного балансу знаходять своє відображення в 
публікаціях П. Кругмана, М. Бордо, А. Кавалло, Дж. Френкеля, М. Мусси, Ф. Дельбі-
анко, А. Фіоріті, К. М. Райнхарт, К. Требеша, Х. Де Грегоріо, Б. Сміта, Т. Гільфасона та 
інших. Разом з тим в економічній літературі недостатньо акцентовано увагу на тому, 
що надмірний приплив капіталу погіршує рівновагу платіжного балансу, оскільки змі-
ни валютного курсу обумовлюються можливостями фінансувати дефіцит поточного 
рахунку, завдяки чому обвал національної валюти в результаті відпливу капіталів за-
грожує фінансовою кризою.

Мета статті — дослідження впливу надмірних надходжень іноземного капіталу 
та їх «раптової зупинки» на динаміку платіжного балансу в країнах-експортерах сиро-
винних ресурсів.

Виклад основного матеріалу дослідження. Рівновага платіжного балансу пе-
редбачає рівноважне сальдо торгівлі товарами і послугами, незалежність від потоків 
капіталу і нейтральність стосовно валютних резервів. Приплив капіталу повинен су-
проводжуватися заходами щодо негайного поліпшення торговельного балансу, перед-
усім за умови акумуляції зовнішнього боргу. Зазвичай це супроводжується погіршен-
ням сальдо експорту-імпорту або недостатнім збільшенням валютних резервів, що на 
випадок погіршення зовнішніх умов загрожує кризою платіжного балансу і передба-
чає радикальні зміни в економічній політиці, які переважно супроводжуються деста-
білізацією динаміки доходу.

Проблема рівноваги платіжного балансу може несподівано виникнути навіть у 
порівняно успішній (за вчорашніми мірками) економіці. Вперше увагу до такої мож-
ливості привернула фінансова криза в Мексиці (1994 р.), потім азійська криза (1997–
1998 рр.), а останній в часі приклад — економіка Туреччини (серпень 2018 р.).

У Туреччині повторено знайомий сценарій кризи «виникаючого» ринку, яких не 
бракувало за останні два десятиліття і можна легко розпізнати за характерною озна-
кою — надмірні зовнішні запозичення. Як зауважує П. Кругман [1], події розвива-
лися за «азійським» сценарієм 90-х років минулого сторіччя. Спочатку країна стає 
«фаворитом» іноземних позичальників (у іноземній валюті), завдяки цьому вдається 
досягти успіхів у економіці, але у певний момент часу з’являється «раптова зупинка» 
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(англ. «sudden stop») потоків капіталу, яка передбачає різку та непередбачену втрату 
доступу до світових ринків капіталу внаслідок небажання іноземних інвесторів далі 
фінансувати дефіцит поточного рахунку [2]. «Раптова зупинка» може бути наслід-
ком як внутрішніх подій на зразок призначення зятя президента міністром фінансів 
(Туреччина, 2018 р.), так і зовнішніх каталізаторів, на зразок підвищення процентної 
ставки в США (Мексика, 1994 р.), або «ефекту зараження» (Південна Корея, 1997 р.). 
Незалежно від причин, головним чинником стає вразливість до «спіралі» зовнішнього 
боргу на випадок втрати довіри до економіки. Спочатку це зумовлює девальвацію гро-
шової одиниці, потім зростає вартість зовнішніх зобов’язань (в національній грошовій 
одиниці), що погіршує фінансовий стан приватного сектору і лише підсилює недовіру 
до економіки та амплітуду знецінення грошової одиниці.

Хоча Туреччина не належить до «типових» сировинних економік, інструменталь-
на залежність від «раптової зупинки» потоків капіталу не створює надто багато від-
мінностей. В обох випадках присутній чинник недовіри до економіки, який базується 
на макроекономічних (дефіцит бюджету і поточного рахунку, підвищена інфляція, зо-
внішній борг), структурних (недостатня диверсифікація економіки) та інституційних 
чинниках. Безпосередньою причиною кризових явищ стає платіжний баланс. Певні 
відмінності лише у тому, що сировинна економіка, на зразок Аргентини, Бразилії чи 
Росії, більше залежить від кон’юнктури сировинних ринків, тоді як для економіки на 
зразок турецької це не так помітно.

Із середини 80-х років ХХ ст. платіжний баланс вважається не менш важливим 
самостійним орієнтиром економічної політики, ніж підтримання високого темпу еко-
номічного зростання [3, c. 680], що можна вважати одним із наслідків глобалізації. 
Раніше панувало переконання, що головним для економічної політики є забезпечен-
ня повної зайнятості, а рівновага платіжного балансу стає щонайбільше «перешко-
дою» для стимулювання доходу. Зокрема, такої позиції дотримувалися прихильники 
структуралізму латиноамериканського зразка, і на сьогодні його відлуння простежу-
ється у намаганні гіперболізувати залежність імпорту від доходу, а на цій основі — 
закликати до реіндустріалізації, промислової політики, стратегії імпортозаміщення, 
фінансово-бюджетного стимулювання розвитку експорту чи «нової ролі центрального 
банку» в заохоченні експорту. Все це зробили в Туреччині, а отримали результат «як 
завжди» — у повній відповідності до логіки вирівнювання платіжного балансу. Влітку 
2018 р. Туреччина очолила рейтинг «вразливості» від агентства Bloomberg, а головни-
ми тривожними індикаторами стали надмірний дефіцит поточного рахунку (–5,4 % 
від ВВП), висока інфляція (12,8 %), значний зовнішній борг (53,5 %) в поєднанні з 
низькою якістю державного управління [4–5]. На подальших місцях опинилися Ар-
гентина, Колумбія, ПАР, Мексика, Індонезія, Бразилія, Індія (всі — країни з дефіцитом 
поточного рахунку).

У сировинній економіці передумови для кризових явищ створює залежність від 
світових цін на сировину, яка в підсумку призводить до «раптової зупинки» потоків 
капіталу і реверсу платіжного балансу. Нерідко сприятливі умови торгівлі створює за-
уважений П. Кругманом ефект «фаворитизму» іноземних позичальників (у іноземній 
валюті), який можна вважати одним із проявів фінансизації фінансових ринків [1]. 
Згодом залежність від зовнішніх кредиторів i неспроможність збільшення внутрішніх 
заощаджень призводить до кризових явищ, де головною проблемою стає неспромож-
ність фінансувати надмірний дефіцит поточного рахунку. Відповідні функціональні 
взаємозв’язки систематизовано на рис. 1.

Від поліпшення умов торгівлі природно очікувати збільшення обсягів експорту 
та поліпшення динаміки доходу, принаймні у короткочасному періоді. У принципі 
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це має поліпшити баланс заощаджень-інвестицій, але цього не відбувається, навіть 
попри можливе зменшення інвестицій та ймовірне збільшення заощаджень внаслі-
док зменшення приватного споживання. Головною причиною стає приплив капіталу, 
що збільшує попит на імпорт. Частково погіршення сальдо поточного рахунку може 

Рисунок 1 — Механізми реверсу платіжного балансу в економіці із сировинною 
орієнтацією (згруповано автором на основі [2; 3; 11])
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бути наслідком недостатньої стерилізації монетарних ефектів платіжного балансу 
або надмірного зміцнення грошової одиниці. Очікувана ревальвація лише заохочує 
надходження короткочасного капіталу, що підсилює амплітуду погіршення сальдо 
поточного рахунку та інфляцію (хоча надмірна грошова маса мала б викликати 
очікування девальвації, зазвичай цього не відбувається). Інфляційне підвищення 
обмінного курсу додатково погіршує сальдо поточного рахунку. З часом очікуван-
ня девальвації таки виникають, створюючи ще один механізм погіршення сальдо 
поточного рахунку — через «випереджувальне» збільшення імпорту (в очікуванні 
на девальвацію або підвищене імпортне мито). Поступово економіка «дозріває» 
до хаотичного реверсу платіжного балансу, коли обмежені можливості зовнішньо-
го фінансування не залишають інших альтернатив, ніж «кризове» вирівнювання 
від’ємного сальдо поточного рахунку — через зменшення доходу та результуючого 
попиту на імпорт.

Найчастіше «поштовхом» до такого реверсу платіжного балансу стає «раптова 
зупинка» потоків капіталу внаслідок або підвищення світової процентної ставки, або 
«ефекту зараження». Це й створює валютну кризу, яку відразу ж підсилює «втеча» 
капіталу резидентів. Втім, девальвація не поліпшує сальдо поточного рахунку, адже 
зростають кошти обслуговування зовнішнього боргу, а дезорганізація реального сек-
тора обмежує можливості для збільшення експорту. Ситуацію ускладнює «рятування» 
банківської системи, яка має значні зобов’язання в іноземній валюті. Супутня додат-
кова девальвація грошової одиниці лише підсилює кризові явища.

Особливістю сировинної економіки порівняно з більш диверсифікованими еко-
номіками на зразок Туреччини чи країн Південно-Східної Азії (Індонезія, Таїланд, 
Малайзія) стає висока ймовірність синхронного погіршення умов торгівлі після під-
вищення світової процентної ставки. У цьому випадку платіжний баланс зазнає «по-
двійного шоку», адже відплив капіталу доповнюється зменшенням надходжень від 
експорту. Також погіршення умов торгівлі може стати ще однією причиною виник-
нення «раптової зупинки» потоків капіталу. За останні 60 років таке трапилося двічі 
з країнами Латинської Америки — наприкінці 70-х років та наприкінці 90-х — по-
чатку 2000-х років [6]. У 1982–1983 рр. країни регіону опинилися в епіцентрі світо-
вої кризи заборгованості, зумовленої одночасним підвищенням процентної ставки в 
США та падінням цін на сировину. У 1998 р. фінансова криза виникла у Бразилії, а 
через три роки — у Аргентині. У 2003–2013 рр. країни Латинської Америки отри-
мали стимул від високих цін на сировину (середній темп зростання ВВП становив 
5,5 %), але із завершенням сировинного буму відновився спад виробництва та кри-
зові явища [7]. У Бразилії щорічний спад ВВП у 2015–2016 рр. становив 3,5 %, у 
Аргентині з’явилася «гойдалка» ВВП (2014 р. — –2,5 %, 2015 р. — –2,8 %, 2016 р. — 
–1,8 %, 2017 р. — 2,9 %), а Венесуела деградувала в напрямі економічного безладу 
та гіперінфляції. За останні три десятиліття лише Чилі вдалося уникнути «зачарова-
ного кола» нестабільності світових цін на сировину, надмірних запозичень та ревер-
су платіжного балансу.

Прямий зв’язок між сировинним бумом, припливом капіталу і дефолтами кра-
їн-позичальників простежується досить виразно на тривалому історичному проміжку 
1815–2015 рр. [8]. З 14 бумів надходжень іноземного капіталу в 11 випадках спостері-
гається різке збільшення кількості дефолтів після завершення такого буму іноземних 
інвестицій. Усі шість найбільших дефолтних піків останнього часу спостерігаються 
після завершення циклу іноземних інвестицій (англ. global capital inflow bonanza). 
Слід зауважити, що 4 із зазначених 6-ти дефолтних піків виникли на тлі «подвійного 
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дна» — цін на сировину та припливу капіталу, хоча зауважено, що падіння сировинних 
цін не обов’язкове для дефолту.

Туреччина зайвий раз підтвердила досвід попередніх криз епохи глобалізації, 
що каталізатором «раптової зупинки» може бути порівняно незначна подія, як запро-
вадження президентом США Д. Трампом вищих митних тарифів на турецьку сталь у 
відповідь на тяганину зі звільненням американського пастора, але для повноцінних 
кризових явищ потрібні слабкі макроекономічні «фундаменти». Президент США 
Д. Трамп погрожує тарифами багатьом країнам, але валютної кризи це не створює. 
Туреччина потрапила в «зону макроекономічного ризику» давніше. Проблему над-
мірних зобов’язань промислових компаній у іноземній валюті перед іноземними та 
місцевими банками було зауважено ще в 2015 р.; у сервісних компаніях частка за-
позичень у іноземній валюті перевищила 30 %, а в машинобудуванні — 50 % [9]. 
Подібно зросли валютні запозичення нефінансових компаній у країнах Латинської 
Америки.

Традиційно для підвищення стійкості до «раптових зупинок» і нестабільності 
цін на сировину пропонується обмеження проциклічності фіскальної політики, вико-
ристання монетарної політики для збільшення валютних резервів та запобігання над-
мірному підвищенню обмінного курсу [10]. Важливою перевагою має стати практика 
запозичень державного сектору переважно у національній грошовій одиниці, як це 
зауважено для ПАР [10] і Нової Зеландії [11].

Висновки. Таким чином, для мінімізації негативних наслідків впливу мінли-
вості потоків капіталу на платіжний баланс, тобто профілактики реверсів платіж-
ного балансу, необхідні значні внутрішні заощадження, які дозволять обмежити 
потребу в зовнішніх запозиченнях, котрі, у свою чергу, не лише завищують обмін-
ний курс чи підвищують інфляцію, а й сприяють негайному збільшенню обсягів 
споживання у приватному і державному секторах, насамперед внаслідок небезпеч-
ної ілюзії зростання надходження від експорту та полегшеного доступу до світо-
вих фінансових ринків [12]. Відповідно, слабне увага до збільшення заощаджень, 
що перешкоджає фінансуванню інвестицій із внутрішніх джерел і, що не менш 
важливо у короткочасному періоді, підтриманню додатного сальдо поточного ра-
хунку платіжного балансу.
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Цель. Цель статьи — исследование влияния чрезмерных поступлений иностран-
ного капитала и их «внезапной остановки» на динамику платежного баланса в стра-
нах-экспортерах сырьевых ресурсов.

Методы. Методологическим основанием исследования выступают общенауч-
ные и специальные методы познания экономических явлений и процессов, в частно-
сти: анализа, синтеза, индукции, дедукции, исторический, графический, логический, 
системного подхода, абстрагирования, обобщения и др.

Результаты. В статье исследован процесс формирования долговой эконо-
мики на примере Турции, которая на протяжении длительного периода времени 
осуществляла чрезмерные внешние заимствования, с их последующей «внезапной 
остановкой» и реверсом платежного баланса, обусловивших девальвацию денеж-
ной единицы, дефицит бюджета и текущего счета платежного баланса, инфля-
цию, внешний долг, усилили недоверие к экономической политике в целом и, таким 
образом, создали предпосылки для кризисных явлений. Раскрыты механизмы реверса 
платежного баланса в экономике с сырьевой ориентацией, где указано, что глав-
ной причиной ухудшения сальдо текущего счета становится приток капитала с 
последующим хаотичным реверсом платежного баланса, толчком для которого 
становится «внезапная остановка» потоков капитала вследствие или повышения 
мировой процентной ставки, или «эффекта заражения». Это и создает валютный 
кризис, который сразу же усиливает «бегство» капитала резидентов. Для повы-
шения устойчивости к «внезапным остановкам» предложено привлечения займов 
международных организаций под залог налоговых поступлений, применение моне-
тарной политики для увеличения валютных резервов и использования их для нейтра-
лизации повышенного спроса на иностранную валюту, создание стабилизационного 
фонда, введение контроля потоков капитала, повышение гибкости обменного кур-
са, уменьшение степени долларизации экономики, развитие экспортного сектора и 
тому подобное. Отмечено, что для профилактики реверсов платежного баланса 
необходимы значительные внутренние сбережения, которые позволят ограничить 
потребность во внешних заимствованиях и будут способствовать поддержанию 
положительного сальдо текущего счета платежного баланса.

Ключевые слова: приток капитала, реверс платежного баланса, сырьевые эко-
номики, «внезапная остановка» потоков капитала, обменный курс денежной едини-
цы, текущий счет, внешний долг.
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Objective. Research of the effect of excessive foreign capital inflow and its «sudden 
stop» on the balance of payments dynamics in the countries — raw materials exporters.

Methods. The methodological base of the research are the general scientific and spe-
cial methods of economic phenomena and processes cognition, in particular: analysis, syn-
thesis, induction, deduction, historical, graphical, logical, system approach, abstraction, 
generalization, etc.

Results. The process of a debt economy formation on the example of Turkey, which 
over the long period of time carried out excessive external borrowings, with their subse-
quent «sudden stop» and the reverse of the payments balance, which led to devaluation of 
the currency, budget deficit and current account of the payments balance, inflation, and 
external debt, what had increased a distrust to economic policy in general, that is, created 
the preconditions for crisis phenomena, has been analyzed in this article. The mechanisms 
of the reverse of the payments balance in the economy, oriented on the raw materials, 
have been revealed, where it has been mentioned that the main reason for the deteriora-
tion of the current account balance is the inflow of capital, followed by a chaotic reversal 
of the payments balance, the impetus for which is the «sudden stop» of capital flows due 
to increase in the world interest rate, or due to the «the effect of infection». This creates 
a currency crisis, which immediately increases the «fled» of the residents’ capital. To 
increase the resilience to «sudden stops», it has been proposed to involve loans from the 
international organizations under the security of tax revenues, use of the monetary policy 
to increase the foreign exchange reserves and their use for neutralization the increased 
demand for foreign currency, creation of a stabilization fund, implementing of capital 
flows control, increase of the exchange rate flexibility, reducing the degree of the economy 
dollarization, and the development of the export sector, etc. It has been noted that in order 
to prevent the reversal of the payments balance significant domestic savings that will limit 
the need for external borrowing and will help to maintain a surplus of the payments bal-
ance current account are necessary.

Key words: capital inflow, reversal of the payments balance, raw materials’ econom-
ics, «sudden stop» of capital flows, exchange rate of the monetary unit, current account, 
external debt.

Надійшла до редакції 17.10.2018
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Мета. Мета статті — систематизація теоретико-методологічних підходів 
та уточнення дефініції «рекреаційні ресурси» з урахуванням принципів стратегії роз-
витку туризму і курортів в Україні.

Методика. Основні наукові результати дослідження одержано з використан-
ням комплексу загальнонаукових і спеціальних методів дослідження, а саме: теоре-
тичного узагальнення, факторного аналізу (для дослідження змістовних аспектів 
дефініцій «рекреація», «ресурси», «рекреаційні ресурси»), системного аналізу та син-
тезу (для систематизації теоретико-методологічних підходів щодо трактування 
дефініції «рекреаційні ресурси»), абстрактно-логічного методу (для встановлення 
зв’язків між дефініціями «рекреація», «ресурси» та «рекреаційні ресурси») та аб-
страктно-теоретичного методу (для обґрунтування дефініцій, теоретичного уза-
гальнення й формування висновків).

Результати. У процесі дослідження встановлено фактори, що впливають на 
складність визначення дефініції «рекреаційні ресурси»: по-перше, рекреаційні ресур-
си — це категорія історична, оскільки  залежно від зміни певних історичних умов від-
бувається поява нових видів рекреаційної діяльності, що, у свою чергу, призводить до 
змін уявлень як щодо необхідного обсягу ресурсів, що використовуються, так і щодо 
їхнього якісного складу та генезису; по-друге, визначення дефініції «рекреаційні ресур-
си» залежить від рівня організації рекреаційної діяльності і від того, здійснюється 
вона в межах одного рекреаційного підприємства, рекреаційного району чи рекреа-
ційної галузі в цілому. У результаті дослідження систематизовано теоретико-мето-
дологічні підходи щодо визначення сутності дефініції «рекреаційні ресурси» та ви-
явлено її змістовні аспекти. На основі аналізу зв’язків між дефініціями «рекреація», 
«ресурси» та «рекреаційні ресурси» й узагальненні існуючих наукових розробок щодо 
їхнього змісту уточнено сутність дефініції «рекреаційні ресурси».

Ключові слова: рекреація, рекреаційна діяльність, ресурси, економічні ресурси, 
природні ресурси, рекреаційні ресурси.

Постановка проблеми. Розбудова національного рекреаційного господарства 
та вдосконалення системи управління ним вимагає наукового підходу до розв’язання 
проблеми виявлення й ефективного використання рекреаційних ресурсів. Адже якщо 

© К. В. Снігур, 2018



ВІСНИК Донецького національного університету економіки і торгівлі  
імені Михайла Туган-Барановського

112 ВІСНИК ДонНУЕТ  2018  № 2(69) ISSN 2079-4819

на рахунок їх ролі та значення як важливого складника розвитку національної еконо-
міки, думки одностайні, то щодо трактування сутності дефініції «рекреаційні ресур-
си» існує певна поляризація думок. Незважаючи на значний інтерес з боку наукової 
спільноти, на сьогодні не існує досліджень, що були б присвячені систематизації тео-
ретико-методологічних підходів до розуміння сутності рекреаційних ресурсів. Уточ-
нення дефініції «рекреаційні ресурси», визначення її сутнісних та специфічних ознак 
дозволить підійти до забезпечення ефективного і комплексного використання наявних 
рекреаційних ресурсів, що, у свою чергу, сприятиме прискоренню соціально-еконо-
мічного розвитку регіонів і держави в цілому, підвищенню якості життя населення та 
популяризації України у світі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанню дослідження теоретич-
них основ дефініцій «рекреація» та «ресурси» присвячено праці багатьох учених, 
серед яких М. С. Нудельман [2], О. О. Бейдик [3], В. С. Преображенський, І. В. Зо-
рін, В. А. Квартальнов, Ю. А. Вєдєнін [4]. Н. І. Верхоглядова та О. Б. Письменна [5], 
А. Г. Загродній та Г. Л. Вознюк [6], О. І. Апаршина [7], Г. О. Закаблук [8]. Еколого-еко-
номічний підхід до сутності дефініції «рекреаційні ресурси» лежить в основі праць 
М. С. Мироненка, І. Т. Твердохлєбова [9], С. П. Кузика [10], О. О. Любіцевої [11]. З 
позицій функціонального підходу сутність дефініції розглядається у працях В. С. Пре-
ображенського, І. В. Зоріна, В. А. Квартальнова, Ю. А. Вєдєниіна [4], І. В. Смаля [12], 
М. П. Мальської, Н. В. Антонюк, Н. М. Ганич [13]. Територіальний підхід прослідко-
вується у працях М. С. Нудельмана [2] С. М. Шепетюк [14] М. І. Борущака [15].

Мета статті — систематизація теоретико-методологічних підходів та уточнення 
дефініції «рекреаційні ресурси» з урахуванням принципів стратегії розвитку туризму 
і курортів в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. Для відображення змістовного на-
повнення дефініції «рекреаційні ресурси» варто здійснити її розгляд в розрізі дефіні-
цій «рекреація» та «ресурс».

У Новому тлумачному словнику української мови зазначено, що дефініція «ре-
креація» походить від латинського «recreatio» — відновлення сил і трактується як від-
новлення чи відтворення фізичних і духовних сил, витрачених людиною в процесі 
життєдіяльності [1].

За М. Нудельманом, під рекреацією розуміється процес відновлення фізичних, 
духовних і нервово-психічних сил людини, який забезпечується системою заходів і 
здійснюється у вільний від роботи час на спеціалізованих територіях [2]. Економічну 
сутність рекреації автор вбачає у тому, що вона призводить до збільшення тривалості 
періоду збереження повноцінної працездатності, що веде до збільшення фонду робо-
чого часу. Кім того, М. Нудельман визначає такі економічні функції рекреації: приско-
рення розвитку господарської структури країни та окремих її регіонів; збільшення за-
йнятості населення за рахунок рекреаційного обслуговування; істотний вплив витрат 
населення на користь рекреаційних районів; підвищення ефективності міжнародного 
туризму як джерела надходження іноземної валюти [2].

О. Бейдик визначає рекреацію як форму соціального руху і антропогенного 
впливу на природні комплекси, мета якого полягає у відновленні людиною психо-
фізичної енергії, втраченої в процесі трудової, навчальної, побутової діяльності [3]. 
Автор аргументовано наводить такі економічні параметри рекреації: по-перше, ре-
креація належить до невиробничої сфери; по-друге, рекреація тісно пов’язана з при-
родним середовищем; по-третє, економічні параметри рекреації тісно пов’язані з 
видом рекреаційного ресурсу і, відповідно, з економічними характеристиками стану 
рекреаційних районів.
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Крім цього, дефініція «рекреація» використовується для характеристики галузі 
національного господарства, пов’язаної з освоєнням території для відпочинку, ліку-
вання (реабілітації) і туризму, спрямованої на розвиток, відпочинок і оздоровлення, 
вдосконалення і розвиток особистості.

В. Преображенський наголошує, що рекреація — це галузь, діяльність підпри-
ємств якої спрямована на задоволення рекреаційних потреб населення. Кінцевими 
продуктами цих підприємств він вважає рекреаційні послуги, основна функція яких 
полягає у задоволенні комунально-побутових і природно-фізіологічних потреб ре-
креантів [4].

Виходячи із вищезазначеного, під рекреацією варто розуміти систему заходів, 
що пов’язані з використанням вільного часу людей для їх оздоровчої, культурно-озна-
йомчої і спортивної діяльності на спеціалізованих територіях, які знаходяться поза їх 
постійним помешканням.

Щодо дефініції «ресурси» (від фр. resource — допоміжний засіб), то відповідно 
до Нового тлумачного словника української мови, це означає запаси чого-небудь, які 
можна використати в разі потреби; кошти, цінності, можливості [1]. Ресурси в еконо-
міці — це реальні запаси всіх видів чинників, що можуть бути залучені до процесу 
виробництва матеріальних і нематеріальних благ.

Н. Верхоглядова та О. Письменна пропонують розглядати під ресурсами сукуп-
ність елементів, які можуть бути використані людиною для життєдіяльності та залуче-
ні до процесу праці для виробництва різноманітних споживчих вартостей [5].

За визначенням Г. Вознюка та А. Загороднього, ресурси — це запаси, цінності, 
можливості та джерела їх формування [6]. Запаси, на їх думку, є основною складо-
вою — матеріальною частиною ресурсів.

Враховуючи різноманітність ресурсів та підходів до їх класифікації, О. Апарши-
на відзначає, що всі ресурси можуть бути розглянуті за такими ознаками: за похо-
дженням, за фізичним змістом, за способом відтворення, за призначенням у процесі 
виробництва, за ступенем використання у виробничому процесі. Однак найбільш по-
ширеною є класифікація ресурсів за походженням та фізичним змістом. Класифікація 
ресурсів за фізичним змістом передбачає їх поділ на чотири основні види: матеріальні, 
людські, фінансові та інформаційні [7].

Г. Закаблук стверджує, що за походженням ресурси класифікують за такими 
ознаками: природні та економічні. У свою чергу економічні ресурси поділяються на 
матеріальні, трудові та фінансові, а природні — на мінеральні, енергетичні, водні, зе-
мельні, біологічні, кліматичні та рекреаційні [8].

Тобто природні властивості певної території, які визначаються її географічним 
розташуванням та фізико-географічними характеристиками, і є, за сутністю, природ-
ними благами і створюють передумови розвитку рекреаційної діяльності. Однак в 
цьому логічному ряді як компоненти рекреаційної діяльності відсутні об’єкти етніч-
ної, матеріальної та духовної культури, що призводить до визначення сутнісних осо-
бливостей та специфічних ознак рекреаційних ресурсів.

Сутність дефініції «рекреаційні ресурси» С. Кузик трактує як об’єкти та явища 
природного й антропогенного походження, які використовують або можуть бути вико-
ристані для рекреаційної діяльності. Автор наголошує, що особливість рекреаційних 
ресурсів в першу чергу полягає у властивості відновлювати та розвивати фізичні і 
духовні сили людини. [10].

М. Нудельман відносить до рекреаційних ресурсів «природні територіальні комп-
лекси, окремі компоненти природного середовища та їх складові, які володіють сприят-
ливими для рекреаційної діяльності якісними і кількісними характеристиками» [2].
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С. Шепетюк вважає, що рекреаційні ресурси — це сукупність унікальних явищ 
природи та історико-культурних і сучасних об’єктів, і відносить до них природні та 
антропогенні ландшафти, акваторії, маршрути і парки, ландшафти і природно-кліма-
тичні зони [14].

В. Преображенський, І. Зорін, В. Квартальнов, Ю. Вєдєнін вбачають під рекре-
аційними ресурсами природні, історичні, соціально-культурні об’єкти, з об’єктами 
туристичного показу включно, а також інші об’єкти, здатні задовольняти духовні по-
треби туристів, сприяти відновленню та розвитку їх фізичних сил [4].

О. Любіцева також зауважує, що визначення поняття рекреаційні ресурси можна 
трактувати доволі широко. Автор зазначає, що рекреаційні ресурси — це об’єкти при-
роди, історії, культури, поточні події, явища, які можуть бути використані у процесі 
створення і реалізації туристичного продукту, будучи мотиваційною підставою для 
його вибору, наприклад за видом, сезоном та іншими ознаками [11].

На відміну від вищезазначених авторів, М. Мироненко та І. Твердохлєбов ви-
значають рекреаційні ресурси як об’єкти та явища природного й антропогенного 
походження, які незалежно від характеру мають певну споживчу вартість і викорис-
товуються при виробництві туристичного продукту [9]. Розкриваючи зміст рекреа-
ційних ресурсів, останні автори наголошують, що це найважливіша складова рекре-
аційного потенціалу, котрі завдяки таким властивостям як унікальність, історична 
та художня цінність, оригінальність, естетична привабливість і цілющо-оздоровча 
значущість, можуть бути використані для організації різних видів і форм рекреацій-
них занять.

На думку О. Бейдика, рекреаційні ресурси — сукупність природних, природ-
но-технічних, соціально-економічних комплексів та їх елементів, які сприяють від-
новленню й розвитку фізичних і духовних сил людини, її працездатності і за сучасної 
й перспективної структури рекреаційних потреб і техніко-економічних можливостей 
використовуються для прямого і непрямого споживання та виробництва курортних і 
туристських послуг [3].

І. Смаль розглядає дефініцію «рекреаційні ресурси» як сукупність природних 
і соціально-культурних комплексів та їх елементів, що сприяють задоволенню фізіо-
логічних і соціальних потреб людини, відновленню її працездатності і які за сучасної 
та перспективної структури рекреаційних потреб і техніко-економічних можливостей, 
використовуються для прямого й опосередкованого споживанням та виробництва ту-
ристичного продукту [12].

М. Мальська, Н. Антонюк, Н. Ганич вбачають в дефініції «рекреаційні ресурси» 
специфічні властивості природного середовища, а також їх поєднання, прояви люд-
ської діяльності, природні, історичні, соціально-культурні об’єкти, які є предметами 
зацікавлення туристів, стимулюють їх до подорожі, здатні задовольнити їхні потреби 
у відновленні й розвитку фізичних, емоційних та інтелектуальних сил [13].

За трактування М. Борущака, рекреаційні ресурси — це сукупність природних, 
створених працею людини та «додаткових» ресурсів для послуг, які охоплюють інфра-
структуру району і всі підприємства з прийому та обслуговування туристів [15].

Проблематика визначення цієї дефініції в першу чергу визначається підходами, 
з яких його можна розглядати. Проаналізувавши визначення, варто відзначити три 
основні підходи:

І — еколого-економічний (ґрунтується на оцінці споживчої вартості рекреацій-
них благ і ресурсів);

ІІ — функціональний (розглядає туристичні ресурси з позиції рекреаційних по-
треб суспільства);
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ІІІ — територіальний (полягає у визначені й територіальній локалізації рекреа-
ційних ресурсів та умов). Їх загальна характеристика зведена у табл. 1.

Таблиця 1 — Характеристика дефініції «рекреаційні ресурси» 
(розроблено автором на основі [2–4, 9–15)

Автор дефініції, 
джерело Визначення змісту Основна характеристика

Еколого-економічний підхід
О. О. Любіцева [11] Об’єкти природи, історії, культури, по-

точні події, явища, які можуть бути вико-
ристані у процесі створення та реалізації 
туристичного продукту, будучи мотива-
ційною підставою для його вибору, на-
приклад за видом, сезоном тощо

Об’єкти та явища, які є 
мотиваційною підставою 
для створення туристич-
ного продукту

С. П. Кузик [10] Об’єкти та явища природного й антропо-
генного походження, які використовують 
або можуть бути використані для турис-
тичної діяльності

Об’єкти та явища, які ви-
користовують для рекреа-
ційної діяльності

М. С. Мироненко,
І. Т. Твердохлєбов [9]

Об’єкти та явища природного й антропо-
генного походження, які незалежно від 
характеру мають певну споживчу вар-
тість і використовуються при виробни-
цтві туристичного продукту

Наявність благ як чинни-
ка виробництва туристич-
ного продукту

О. О. Бейдик [3] Сукупність природних, природно-техніч-
них, соціально-економічних комплексів 
та їх елементів, які сприяють відновлен-
ню й розвитку фізичних і духовних сил 
людини, її працездатності і за сучасної й 
перспективної структури рекреаційних 
потреб і техніко-економічних можли-
востей використовуються для прямого і 
непрямого споживання та виробництва 
курортних і туристських послуг

Сукупність об’єктів та 
явищ, що за певних умов 
можуть бути використані 
у рекреаційній діяльності

Функціональний підхід
І. В. Смаль [12] Сукупність природних і соціально-куль-

турних комплексів та їх елементів, що 
сприяють задоволенню фізіологічних і 
соціальних потреб людини, відновленню 
її працездатності і які за сучасної та пер-
спективної структури рекреаційних по-
треб і техніко-економічних можливостей 
використовуються для прямого й опосе-
редкованого споживання та виробництва 
туристичного продукту

Сукупність комплексів та 
їх елементів, що сприя-
ють задоволенню фізіо-
логічних і соціальних по-
треб людини

М. Мальська,
Н. Антонюк,
Н. Ганич [13]

Специфічні властивості природного се-
редовища, а також їх поєднання, прояви 
людської діяльності, природні, історичні, 
соціально-культурні об’єкти, які є предме-
тами зацікавлення туристів, стимулюють 
їх до подорожі, здатні задовольнити їхні 
потреби у відновленні і розвитку фізич-
них, емоційних та інтелектуальних сил

Властивості природного 
середовища, прояви люд-
ської діяльності тощо, які 
є предметами зацікавлен-
ня туристів
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Автор дефініції, 
джерело Визначення змісту Основна характеристика

В. С. Преображенський, 
І. В. Зорін,
В. А. Квартальнов,
Ю. А Вєдєнін [4]

Природні, історичні, соціально-культурні 
об’єкти, з об’єктами туристичного показу 
включно, а також інші об’єкти, здатні задо-
вольняти духовні потреби туристів, сприя-
ти відновленню й розвитку їх фізичних сил

Сукупність об’єктів, здат-
них задовольняти духовні 
та фізичні потреби турис-
тів

Територіальний підхід
М. С. Нудельман [2]. Природні територіальні комплекси, окре-

мі компоненти природного середовища 
та їх складові, які володіють сприятливи-
ми для рекреаційної діяльності якісними 
і кількісними характеристиками» 

Просторова сукупність 
природних та територі-
альних компонентів

М. І. Борущак [15] Сукупність природних, створених пра-
цею людини та «додаткових» ресурсів 
для послуг, які охоплюють інфраструкту-
ру району і всі підприємства з прийому 
та обслуговування туристів

Сукупність ресурсів, які 
охоплюють інфраструкту-
ру району

С. М. Шепетюк [14] Території і акваторії, маршрути і парки, 
ландшафти і природно-кліматичні зони

Поєднання територіаль-
них компонентів туризму

Виокремлені підходи до визначення дефініції «рекреаційні ресурси» є взаємодо-
повнюють один одного, оскільки виявлення сутності рекреаційних ресурсів є склад-
ною багатоаспектною проблемою, а запропоновані дефініції переважно близькі за 
формою і змістом.

Логічним продовженням є розкриття змістовного наповнення дефініції «рекреа-
ційні ресурси». Основні змістовні аспекти наведено у табл. 2.

Таблиця 2 — Змістовні аспекти дефініції «рекреаційні ресурси»  
(розроблено автором на основі [2–4, 9–15])

Трактування терміну, джерело

Аспекти дефініції «рекреаційні 
ресурси», що знайшли відбиття  
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Об’єкти природи, історії, культури, поточні події, яви-
ща, які можуть бути використані у процесі створення 
та реалізації туристичного продукту, будучи мотива-
ційною підставою [11].

+ + + + +

Об’єкти та явища природного й антропогенного похо-
дження, які використовують або можуть бути викорис-
тані для туристичної діяльності [10].

+ + + + +

Продовження табл. 1
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Трактування терміну, джерело
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Наявність благ як чинника виробництва туристичного 
продукту, що є неодмінною їх складовою, яка, залежно 
від характеру ресурсу, має певну споживчу вартість [9].

+ +

Природні, історичні, соціально-культурні об’єкти, з 
об’єктами туристичного показу включно, а також інші 
об’єкти, здатні задовольняти духовні потреби туристів, 
сприяти відновленню та розвитку їх фізичних сил [4].

+ + + +

Сукупність природних і соціально-культурних комп-
лексів та їх елементів, що сприяють задоволенню фі-
зіологічних і соціальних потреб людини, відновленню 
її працездатності і які за сучасної та перспективної 
структури рекреаційних потреб і техніко-економічних 
можливостей використовуються для прямого й опосе-
редкованого споживання та виробництва туристично-
го продукту [12].

+ + + + + +

Специфічні властивості природного середовища, а також 
їх поєднання, прояви людської діяльності, природні, іс-
торичні, соціально-культурні об’єкти, які є предметами 
зацікавлення туристів, стимулюють їх до подорожі, здат-
ні задовольнити їхні потреби у відновленні й розвитку 
фізичних, емоційних та інтелектуальних сил [13].

+ + + + +

Сукупність природних, природно-технічних, соціально-
економічних комплексів та їх елементів, які сприяють 
відновленню фізичних і духовних сил людини, її працез-
датності та за сучасної й перспективної структури рекре-
аційних потреб і техніко-економічних можливостей ви-
користовуються для прямого і непрямого споживання та 
виробництва курортних і туристських послуг [3].

+ + + + + +

Природні територіальні комплекси, окремі компонен-
ти природного середовища та їх складові, які володі-
ють сприятливими для рекреаційної діяльності якісни-
ми і кількісними характеристиками [2].

+ + + +

Сукупність природних, створених працею людини та 
«додаткових» ресурсів для послуг, які охоплюють інф-
раструктуру району і всі підприємства з прийому та 
обслуговування туристів [15].

+ + + + + +

Території і акваторії, маршрути і парки, ландшафти і 
природно-кліматичні зони [14]. + +

Продовження табл. 2
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Проведений аналіз змістовного наповнення дефініції «рекреаційні ресурси» до-
зволяє визначити її характерні аспекти, серед яких визначними є наявність об’єктів, 
явищ і подій природного та антропогенного походження. Важливу нішу займають до-
даткові ресурси, такі як матеріальні, фінансові, трудові та інформаційні, що можуть 
використовуватися з урахуванням сезону чи специфіки регіону. Крім того, досліджен-
ня змістовних аспектів рекреаційних ресурсів дозволяє виявити їх закономірності та 
чинники функціонування.

Розглянувши основні підходи до визначення сутності рекреаційних ресурсів, 
приходимо до висновків, що дозволяють нам, виокремивши визначальні характерис-
тики, запропонувати уточнення дефініції «рекреаційні ресурси» — сукупність природ-
них і антропогенних комплексів та їх елементів, що сприяють відновленню й розвитку 
фізичних, психологічних, духовних сил та працездатності і за сучасної й перспектив-
ної структури рекреаційних потреб і техніко-економічних можливостей використову-
ються для прямого і непрямого споживання та виробництва курортних і туристських 
послуг.

Висновки. У процесі дослідження встановлено фактори, що впливають на склад-
ність визначення дефініції «рекреаційні ресурси»: по-перше, рекреаційні ресурси — це 
категорія історична, оскільки залежно від зміни певних історичних умов відбувається 
поява нових видів рекреаційної діяльності, що, у свою чергу, призводить до змін уяв-
лень як щодо необхідного обсягу ресурсів, що використовуються, так і щодо їх якісного 
складу та генезису; по-друге, визначення дефініції «рекреаційні ресурси» залежить від 
рівня організації рекреаційної діяльності і від того, здійснюється вона в межах одного 
рекреаційного підприємства, рекреаційного району чи рекреаційної галузі в цілому.

У результаті дослідження систематизовано теоретико-методологічні підходи 
щодо визначення сутності дефініції «рекреаційні ресурси» та виявлено її змістовні 
аспекти. На основі аналізу зв’язків між дефініціями «рекреація», «ресурси» та «рекре-
аційні ресурси» й узагальнені існуючих наукових розробок щодо їх змісту уточнено 
сутність дефініції «рекреаційні ресурси».
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Цель. Цель статьи — систематизация теоретико-методологических подходов 
и уточнение дефиниции «рекреационные ресурсы» с учетом принципов стратегии 
развития туризма и курортов в Украине.

Методика. Основные научные результаты исследования получены с использо-
ванием комплекса общенаучных и специальных методов исследования, а именно: те-
оретического обобщения, факторного анализа (для исследования содержательных 
аспектов дефиниций «рекреация», «ресурсы», «рекреационные ресурсы»), системно-
го анализа и синтеза (для систематизации теоретико-методологических подходов к 
трактовке дефиниции «рекреационные ресурсы»), абстрактно-логического метода 
(для установления связей между дефинициями «рекреация», «ресурсы» и «рекреаци-
онные ресурсы») и абстрактно теоретического метода (для обоснования дефиниций, 
теоретического обобщения и формирования выводов).

Результаты. В процессе исследования установлены факторы, влияющие на 
сложность определения дефиниции «рекреационные ресурсы»: во-первых, рекреаци-
онные ресурсы — это категория историческая, так как в зависимости от изменения 
определенных исторических условий происходит появление новых видов рекреацион-
ной деятельности, что, в свою очередь, приводит к изменению представлений как 
о необходимом объеме используемых ресурсов, так и об их качественном составе и 
генезис; во-вторых, определение дефиниции «рекреационные ресурсы» зависит от 
уровня организации рекреационной деятельности и от того, осуществляется она в 
пределах одного рекреационного предприятия, рекреационного района или рекреаци-
онной отрасли в целом. В результате исследования систематизированы теорети-
ко-методологические подходы к определению сущности дефиниции «рекреационные 
ресурсы» и выявлены ее содержательные аспекты. На основе анализа связей между 
дефинициями «рекреация», «ресурсы» и «рекреационные ресурсы» и обобщения су-
ществующих научных разработок относительно их содержания уточнена сущность 
дефиниции «рекреационные ресурсы».

Ключевые слова: рекреация, рекреационная деятельность, ресурсы, экономиче-
ские ресурсы, природные ресурсы, рекреационные ресурсы.

Objective. The objective of the article is to systematize theoretical and methodological 
approaches and clarify the definition of «recreational resources» taking into account prin-
ciples of the Strategy of Tourism and Resorts Development in Ukraine.
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Methods. The main scientific results of the study were obtained applying a set of 
general scientific and special research methods, namely: theoretical generalization, factor 
analysis (for studying the conceptual aspects of the definitions of «recreation», «resources», 
«recreational resources»), system analysis and synthesis (for the systematization of the the-
oretical-methodological approaches to the interpretation of the definition of «recreational 
resources»), abstract-logical method (to establish links between the definitions of «recre-
ation», «resources» and «recreational resources») and abstract-theoretical method (for defi-
nitions studying, theoretical generalizations and conclusions generating).

Results. In the course of the research, factors that influence the complexity of defining 
the concept of «recreational resources» are identified: firstly, recreational resources are a 
historical category, as depending on the changes in certain historical conditions there is the 
emergence of new types of recreational activities, which in turn leads to changes in visions 
of the required amount of resources used, and about their qualitative composition and gen-
esis; and secondly, the definition of the concept of «recreational resources» depends on the 
level of organization of recreational activities, and from that whether it is carried out within 
a single recreational enterprise, recreational area or recreational industry as a whole. The 
study systematizes theoretical and methodological approaches to the definition of the nature 
of the concept of «recreational resources» and reveals its conceptual aspects. On the basis of 
the analysis of links between the definitions of «recreation», «resources» and «recreational 
resources» and generalization of existing scientific development results as for their content, 
the nature of the definition of «recreational resources» is specified.

Key words: recreation, recreational activity, resources, economic resources, natural 
resources, recreational resources.

Надійшла до редакції 28.11.2018
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ATTRACTIVENESS VALUATION

Мета. Мета статті — удосконалення методики оцінки інвестиційної при-
вабливості сільськогосподарського підприємства на основі комплексного підходу з 
урахуванням галузевої ознаки.

Методи. Для досягнення поставленої мети дослідження у якості теоретичної 
та методичної бази використана система загальнонаукових і спеціальних методів, а 
саме: діа лектичний метод наукового пізнання — для дослідження набору складових 
інвестиційної привабливості підприємства; методи причинно-наслідкового аналізу — 
для розробки системи показників оцінки інвестиційної привабливості сільськогоспо-
дарського підприємства, за допомогою методів інтегральної, бальної, експертної та 
узагальнювальної оцінки запропоновано методику оцінки інвестиційної привабливос-
ті підприємства.

Результати. Проаналізовано динаміку капітальних інвестицій та рентабель-
ності операційної діяльності по Україні у цілому та по сільськогосподарській галузі. 
Виявлено диспропорційність індексу капітальних інвестицій (в розрізі досліджува-
них категорій), який за 2011–2017 рр. не демонструє істотних коливань, та індексу 
рентабельності операційної діяльності, який суттєво змінюється й у протилежних 
тенденціях по сільському господарству, і взагалі по державі. Запропоновано систему 
складових інвестиційної привабливості підприємства, а саме тактичну та страте-
гічну, відповідно до яких розроблено систему показників оцінки за групами: рента-
бельність, майновий стан, ділова активність, ліквідність, фінансова стійкість, віро-
гідність банкрутства, якість та безпечність продукції, ефективність використання 
трудових та земельних ресурсів, інноваційна активність, соціальна відповідальність, 
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з урахуванням галузевої ознаки. Встановлено послідовність використання методів ін-
тегральної, бальної, експертної та узагальнювальної оцінки, що являє собою комплек-
сний підхід до методики оцінки інвестиційної привабливості сільськогосподарського 
підприємства.

Ключові слова: інвестиційна привабливість, сільське господарство, підприєм-
ство, управління, інтегральний показник, рівень привабливості.

Постановка проблеми. В умовах трансформаційних змін однією зі стратегіч-
них галузей України залишається сільське господарство, згідно зі стратегією стало-
го розвитку «Україна-2020» [1]. Метою цією Стратегії [1] є впровадження в Україні 
європейських стандартів життя, вихід України на провідні позиції у світі, для цього 
заплановано рух за векторами: розвитку, безпеки, відповідальності та гордості. Пер-
шочерговим пріоритетом реалізації Стратегії, за вектором розвитку, виступає Реформа 
сільського господарства та рибальства, яка передбачає, апріорі, активізацію процесів 
інвестування в сільськогосподарські підприємства.

Функціонування сучасних сільськогосподарських підприємств, приносить до 
14 % валової доданої вартості ВВП України [2, с. 7], що визначає третє місце сільсько-
го господарства в рейтингу галузей національної економіки за цим показником. Але 
дослідження динаміки рентабельності сільськогосподарських підприємств, порівня-
но із загальнодержавним рівнем (рис. 1) демонструють негативні тенденції, протягом 
2016–2017 років на противагу динаміці капітальних інвестицій в сільське господар-
ство, яка є позитивною протягом цього ж періоду.

Проведене дослідження дозволяє зробити висновок щодо диспропорційності ін-
дексу капітальних інвестицій (як за всіма видами економічної діяльності, так і за сіль-

Рисунок 1 — Динаміка капітальних інвестицій та рентабельності операційної 
діяльності за видами економічної діяльності і по сільськогосподарській галузі 

(складено автором на основі [3; 4])
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ським господарством зокрема), який за досліджуваний період не демонструє істотних 
коливань, та індексу рентабельності операційної діяльності, який суттєво змінюється 
й у протилежних тенденціях по сільському господарству, і взагалі по державі. Тобто 
усього за видами економічної діяльності по Україні рентабельність операційної ді-
яльності в 2016 році зросла більш ніж у сім разів і продовжувала збільшуватися у 
2017 році, а по сільському господарству в 2016 р. спостерігається зміна позитивної 
тенденції 2014–2015 років на негативну, що продовжувала знижуватися в 2017 році. 
Така динаміка індексу рентабельності операційної діяльності не взаємоузгоджується з 
динамікою індексу капітальних інвестицій, враховуючи, що вони не дають миттєвого 
результату, отже, питання методики оцінки інвестиційної привабливості сільськогос-
подарського підприємства вимагає удосконалення, що, у свою чергу, дозволить сво-
єчасно визначити перспективи подальшого розвитку відповідних підприємницьких 
структур. Тобто процеси інвестування сільськогосподарського підприємства виступа-
ють дієвим механізмом управління його розвитком, задовольняють сучасні потреби 
ефективного господарювання. Інструментом необхідних перетворень виступає процес 
оцінки інвестиційної привабливості сільськогосподарського підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій доводить глибину досліджень про-
блемних питань у сфері оцінки інвестиційної привабливості, а саме: А. Саранюк [5] 
здійснено системне узагальнення методик оцінювання інвестиційної привабливості 
підприємств; Л. І. Семенчук [6] розкрито сутність інвестиційної привабливості під-
приємства та зміст методів її оцінювання; Г. І. Рзаєвим [7] розкрито методичні підходи 
оцінки інвестиційної привабливості підприємства та здійснено їх порівняльну харак-
теристику; Ю. В. Скрипник [8] досліджено методики оцінки інвестиційної привабли-
вості підприємств, визначено їх переваги та недоліки, критерії прийняття рішень щодо 
доцільності інвестування, розроблено показник рівня інвестиційного потенціалу; ме-
тодика інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств та організацій 
[9] передбачає використання інтегрального методу за шістьма групами показників; і 
ще багато інших. Не зменшуючи наукову та практичну значимість набутих розробок, 
є необхідність у подальших дослідженнях в цьому напрямку.

Мета статті — удосконалення методики оцінки інвестиційної привабливості 
сільськогосподарського підприємства на основі комплексного підходу з урахуванням 
галузевої ознаки.

Виклад основного матеріалу дослідження. Наукові надбання з питань оцінки 
інвестиційної привабливості підприємства [5, с. 92–93; 6, с. 900; 7, с. 144; 8, с. 482; 9] 
автором розділено на групи дослідження:

— перша група, яка використовується одностайно науковцями: показники май-
нового стану підприємства, рентабельності, ліквідності, платоспроможності та кре-
дитоспроможності, ділової активності, ринкової активності (цінних паперів підпри-
ємства);

— друга група, що являє собою сукупність розгалужених наукових думок: показ-
ники стану основних засобів, якості персоналу, психологічні аспекти господарювання 
підприємства, вартості підприємства, виробничого потенціалу.

Дослідивши теоретичний базис системи складових та показників оцінки інвести-
ційної привабливості підприємства, автором пропонується комплексний підхід оцінки 
інвестиційної привабливості підприємства, в рамках якого виокремлено дві складові 
аналізу інвестиційної привабливості підприємства:

— тактичну, яка являє собою локальний аналіз, об’єктом якого виступає фінан-
совий стан, оскільки через фінанси підприємства відображаються поточні результа-
ти його діяльності (рентабельність, майновий стан), ділова активність (оборотність 



Фінанси та інвестиції

ISSN 2079-4819 ВІСНИК ДонНУЕТ  2018  № 2(69) 125

ресурсів) і фінансова спроможність (ліквідність, фінансова стійкість, вірогідності 
банкрутства);

— стратегічну, яка за масштабом аналізу є комплексною, системність якої роз-
кривається через такі інтегральні параметричні оцінки: якість та безпечність продук-
ції, ефективність використання трудових ресурсів, ефективність використання земель-
них ресурсів, інноваційна активність, соціальна відповідальність.

Систему складових оцінки інвестиційної привабливості підприємства охаракте-
ризовано за наступними ознаками, що наведено на рис. 2.

Рисунок 2 — Характеристика системи складових оцінки інвестиційної 
привабливості підприємства (складено автором на основі [9, с. 215])

СКЛАдОвІ ОЦІНКИ ІНвЕСтИЦІЙНОї ПРИвАБЛИвОСтІ ПІдПРИЄМСтвА 

Спрямованість у часі 
дослідження

Ознаки СТРаТЕГІЧна ТакТиЧна

Строк прогнозування

Просторова ознака

користувачі результатів

Сфера застосування

ретроспективна
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міжгосподарська

зовнішні

виробнича

Систему підскладових оцінки фінансового стану віднесено до тактичної складової 
інвестиційної привабливості, оскільки це водночас виступає як кінцевим — результа-
тивним, так і початковим індикатором прийняття оперативного управлінського рішення.

Підскладові оцінки стратегічної інвестиційної привабливості мають більш три-
валий життєвий цикл, як окремі об’єкти управління, і прояв результатів, що виступає 
можливістю стратегічного розвитку підприємства. Запропонована система складових 
оцінки інвестиційної привабливості підприємства в рамках комплексного підходу за-
безпечує змістовну, головну та виконавчу площину алгоритму її системогенезу.

Відповідно до сформованої системи складових оцінки інвестиційної привабливос-
ті підприємства пропонується система показників, яка більш чітко дозволяє врахувати 
галузеву специфіку господарювання сільськогосподарського підприємства (рис. 3).

Враховуючи комплексність запропонованого підходу до оцінки інвестиційної 
привабливості підприємства, система показників оцінки інвестиційної привабливос-
ті сільськогосподарського підприємства сформована за принципами універсальності, 
гармонійності, всеосяжності та доступності розрахунків. Але її специфіка проявляєть-
ся в складових: якість та безпечність продукції, ефективність використання трудових 
та земельних ресурсів, що є параметрами галузевої ознаки кожного підприємства.



ВІСНИК Донецького національного університету економіки і торгівлі  
імені Михайла Туган-Барановського

126 ВІСНИК ДонНУЕТ  2018  № 2(69) ISSN 2079-4819

Питання вибору методів обробки результатів за сформованою системою показ-
ників та репрезентативності здійснених висновків вирішуються за допомогою таких 
методів [5, с. 92–93]: рейтингової, експертної та інтегральної оцінки (у т. ч. матричних 
та індикативних методів інтегрування), узагальнювальної оцінки, порівняльної оцін-
ки (планового, нормативного і фактичного значення показників), економіко-матема-
тичних методів (побудова багатофакторних регресійних моделей). Методики оцінки 
інвестиційної привабливості як комплексного поняття передбачають використання 
комплексу методів.

Існуючі порівняльні характеристики методик оцінки інвестиційної привабливос-
ті підприємства [5, с. 94], на основі його фінансового стану, зокрема [7, с. 146], демон-

Рентабельність рентабельність продажів, рентабельність виробництва, 
рентабельність власного капіталу, рентабельність активів

Майновий стан

сума господарських засобів, що знаходяться в 
розпорядженні підприємства, доля основних засобів у 
активі, доля активної частки основних засобів, коефіцієнт 
зносу основних засобів, коефіцієнт оновлення основних 
засобів, коефіцієнт вибуття основних засобів

Ділова активність

коефіцієнт оборотності засобів у розрахунках, коефіцієнт 
оборотності запасів, коефіцієнт оборотності кредиторської 
заборгованості, коефіцієнт оборотності власного капіталу, 
тривалість операційного циклу, коефіцієнт погашення 
дебіторської заборгованості

Ліквідність
Коефіцієнти: абсолютної ліквідності, швидкої ліквідності, 
поточної ліквідності, відновлення платоспроможності, 
втрати платоспроможності, загальної ліквідності

Фінансова стійкість

Коефіцієнти: фінансової незалежності, фінансової 
стійкості, фінансовий леверидж, маневреності, 
забезпеченості власними оборотними засобами, 
інвестування

Вірогідність банкрутства Індекс Альтмана; Індекс Таффлера, Тишо; Індекс 
О. П. Зайцевої

Якість та безпечність 
продукції

Коефіцієнт диверсифікації продукції, використання 
ядохімікатів на 1 га, використання добрив на 1 га, 
показники відповідності якості продукції нормативним 
документам

Ефективність використання 
трудових ресурсів

Площа угідь на 1 співробітника, відношення середньої 
заробітної плати по підприємству до середньої заробітної 
плати по державі, продуктивність праці

Ефективність використання 
земельних ресурсів

Коефіцієнти співвідношення: земельних ресурсів 
підприємства до земельних ресурсів держави, попиту і 
пропозиції; бонітет ґрунту, віддача сільськогосподарських 
угідь, оплата 1 га паю

Інноваційна активність

Частка витрат на впровадження інновацій в загальному 
їх обсязі, частка майна, призначеного для науково-
дослідних робіт,  коефіцієнт інтелектуальної власності 
сільськогосподарського підприємства

Соціальна відповідальність
частка платежів за екологічні порушення в прибутку 
підприємства, частка природоохоронних платежів у 
загальному обсязі витрат підприємства

Рисунок 3 — Система показників оцінки інвестиційної привабливості 
сільськогосподарського підприємства (розроблено автором)
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струють різний (позитивний чи негативний) вплив їх властивостей на адекватність 
отриманих результатів розрахунків.

Для здійснення оцінки інвестиційної привабливості сільськогосподарського під-
приємства пропонується послідовна сукупність методів.

Інтегральна оцінка. Інтегральний показник розраховується за кожною підскала-
довою системи складових оцінки інвестиційної привабливості підприємства, за допо-
могою формули, згідно [11, с. 235]:

 Іі = 1 * 2 *...*п Т і Т і Тпі   (1)

де Іі — інтегральний показник за і-ою підскладовою системи складових оцінки інвес-
тиційної привабливості підприємства; Т1і, Т 2і, Тпі — темп змін показників оцінки 
за і-ою підскладовою (для показників стимуляторів — розраховується як відношення 
звітного значення на попереднє помножене на 100; для показників дестимуляторів — 
як відношення значення за попередній звітному період до звітного помножене на 100).

Бальна оцінка. Кожен з інтегральних показників, розрахованих за формулою 
(1), оцінюється за запропонованою шкалою, і визначається рівень їх привабливості: 
А — високий, у випадку, коли інтегральний показник > 115 (тобто усереднений темп 
зростання показника більше 15 %, оскільки всі показники в запропонованій системі 
оцінки є стимуляторами); В — середній, інтегральний показник > 100 (темп зрос-
тання показників-стимуляторів за локального складовою є повільним, знаходиться в 
інтервалі від 0 до 15 %); С — низький, інтегральний показник ≤ 100 (показники-сти-
мулятори мають тенденції зниження). Кожному значенню показника присвоюється 
певна бальна оцінка. Найбільший бал повинен відповідати самому сприятливому 
значенню, найменший бал — найбільш критичному. Шкала значень рівнів прива-
бливості має такий вигляд:

— інтегральний показник рівня А — 3 бали;
— інтегральний показник рівня В — 2 бали;
— інтегральний показник рівня С — 1 бал.
Максимальне значення шкали — 33 балів (3 бали помножене на 11 підскладо-

вих), мінімальне значення шкали — 11 балів (1 помножене на 11).
Експертна оцінка. Кожному показнику присвоєно ваговий коефіцієнт, сума яких 

за всіма одинадцятьма підскладовими дорівнює одиниці. А саме: тактична привабли-
вість має вагомість 55 %, а стратегічна — 45 %. Експертами на цьому етапі дослі-
дження виступили керівники та фахівці таких сільськогосподарських підприємств, як: 
СТОВ «Гончарово», HarvEast Holding, ТОВ «СИНГЕНТА», ПП «Фаворит-ІІІ». Узго-
дженість думок експертів доводить значення коефіцієнта конкордації думок експер-
тів — 0,86, яке отримане в результаті автоматизації його розрахунків за допомогою 
надбудови «AtteStat» MS Excel.

Узагальнююча оцінка виступає підсумковою, як добуток бальної та експертної 
оцінок. Результати оцінки інвестиційної привабливості умовного сільськогосподар-
ського підприємства наведено в табл. 1.

Підсумкова узагальнювальна оцінка інвестиційної привабливості здійснена за комп-
лексним підходом, а саме вона враховує найважливіші параметри (показники) фінансово-
господарської та виробничої діяльності сільськогосподарського підприємства, дозволяє 
здійснити аналіз факторів, що на неї впливають, для розробки стратегії та тактики управ-
ління розвитком підприємства в цілому, ефективного здійснення інвестицій зокрема.

За даними табл. 1, інвестиційна привабливість умовного сільськогосподарського 
підприємства складає 2,05 бали із можливих 3, що складає 68,33 %. У розрізі складо-
вих: стратегічна привабливість дорівнює 0,88 бали із 1,35 можливих (65,19 %), тактич-
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на привабливість — 1,17 бали із 1,65 (70,91 %). Тобто рівень тактичної привабливості 
вищий за стратегічну.

Висновки. У процесі дослідження здійснено удосконалення методики оцінки ін-
вестиційної привабливості сільськогосподарського підприємства на основі комплексно-
го підходу з урахуванням галузевої ознаки, а саме в частині: дорозробки системи скла-
дових — тактичної та стратегічної, із зазначенням підскладових; узагальнення системи 
показників оцінки та висування пропозицій щодо методичного інструментарію прове-
дення оцінки інвестиційної привабливості сільськогосподарського підприємства.

Удосконалена методика оцінки інвестиційної привабливості сільськогосподар-
ського підприємства побудована на засадах комплексності, включає дані щодо інстру-
ментарію виконання логічно послідовних процедур формування системи складових, 
системи показників та методології визначення.

Перспектива подальших досліджень полягає в розробці стратегії і тактики зрос-
тання інвестиційної привабливості сільськогосподарського підприємства та подаль-
шого ефективного його господарювання.
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Цель. Цель статьи — совершенствование методики оценки инвестиционной 
привлекательности сельскохозяйственного предприятия на основе комплексного под-
хода с учетом отраслевого признака.

Методика. Для достижения поставленной цели исследования в качестве тео-
ретической и методической базы использована система общенаучных и специальных 
методов, а именно: диалектический метод научного познания — для исследования 
набора составляющих инвестиционной привлекательности предприятия; методы 
причинно-следственного анализа — для разработки системы показателей оценки ин-
вестиционной привлекательности сельскохозяйственного предприятия, с помощью 
методов интегральной, бальной, экспертной и обобщающей оценки предложена ме-
тодика оценки инвестиционной привлекательности предприятия

Результаты. Проанализирована динамика капитальных инвестиций и рента-
бельности операционной деятельности по Украине в целом и по сельскохозяйствен-
ной отрасли. Выявлена диспропорция индекса капитальных инвестиций (в разрезе ис-
следуемых категорий), который за 2011–2017 гг. не демонстрирует существенных 
колебаний, и индекса рентабельности операционной деятельности, который в целом 
существенно меняется и в противоположных тенденциях по сельскому хозяйству и 
по стране. Предложена система составляющих инвестиционной привлекательно-
сти предприятия, а именно тактическая и стратегическая, согласно которых раз-
работана система показателей оценки по группам: рентабельность, имущественное 
положение, деловая активность, ликвидность, финансовая устойчивость, вероят-
ность банкротства, качество и безопасность продукции, эффективность использо-
вания трудовых и земельных ресурсов, инновационная активность, социальная от-
ветственность, с учетом отраслевого признака. Установлена   последовательность 
использования методов интегральной, бальной, экспертной и обобщающей оценки, 
представляющая собой комплексный подход к методике оценки инвестиционной при-
влекательности сельскохозяйственного предприятия.

Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, сельское хозяйство, 
предприятие, управление, интегральный показатель, уровень привлекательности.

Objective. Improvement of the methodology for the agricultural enterprise investment 
attractiveness valuation an on the basis of a comprehensive approach in the light of the 
sectoral feature.

Methods. To achieve the goal of the research as a theoretical and methodological 
basis, the system of general scientific and special methods is used, namely: the dialectical 
method of scientific knowledge — for studying the set of components of the investment at-
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tractiveness of the enterprise; methods of cause-and-effect analysis — for the development 
of a system of indicators for assessing the investment attractiveness of an agricultural enter-
prise, with the help of integral, score, expert and general evaluation methods a method for 
assessing the investment attractiveness of the enterprise is proposed.

Results. The dynamics of capital investments and profitability of operational activity 
in Ukraine in the whole and in the agricultural sector is analyzed. The disproportionality of 
the capital investment index (in the category of investigated categories), which in2011–2017, 
does not show significant fluctuations, and the index of profitability of operational activity, 
which is significantly changing, is also pointed out both in the opposite tendencies in agri-
culture and on the state in general. The system of components of investment attractiveness 
of the enterprise is proposed, namely, tactical and strategic, according to which the system 
of indicators of estimation by groups is developed: profitability, property status, business 
activity, liquidity, financial stability, bankruptcy probability, quality and safety of products, 
efficiency of labour and land resources utilization, innovative activity, social responsibility, 
taking into account the sectoral feature. The sequence of the use of integral, score, expert 
and general evaluation methods, which is a complex approach to the methodology of invest-
ment attractiveness assessment of an agricultural enterprise.

Key words: investment attractiveness, agriculture, enterprise, management, integral 
index, attractiveness level.
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MODEL BUILDING FOR TOURISM ENTERPRISES  
INNOVATIVE POTENTIAL FORECAST

Мета. Мета статті — побудувати трендові моделі розвитку інноваційного по-
тенціалу туристичних підприємств на засадах множинного кореляційно-регресійного 
аналізу.

Методи. У процесі дослідження використано прийоми логіко-теоретичного 
аналізу (формування інформаційно-аналітичної бази прогнозування), спеціальні еко-
номіко-математичні методи (кореляційно-регресійний аналіз, метод пронозування).

Результати. Прогноз розвитку інноваційного потенціалу туристичних підпри-
ємств здійснена на засадах трендових моделей щодо показників інтенсивності роз-
витку інноваційного потенціалу підприємств-маркерів. На основі автоматизованих 
розрахунків визначено факторні парні кореляційні взаємозв’язки. Отримані результа-
ти дають підстави для висновків щодо адекватності отриманих регресійних рівнянь 
при дослідженні туристичних підприємств. Тому з кожного кластеру (експлеренти, 
віоленти, патієнти, комутанти) обрано підприємства та позначено їх як маркери для 
подальшого моделювання і прогнозування з метою відображення результатів відповід-
но до кожного кластеру. Трендові моделі кожного туристичного підприємства мають 
відповідну детермініровану компоненту часового ряду, що відображає інтегральний 
показник інтенсивності розвитку інноваційного потенціалу, який формують компонен-
ти, що постійно впливають (фінансова, кадрова, матеріально-технічна, інформацій-
на). Тобто вибір таких підприємств-маркерів (ТО «Аккорд-тур, ТА «Море турів», ТО 
«Феєрія», ТО «Корал тревел») має репрезентативний характер, і визначені прогнозні 
тенденції можуть бути застосовані на інших підприємствах відповідних кластерів. 
Прогнозування інтенсивності розвитку інноваційного потенціалу туристичних підпри-
ємств базується на результатах аналізу множинної кореляції підприємств-маркерів і 
інтегрує вищенаведені точкові та інтервальні моделі прогнозу.
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Постановка проблеми. Однією із найскладніших проблем розвитку інновацій-
ного потенціалу є передбачення майбутнього і пошук ефективного рішення в умовах 
невизначеності. Інструментом мінімізації невизначеності виступає прогнозування.

Прогнозування передбачає систему наукових доведень, використання методів і 
прийомів з різним ступенем формалізації, узгодженість окремих висновків і оцінок 
щодо майбутнього розвитку процесу [4, с. 6].

Прогнозування інтенсивності розвитку інноваційного потенціалу в умовах неви-
значеності і нестабільності зовнішнього та внутрішнього середовища вимагає вдоско-
налення інструментів і засобів прогнозування, тому важливим напрямом інноваційної 
трансформації туристичних підприємств є інтеграція моделей прогнозу розвитку інно-
ваційного потенціалу, завданням якого є практичне застосування методології синтезу 
оптимальних прогнозних показників за допомогою кореляційно-регресійного аналізу.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. У своїх наукових працях вітчизняні 
та закордонні дослідники з економіки, статистики, математики [1–7]: Р. Кристенсен, 
Т. А. Бурова, А. В. Головач, А. М. Єріна, А. С. Мордовцев, Г. А. Карпова, Л. В. Хорева, 
А. Д. Пілько розглядають прогнозування та інші аспекти моделювання майбутнього 
розвитку підприємства за різними напрямами. Але питання інтеграції й упорядкуван-
ня моделей прогнозу розвитку інноваційного потенціалу туристичних підприємств за-
лишаються без уваги.

Метою статті є інтеграція точкових та інтервальних моделей прогнозу розвитку 
інноваційного потенціалу туристичних підприємств на основі кореляційного аналізу.

Виклад основного матеріалу дослідження. Інноваційний потенціал включає в 
себе інноваційні туристські ресурси, як доступну частину туристського пропозиції, 
так і його ймовірну частину, яка не використовується зараз з об’єктивних причин, але 
має ймовірність використання в подальшому [6, с. 56].

Тому одна з найскладніших проблем системи управління інноваційним потенці-
алом — передбачити майбутнє і віднайти ефективні рішення в умовах невизначенос-
ті. Інструментом мінімізації невизначеності слугує прогнозування, а прогнозом на-
зивають науково обґрунтований висновок щодо майбутніх подій, перспектив розвитку 
процесів, можливих наслідків управлінських рішень [4, с. 8].

Прогноз розвитку інноваційного потенціалу туристичних підприємств — це 
ймовірнісне судження щодо зміни інноваційного потенціалу в певний момент часу в 
майбутньому та/або щодо альтернативних шляхів досягнення цього стану.

Підґрунтям прогнозу інноваційного потенціалу має стати побудова множинної 
кореляційно-регресійної моделі інноваційного потенціалу туристичних підприємств 
(рис. 1).

Початковим етапом побудови множинної кореляційно-регресійної моделі є по-
факторний кореляційний аналіз.

На основі автоматизованих розрахунків визначено факторні парні кореляційні 
взаємозв’язки. Отримані результати дають підстави для висновків щодо адекватнос-
ті отриманих регресійних рівнянь при дослідженні туристичних підприємств. Тому з 
кожного кластеру (експлеренти, віоленти, патієнти, комутанти) обрано підприємства 
та позначено їх як маркери для подальшого моделювання і прогнозування з метою 
відображення результатів відповідно до кожного кластеру. Трендові моделі кожного 
туристичного підприємства мають відповідну детермініровану компоненту часового 
ряду, що відображає інтегральний показник інтенсивності розвитку інноваційного по-
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тенціалу, який формують компоненті, що постійно впливають (фінансова, кадрова, ма-
теріально-технічна, інформаційна). Тобто вибір таких підприємств (ТО «Аккорд-тур, 
ТА «Море турів», ТО «Феєрія», ТО «Корал тревел») маєть репрезентативний характер, 
і визначені прогнозні тенденції можуть бути застосовані на інших підприємствах від-
повідних кластерів.

За результатами проведених розрахунків отримано множинні регресійні моделі 
підприємств-маркерів (табл. 1). Отримані розрахунки свідчать про відповідну ступінь 
адекватності наведених моделей.

У запропонованих рівнянях змінні Х1, Х2, Х3, Х4 являють собою індекси темпів 
росту компонентів інноваційного потенціалу туристичних підприємств: фінансових, 
кадрових, матеріально-технічних, інформаційних (відповідно). Коефіцієнти при Хn — 
це вага окремого індексу темпів росту компонентів інноваційного потенціалу, чим 
вище ця вага, тим більш значний вплив має ця компонента. Отримані розрахунки свід-
чать про відповідну ступінь адекватності наведених моделей.

У світовій практиці прикладного прогнозування використовують різні методи: 
екстраполяції, експертні, моделювання. Кожен метод має свої особливості, позитивні 
якості й вади, свої межі використання [4, с. 9].

Для прогнозування соціально-економічних процесів перевага віддається моде-
люванню на основі багатофакторних моделей [5, с. 114].

У основі побудови багатофакторних моделей лежить виявлення механізму вза-
ємодії різних факторів, залежності одного чи декількох вихідних даних від групи вхід-
них [7, с. 61].

Рисунок 1 — Логіка множинного кореляційного аналізу на основі парних 
коефіцієнтів кореляції (складено на основі [1–3; 9–10])
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На підставі адекватності побудованих моделей маємо розрахувати точковий та 
інтервальний прогнози.

Точковий прогноз:

 0 1 1 2 2
прогноз прогноз прогноз

прогнозне m mу b b x b x b x= + ⋅ + ⋅ + + ⋅   

 .  (3)

Інтервальний прогноз для індивідуального значення y:

 ( ) 1
1

2
T T

прогнозне прогноз u прогноз прогнозy y t X X X X
− α

∈ ± ⋅σ ⋅ + ⋅ ⋅ 
 

 . (4)

Інтервальний прогноз для математичного сподівання (середнього значення) ре-
зультуючої ознаки:

 ( ) ( ) 1

2
T T

прогнозне прогноз u прогноз прогнозM y y t X X X X
− α

∈ ± ⋅σ ⋅ ⋅ ⋅ 
 

 . (5)

Математична та економічна інтерпретація результатів розрахунку точкового та 
інтервальних прогнозів аналогічна, як і у випадку нелінійності моделі.

У випадку нелінійності факторної моделі для знаходження оцінок її параметрів 
попередньо виконують операцію лінеаризації та/або заміни [8, с. 94].

У випадку, коли оцінки параметрів факторної моделі розраховуються за допо-
могою узагальненого методу найменших квадратів (ситуація гетероскедастичності та 
автокореляції), задача розрахунку прогнозу потребує спеціального дослідження. Це 
пов’язано з тим, що залишки моделі можуть мати систематичну складову, яку необхід-
но враховувати в точковому прогнозі [2, с. 170].

Таблиця 1 — Моделі множинної регресії підприємств-маркерів

Підприємство-
маркер

Фінансова 
компонета Кадрова компонета

Матеріально-
технічна 

компонента

Інформаційна 
компонента

ТО «Аккорд-
тур» 

(експлерент) 

Rфр2= 0,99999
Уфр = 0,00965 
+ 0,260219Х1 + 
0,216532Х2 + 
0,252104Х3 + 
0,261257Х4

Rкр2= 0,973838
Укр = –0,0908 
+ 0,97947Х1–
0,02356Х2 + 
0,092683Х3 + 
0,016884 Х4

Rмтр2= 0,99999
Умтр 

= –0,004531477 + 
0,24342202Х1 + 

0,260052769 Х2 + 
0,24690222Х3 + 
0,253380917Х4

Rір2= 0,99989
Уір = –0,01408 
+ 0,240021Х1 + 
0,263718Х2 + 
0,246761Х3 + 
0,262091Х4

ТА «Море 
турів» 

(віолент) 

Rфр2= 0,99984
Уфр = –0,00429 
+ 0,276164Х1 + 
0,228205Х2 + 
0,241539Х3 + 
0,256947Х4

Rкр2= 0,99998
Укр = 0,014194 
+ 0,224976Х1 + 
0,261414Х2 + 
0,257918Х3 + 

0,24183Х4

Rмтр2= 0,986146
Умтр = –0,12062 
+ 0,344076Х1 + 
0,245705Х2 + 
0,237182Х3 + 
0,290935Х4

Rір2= 0,99993
Уір = –0,0105 

+ 0,238343Х1 + 
0,258905Х2 + 
0,220318Х3 + 
0,291652Х4

ТО «Феєрія» 
(патієнт) 

Rфр2= 0,925369
У фр = 0,665116–

0,89113Х1 + 
0,616965Х2 + 
0,264387Х3 + 
0,430992Х4

Rкр2= 0,99999
Укр = 0,665116–

0,89113Х1 + 
0,616965Х2 + 
0,264387Х3 + 
0,430992Х4

Rмтр2= 0,99991
Умтр = –0,00709 
+0,245058Х1 + 
0,267259Х2 + 
0,246649Х3 + 
0,247235Х4

Rір2= 0,925369
Уір = 0,001022 
+ 0,237014Х1 + 
0,246512Х2 + 
0,246408Х3 + 
0,268488Х4

ТО «Корал 
тревел» 

(комутант) 

Rфр2= 0,996266
У фр 

= –0,022591412 + 
0,252460166Х1 + 
0,93501664Х2 + 
0,25409785Х3 + 
0,432057799Х4

Rкр2= 0,9970859
У кр 

= –0,026889038 + 
0,22018959Х1 + 
0,5240661Х2 + 

0,076374543Х3 + 
0,212717729Х4

Rмтр2= 0,976437
Умтр 

= –0,007510432 + 
0,260026943Х1 + 
0,243381105Х2 + 
0,137196501Х3 + 
0,370947793Х4

Rір2= 0,99993
У = –0,00411 + 
0,247574Х1 + 
0,258976Х2 + 
0,242383Х3 + 
0,254445 Х4
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Прогнозування інтенсивності розвитку інноваційного потенціалу туристичних 
підприємств базується на результатах аналізу множинної кореляції підприємств-мар-
керів і інтегрує вищенаведені точкові та інтервальні моделі прогнозу.

Підприємством-маркером кластеру експлерентів визначено ТО «Аккорд-тур», 
результати прогнозування розвитку його інноваційного потенціалу на основі інте-
грального індексу темпів росту наведені в табл. 2 та на рис. 2.

Таблиця 2 — Результати прогнозування розвитку інноваційного потенціалу  
ТО «Аккорд-тур» 

Рік Іінт Прогноз (Іінт) Прив’язка низької 
ймовірності (Іінт) 

Прив’язка високої 
ймовірності (Іінт) 

2010 1,118
2011 1,164
2012 1,128
2013 1,165
2014 1,185
2015 1,172
2016 1,163 1,163 1,16 1,16
2017 1,214965137 1,19 1,24
2018 1,181429966 1,16 1,21
2019 1,208223868 1,18 1,23
2020 1,243683728 1,22 1,27
2021 1,210148556 1,18 1,24
2022 1,236942458 1,21 1,26

Рисунок 2 — Прогноз тренду розвитку інноваційного потенціалу ТО «Аккорд-тур»

Як видно з рис. 2, тренди прогнозу розвитку інноваційного потенціалу ТО 
«Аккорд-тур» мають ступінчасту траєкторію, це обумовлено стрибкоподібними показ-
никами індексу темпів росту інноваційного потенціалу підприємства, що досліджу-
ється, але загальна тенденція росту на визначений період має місце, так, в 2018 році 
слід очікувати зниження інтенсивності росту інноваційного потенціалу, але в 2020 р. 
та далі слід сподіватися на значний ріст прогнозуємого показника.

Підприємством-маркером кластеру «віоленти» визначено ТА «Море турів». Про-
гнозні значення росту інноваційного потенціалу ТА «Море турів» наведено в табл. 3 
та на рис. 3.

Згідно з даними табл. 3 та рис. 3, тренд розвитку інноваційного потенціалу ТА 
«Море турів» має помірний ріст і невеликі відхилення ймовірності прогнозних показ-
ників, це свідчить про постійний розвиток інноваційного потенціалу підприємств-ві-
олентів.



Фінанси та інвестиції

ISSN 2079-4819 ВІСНИК ДонНУЕТ  2018  № 2(69) 137

В якості підприємства-маркера кластеру «патієнти» обрано ТО «Феєрія». Резуль-
тати прогнозування розвитку інноваційного потенціалу цього підприємства наведено 
у табл. 4 та на на рис. 4.

Таблиця 4 — Результати прогнозування розвитку інноваційного потенціалу  
ТО «Феєрія» 

Рік Іінт Прогноз (Іінт) Прив’язка низької 
ймовірності (Іінт) 

Прив’язка високої 
ймовірності (Іінт) 

2010 1,065
2011 1,078
2012 1,087
2013 1,067
2014 0,914
2015 1,087
2016 1,098 1,098 1,10 1,10
2017 1,050897088 0,93 1,17

Таблиця 3 — Результати прогнозування розвитку інноваційного потенціалу  
ТА «Море турів» 

Рік Іінт Прогноз (Іінт) Прив’язка низької 
ймовірності (Іінт) 

Прив’язка високої 
ймовірності (Іінт) 

2010 1,07
2011 1,114
2012 1,097
2013 1,104
2014 1,096
2015 1,158
2016 1,206 1,206 1,21 1,21
2017 1,19365207 1,15 1,24
2018 1,211314429 1,17 1,25
2019 1,228976788 1,19 1,27
2020 1,246639147 1,20 1,29
2021 1,264301506 1,22 1,31
2022 1,281963864 1,24 1,33

Рисунок 3 — Прогноз тренду розвитку інноваційного потенціалу ТА «Море турів»
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Рік Іінт Прогноз (Іінт) Прив’язка низької 
ймовірності (Іінт) 

Прив’язка високої 
ймовірності (Іінт) 

2018 1,048880057 0,93 1,16
2019 1,046863027 0,93 1,16
2020 1,044845996 0,93 1,16
2021 1,042828965 0,93 1,16
2022 1,040811935 0,92 1,16

Продовження таблиці 4

Рисунок 4 — Прогноз тренду розвитку інноваційного потенціалу ТО «Феєрія»

Траєкторія прогнозних показників індексів темпів росту інноваційного потенціа-
лу (рис. 4) має постійне значення (1,16), це дає підстави вважати, що має місце сталий 
розвиток інноваційного потенціалу підприємства.

ТО «Корал тревел» виступає підприємством-маркером кластеру «комутанти», 
що дає можливість розрахувати прогнозні показники (табл. 5, рис. 5) для підприємств 
цього кластеру на основі показників розвитку ТО «Корал тревел».

Таблиця 5 — Результати прогнозування розвитку інноваційного потенціалу 
ТО «Корал тревел» 

Рік Іінт Прогноз (Іінт) Прив’язка низької 
ймовірності (Іінт) 

Прив’язка високої 
ймовірності (Іінт) 

2010 1,058
2011 1,074
2012 1,058
2013 1,045
2014 1,0561
2015 1,078
2016 1,09 1,09 1,09 1,09
2017 1,083384767 1,06 1,11
2018 1,08700794 1,06 1,11
2019 1,090631114 1,07 1,12
2020 1,094254288 1,07 1,12
2021 1,097877462 1,07 1,12
2022 1,101500636 1,08 1,13

Отримана траєкторія прогнозних показників ТО «Корал тревел» дає можливість 
стверджувати, що індекси темпів росту інноваційного потенціалу підприємства мають 
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постійну тенденцію росту, що свідчить про високоінтенсивний характер розвитку ін-
новаційного потенціалу.

Висновки. Прогноз розвитку інноваційного потенціалу туристичних підпри-
ємств здійснено на засадах трендових моделей щодо показників інтенсивності роз-
витку інноваційного потенціалу підприємств-маркерів. Результати прогнозування ін-
тенсивності розвитку інноваційного потенціалу туристичних підприємств-маркерів 
до 2022 року розраховані на основі статистично-аналітичних методів і виступають 
базовими сценаріями для розвитку інноваційного потенціалу інших туристичних під-
приємств, які входять до означених кластерів.
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Цель. Цель статьи — построить трендовые модели развития инновационного 
потенциала туристических предприятий на основе множественного корреляционно-
регрессионного анализа.

Методы. В процессе исследования использованы приемы логико-теоретическо-
го анализа (формирование информационно-аналитической базы прогнозирования), 
специальные экономико-математические методы (корреляционно-регрессионный 
анализ, метод прогнозирования).

Результаты. Прогноз развития инновационного потенциала туристических 
предприятий осуществлен на основе трендовых моделей по показателям интен-
сивности развития инновационного потенциала предприятий-маркеров. На осно-
ве автоматизированных расчетов определены факторные парные корреляционные 
взаимосвязи. Полученные результаты дают основания для выводов относительно 
адекватности полученных регрессионных уравнений при исследовании туристических 
предприятий. Поэтому с каждого кластера (эксплеренты, виоленты, патиенты, 
коммутанты) выбраны предприятия и обозначены как маркеры для дальнейшего мо-
делирования и прогнозирования с целью отображения результатов каждого класте-
ра. Трендовые модели каждого туристического предприятия имеют соответствую-
щие детерминированые компоненты временного ряда, отражающие интегральный 
показатель интенсивности развития инновационного потенциала, который форми-
руют отдельные компоненты (финансовая, кадровая, материально-техническая, ин-
формационная). То есть выбор таких предприятий-маркеров (ТО «Аккорд-тур, ТА 
«Море туров», ТО «Феерия», ТО «Коралл Тревел») имеют репрезентативный харак-
тер, и прогнозные тенденции могут быть применены на других предприятиях соот-
ветствующих кластер. Прогнозирование интенсивности развития инновационного 
потенциала туристических предприятий базируется на результатах анализа мно-
жественной корреляции предприятий-маркеров и интегрирует вышеприведенные 
точечные и интервальные модели прогноза.

Ключевые слова: прогнозирование, инновационный потенциал, корреляционный 
анализ, туристическое предприятие.
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Objective. To build trend models of tourist enterprises innovative potential develop-
ment on the basis of multiple correlation-regression analysis.

Methods. In the course of the research, methods of logical and theoretical analysis 
(forming of the information-analytical base of forecasting), special economic-mathematical 
methods (correlation-regression analysis, method of permeation) are applied.

Results. The forecast of tourist enterprises innovative potential development is based 
on the principles of trend models regarding indicators of the intensity of innovation poten-
tial development of marker companies. On the basis of automated calculations, factor pair 
correlation relationships are determined. The obtained results give grounds for conclusions 
about the adequacy of the obtained regression equations in the study of tourist enterprises. 
Therefore, from each cluster (explorers, violents, patches, commutators) enterprises are se-
lected and marked as markers for further modeling and forecasting in order to display the 
results according to each cluster. Trend patterns of each tourist enterprise have an appro-
priate deterministic component of the time series, reflecting the integral indicator of the 
intensity of the development of innovation potential, which is shaped by constantly affect-
ing components (financial, personnel, logistical, informational). That is, the choice of such 
marker companies (TO Accord-Tour, TA «Sea of Tours», «Fairy», and «Coral Travel») are 
of representative nature, and certain predictive trends can be applied to other enterprises 
of the corresponding cluster. Forecasting tourist enterprises innovative potential intensity 
development is based on the results of the marker enterprises multiple correlation analysis 
and integrates the above-mentioned point and interval forecast models.

Key words: forecasting, innovative potential, correlation analysis, tourist enterprise.
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