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ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ КОНКУРЕНТНОГО  
СЕРЕДОВИЩА: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Мета статті полягає в обґрунтуванні нового системного наукового підходу 
до формування потенціалу розвитку конкурентного середовища як базової осно-
ви зміцнення конкурентних позицій у системі діяльності соціально-економічних 
систем. Методологія дослідження. Запропонована методологія системно-комп-
лексного підходу щодо розвитку конкурентного середовища як цілісності в 
органічній єдності сформованих передумов забезпечення результативної діяль-
ності суб’єктів цивілізованого ринкового спрямування. Наукова новизна полягає 
в обґрунтуванні: передумов як фундаментальної основи забезпечення розвитку 
конкурентного середовища як системної цілісності в органічній єдності складо-
вих виробничого, функціонально-обслуговуючого, інноваційного, інвестиційного, 
саморегулятивного та іншого спрямування; потенціалу конкурентного середови-
ща та його силового поля, цільових установок, політики, за напрямами і ви-
дами діяльності. 

Потенціал розвитку конкурентного середовища розглянуто як системну ці-
лісність, яка охоплює:

– основні передумови за 10 позиціями забезпечення результативності діяль-
ності суб’єктів ринкового середовища;

– перелік задач конкурентоспроможної діяльності суб’єктів ринку за 7 по-
зиціями в контексті соціальної відповідальності;

– основні види діяльності та напрями розвитку (30 позицій);
– методологічний підхід розгляду політики з позицій конкурентоспромож-

ності загальносистемного та локального спрямування за 30 напрямами діяль-
ності. 

Висновки. За результатами дослідження зроблено висновок, що потенціал 
розвитку конкурентного середовища можливо забезпечити шляхом використан-
ня системно-комплексного підходу до формування його складових як цілісностей 
на основі обґрунтування: передумов в органічній єдності виробничого, функці-
онально-забезпечуючого спрямування; інноваційного, інвестиційного, регулятив-
ного, саморегулятивного та іншого спрямування; ціннісних орієнтацій та цільо-
вих установок; реалізації поставлених задач соціального, організаційного, інте-
лектуального, економічного та іншого спрямування в системній цілісності; 
розвинутій системі платоспроможного попиту; обґрунтованій політиці за на-
прямами розвитку виділених нами видів діяльності. 

Ключові слова: розвиток, системна цілісність, конкурентне середовище, 
потенціал, передумови, політика.

Гудзинский Алексей Дмитриевич,
доктор экономических наук, профессор

Судомир Светлана Михайловна,
доктор  экономических наук, доцент, профессор кафедры экономики предприятия,   
заведующая отделом учебно-научно-инновационной деятельности  
ОП НУБиП Украины «Бережанский агротехнический институт»

Гуренко Тамара Алексеевна,
кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры учета  
и налогообложения НУБиП Украины

Гудзинская Юлия Сергеевна,
кандидат экономических наук, старший преподаватель кафедры  
менеджмента им. проф. И. С. Завадского НУБиП Украины

Потенциал развития конкурентной среды:  
методологические аспекты



6 О. Д. Гудзинський, С. М. Судомир, Т. О. Гуренко, Ю. С. Гудзинська
П

р
об

л
ем

и
 і
н
н
ов

ац
ій

н
о-

ін
ве

ст
и
ц
ій

н
ог

о 
р
оз

ви
тк

у
. 
—

 2
0
2
0
. 
—

 №
 2

3

Цель статьи состоит в обосновании нового системного научного подхода к 
формированию потенциала развития конкурентной среды как базовой основы 
укрепления конкурентных позиций в системе деятельности социально-
экономических систем. Методология исследования. Предложенная методология 
системно-комплексного подхода к развитию конкурентной среды как целостнос-
ти в органическом единстве сложившихся предпосылок обеспечения результа-
тивной деятельности субъектов цивилизованного рыночного направления. На-
учная новизна заключается в обосновании: предпосылок как фундаментальной 
основы обеспечения развития конкурентной среды как системной целостности 
в органическом единстве составляющих производственного, функционально-об-
служивающего, инновационного, инвестиционного, саморегулятивных и другого 
направления; потенциала конкурентной среды и его силового поля, целевых 
установок, политики, по направлениям и видам деятельности.

Потенциал развития конкурентной среды рассмотрено как системную це-
лостность, которая охватывает:

– основные предпосылки за 10 позициями обеспечения результативности 
деятельности субъектов рыночной среды;

– перечень задач конкурентоспособной деятельности субъектов рынка за 7 
позициями в контексте социальной ответственности;

– основные виды деятельности и направления развития (30 позиций);
– методологический подход рассмотрения политики с позиций конкурентос-

пособности общесистемного и локального направления по 30 направлениям де-
ятельности. 

Выводы. По результатам исследования сделан вывод, что потенциал развития 
конкурентной среды возможно обеспечить путем использования системно-комп-
лексного подхода к формированию его составляющих как целостностей на осно-
ве обоснования: предпосылок в органическом единстве производственного, функ-
ционально-обеспечивающего направления; инновационного, инвестиционного, 
регулятивного, саморегулятивных и другого направления; ценностных ориента-
ций и целевых установок; реализации поставленных задач социального, орга-
низационного, интеллектуального, экономического и другого направления в 
системной целостности; развитой системе платежеспособного спроса; обоснован-
ной политике по направлениям развития выделенных нами видов деятельности.

Ключевые слова: развитие, системная целостность, конкурентная среда, 
потенциал, предпосылки, политика.
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Potential of competitive environment: methodological aspect

The purpose of the article is to justify a new systemic scientific approach to 
building a competitive environment as a base framework for strengthening 
competitive positions in the system of socio-economic systems. Research methodology. 
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The methodology of the systematic-integrated approach to development of the 
competitive environment as a integrity in the organic unity of the formed 
preconditions for the effective activity of the subjects of civilized market direction 
is proposed. Scientific novelty consists in justification: prerequisites as a 
fundamental basis for ensuring the development of a competitive environment as 
a systemic integrity in the organic unity of production components, functionally 
attendants, innovation, investment, self-regulatory and other direction; Potential 
of the competitive environment and its force field, target installations, policy, in 
the areas and activities.

The potential for development of the competitive environment is considered as 
systemic integrity, which covers: the basic prerequisites for 10 positions ensuring 
the effectiveness of the activities of market subjects; The list of challenges of 
competitive activity of market subjects for 7 positions in context of social 
responsibility; Main activities and directions of development (30 positions); 
Methodological approach to the policy review from the position of competitiveness 
of the general system and local direction in 30 business areas. Conclusions. As a 
result of the study, it is concluded that the potential for competitive environment 
development can be ensured through the use of the systematic-integrated approach 
to the formation of its components as a whole on the basis of justification: 
preconditions in the organic unity of production, functionally-providing orientation; 
Innovative, investment, regulatory, self-regulatory, and other direction; Value 
orientations and target installations; Implementation of tasks of social, 
organizational, intellectual, economic and other direction in systemic integrity; 
Developed system of effective demand; Policy on the directions of development of 
the activities allocated by us.

Keywords: development, systemic integrity, competitive environment, potential, 
preconditions, policy.

Актуальність теми дослідження. В сучасних умовах розвитку 
ринкової економіки однією із важливих проблем є формування ци-
вілізованих ринкових відносин як внутрішньо суспільного спряму-
вання, так і на світовому просторі при взаємодії із суб’єктами за 
інтересами зовнішнього середовища. Проблема ускладнюється певною 
розбалансованістю складових елементів цивілізованих вимог щодо 
розвитку цивілізованих ринкових відносин і фактично сформованих 
складових організаційно-культурного, ціннісно-орієнтаційного, пра-
вового, інституціонального, саморегулятивного, комунікаційного, 
інвестиційного, владно-власницького спрямування. Через розбалан-
сованість гармонізації інтересів ціннісних та цільових установок, а 
також у владних відносинах ієрархічної системи та в соціальній 
нерівності не реалізується повною мірою активізаційний потенціал 
суб’єктів ринкового середовища. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Частковому розв’язанню 
названих проблем присвяченні праці: Гудинського О. Д. [1], Гудзин-
ської Ю. С. [2], Гуренко Т. О. [3], Нестеренко С. А. [4], Судо-
мир С. М. [5], Судомир М. Р. [6], Ільїна В. Ю. [7] та ін. Переважно, 
їх дослідження охоплювали проблеми організаційних формувань. 
Однак, у сучасних умовах виникла об’єктивна необхідність у розв’я-
занні проблеми конкурентоспроможності на різних рівнях діяльнос-
ті – на глобальному, суспільному, регіональному і соціально-еконо-
мічних систем з використанням системно-комплексного підходу. 

Таким чином, виникає потреба в обґрунтуванні нового підходу до 
формування потенціалу конкурентного середовища, як явища і сис-
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темної цілісності для обґрунтування складових забезпечення резуль-
тативної діяльності суб’єктів ринкової економіки. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Цивілізоване конку-
рентне середовище слід розглядати в аспекті системно-комплексного 
підходу до його розвитку як системної цілісності в органічній єднос-
ті сформованих передумов забезпечення результативної діяльності 
усіх суб’єктів ринкового спрямування: виробничої діяльності, функ-
ціонально-обслуговуючого, інноваційного, правового, маркетингового, 
логістичного, інформаційного, саморегулятивного та регулятивного 
спрямування; забезпечення розвитку та розв’язання задач екологіч-
ного, соціального, організаційного, інтелектуального, техніко-техно-
логічного, економічного, біологічного та іншого спрямування в сис-
темній цілісності. Велике значення у формуванні передумов при 
обґрунтуванні потенціалу конкурентного середовища як системної 
цілісності сформованих конкурентних можливостей ми надаємо: 
стратегічним цільовим установкам, пріоритетним організаційним 
поглядам, ціннісним установкам, розширеній системі комунікаційних 
зв’язків суб’єктів діяльності стратегічної експертної орієнтації, ци-
вілізованій системі взаємодій, системі активізаційної діяльності 
суб’єктів ринкового середовища, системі владно-власницьких від-
носин, сформованій системі конкурентоздатності та конкурентоспро-
можності як потенціалу конкурентних переваг, суб’єктів платоспро-
можного конкурентного середовища, політиці, цивілізованій органі-
заційній культурі, соціальному клімату як головному системному 
суб’єкту влади, соціальної відповідальності, розвинутій і збалансо-
ваній системі інтересів та ін.

У цілому в своїй сукупності і збалансованості названі передумови 
є базовою основою потенціалу розвитку конкурентного середовища. 
Від рівня їх збалансованого розвитку залежить також потенціал 
силового поля конкурентного середовища.

Напрями розвитку та рівень сформованості потенціалу конкурент-
ного середовища і його силового поля значною мірою визначаються 
рівнем обґрунтованості і адекватності цільовим установкам політики. 
В контексті такого системного підходу вважаємо за доцільне роз-
глядати політику з позицій конкурентоспроможності загальносис-
темного та локального спрямування, а саме, конкурентоспроможність: 

– загальної політики соціально-економічного розвитку;
– економічної політики;
– політики власно-владних відносин;
– політики системних змін;
– політики організаційних взаємодій;
– політики децентралізації;
– політики експортної орієнтації;
– політики трансформаційних перетворень;
– соціальної політики;
– політики якості;
– політики саморегулювання;
– політики розвитку загальної та ринкової культури;
– техніко-технологічної політики;
– кадрової політики;
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– політики інтеграції;
– активізаційної політики;
– політики гармонізації інтересів;
– політики результативності;
– політики розвитку земельних відносин;
– менеджерської політики;
– освітянської політики;
– інші види політики, включаючи політику розвитку науки, під-

готовки кадрів, комунікаційних, екологічних, аграрних, інновацій-
них, інтелектуального та інфраструктурного розвитку, стратегічного 
розвитку як системної цілісності, системно-структурної трансформа-
ції та ін.

Їх взаємозв’язок представлено на рис. 1.
У розрізі виділених видів діяльності та напрямів розвитку об-

ґрунтовуються об’єкти, структури і напрями інноваційності в кон-
тексті специфіки реалізації політики за 30 напрямами, а саме (фраг-
мент):

Рис. 1. Конкурентоспроможність політики  
за основними видами розвитку

Конкурентоспроможність політики за основними  
видами діяльності та напрямами розвитку

Політика соціаль-
ного розвитку

Політика 
інтеграції

Політика 
саморегуляції

Політика 
аграрного розвитку

Політика 
інфраструктурного 
розвитку

Політика організа-
ційних взаємодій

Політика економіч-
ного розвитку

Політика розвитку 
менеджменту

Політика 
трансформаційних 
перетворень

Політика владно-
власних відносин

Політика якості

Активізаційна 
політика

Політика розвитку 
освіти

Політика 
інтелектуального 
розвитку

Політика 
децентралізації

Політика соціально-
економічного 
розвитку

Політика розвитку 
земельних відносин

Політика 
комунікаційного 
розвитку

Політика соціаль-
ного розвитку

Політика 
результативності

Кадрова політика

Політика розвитку 
науки

Політика 
екологічного  
розвитку

Політика експортної 
орієнтації

Політика техніко-
технологічного 
розвитку

Інноваційна 
політика

Політика 
гармонізації 
інтересів
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– інноваційність загальної політики соціально-економічного роз-
витку систем;

– інноваційність власнісно-владних відносин;
– інноваційність політики системних змін;
– інноваційність політики організаційних взаємодій;
– інноваційність політики децентралізації та ін.

Висновки

В аспекті запропонованого нами методологічного підходу до форму-
вання потенціалу конкурентного середовища як системної цілісності в 
органічній єдності передумов, сформованих задач, політики, цільових 
установок, інноваційності як системних цілісностей обґрунтовується 
методологія оцінки системної синергії розвитку конкуренції соціально-
економічних структур конкурентного середовища в розвиваючій систе-
мі силового поля. За результатами дослідження зроблено висновок, що 
потенціал розвитку конкурентного середовища можливо забезпечити 
шляхом використання системно-комплексного підходу до формування 
його складових як цілісностей на основі обґрунтування: передумов в 
органічній єдності виробничого, функціонально-забезпечуючого спря-
мування; інноваційного, інвестицій ного, регулятивного, саморегулятив-
ного та іншого спрямування; ціннісних орієнтацій та цільових устано-
вок; реалізації поставлених задач соціального, організаційного, інте-
лектуального, економічного та іншого спрямування в системній 
цілісності; розвинутій системі платоспроможного попиту; обґрунтованій 
політиці за напрямами розвитку виділених нами видів діяльності. 
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МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ ЯК ЧИННИК  
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЗИТИВНОЇ ДИНАМІКИ  

ЕКСПОРТУ УКРАЇНИ

Предмет дослідження – сукупність інститутів і механізмів системи ефектив-
ної зовнішньоторговельної діяльності в світі та Україні в умовах кризи і 
 державного регулювання. Метою написання статті є розробка практичних і 
науково-методичних рекомендацій щодо підвищення ефективності зовнішньо-
торговельної діяльності України. Методологія проведення роботи – системно-
структурні та порівняльні дослідження (для розуміння логіки функціонування 
міжнародних інститутів, що регулюють торгівлю у світі); монографічний аналіз 
(при вивченні проблем покращення моделі міжнародної спеціалізації економіки 
України); статистично-економічний аналіз (при здійсненні оцінки стану і пер-
спектив експортно-імпортних операцій української економіки). Результати ро-
боти – виявлено, що сучасна модель міжнародної спеціалізації економіки 
України є малоперспективною і нестійкою до кризових явищ. Запропоновано 
системно підвищувати технологічність та інноваційність вітчизняних експорте-
рів, що сприяє стійкості та конкурентоздатності на зовнішніх ринках навіть під 
час кризових явищ. Крім того, необхідним є впровадження оновленої державної 
макроекономічної та фінансово-інвестиційної політики в Україні для зменшен-
ня впливу від кризових явищ в економіці та покращення експортно-імпортного 
балансу товарообігу. Висновки – необхідна цілеспрямована політика підтримки 
експортної активності українських підприємств та фокусування їх на іннова-
ційність і знаходження нових ринків. У цьому контексті необхідним є поєднан-
ня заходів макроекономічної і фінансово-інвестиційної державної підтримки з 
просування експорту; а також запровадження податкових та митних інструмен-
тів підтримки експорту, спрощення процедур торгівлі та регуляторних вимог 
для зниження трансакційних витрат експортерів, активізація надання технічної 
допомоги і фінансової підтримки експорту, розбудова та інституалізація меха-
нізмів інформаційної, правової та методичної підтримки експортерів.

Ключові слова: міжнародна торгівля, зовнішньоторговельна діяльність 
України, експорт, імпорт, державне регулювання міжнародної торгівлі.
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Международная торговля как фактор обеспечения  
позитивной динамики экспорта Украины

Предмет исследования – совокупность институтов и механизмов системы 
эффективной внешнеторговой деятельности в мире и Украине в условиях кри-
зиса и государственного регулирования. Целью написания статьи является 
разработка практических и научно-методических рекомендаций по повышению 
эффективности внешнеторговой деятельности Украины. Методология проведения 
работы – системно-структурные и сравнительные исследования (для понимания 
логики функционирования международных институтов, регулирующих торговлю 
в мире); монографический анализ (при изучении проблем улучшения модели 
международной специализации экономики Украины); статистически-
экономический анализ (при оценке состояния и перспектив экспортно-импортных 
операций украинской экономики). Результаты работы – выявлено, что совре-
менная модель международной специализации экономики Украины является 
малоперспективной и неустойчивой к кризисным явлениям. Предложено сис-
темно повышать технологичность и инновационность отечественных экспортеров, 
что будет способствовать устойчивости и конкурентоспособности на внешних 
рынках даже во время кризисных явлений. Кроме того, необходимо внедрение 
обновленной государственной макроэкономической и финансово-инвестиционной 
политики в Украине для уменьшения влияния кризисных явлений в экономике 
и улучшения экспортно-импортного баланса товарооборота. Выводы – необхо-
дима целенаправленная политика поддержки экспортной активности украинских 
предприятий и фокусировка их на инновационность и нахождение новых рынков. 
В этом контексте необходимо сочетание мер макроэкономической и финансово-
инвестиционной государственной поддержки по продвижению экспорта; а также 
введение налоговых и таможенных инструментов поддержки экспорта, упро-
щения процедур торговли и регуляторных требований для снижения транз-
акционных издержек экспортеров, активизация оказания технической помощи 
и финансовой поддержки экспорта, развитие и институализация механизмов 
информационной, правовой и методической поддержки экспортеров.

Ключевые слова: международная торговля, внешнеторговая деятельность 
Украины, экспорт, импорт, государственное регулирование международной 
торговли.
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Candidate of Sciences (Economics), associate professor Senior Researcher  
in the International Financial Sector Research Institute of Economics and 
Management Forecasting «of the National Academy of Sciences of Ukraine. 

International trade as a factor of ensuring positive dynamics of 
export of Ukraine

The subject of the research is a set of institutions and mechanisms of a system 
of effective foreign trade activity in the world and in Ukraine in the conditions 
of crisis and state regulation. The goal of writing this article is to develop prac-
tical, scientific, and methodological recommendations to improve the efficiency of 
foreign trade of Ukraine. The methodology of the work is a system-structural and 
comparative research (to understand the logic of the functioning of international 
institutions regulating trade in the world); monographic analysis (when studying 
the problems of improving the model of international specialization of the Ukrai-
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nian economy); statistical and economic analysis (in assessing the status and pros-
pects of export-import operations of the Ukrainian economy). Results of work–it 
was revealed that the modern model of international specialization of the Ukrai-
nian economy is unpromising and unstable to crisis phenomena. It is proposed to 
systematically increase the manufacturability and innovativeness of domestic ex-
porters, which will contribute to sustainability and competitiveness in foreign 
markets, even during times of crisis. In addition, it is necessary to introduce an 
updated state macroeconomic and financial investment policy in Ukraine to reduce 
the impact of crisis in the economy and improve the export-import balance of trade. 
Conclusions–a targeted policy is needed to support the export activity of Ukrai-
nian enterprises and focus on innovation and finding new markets. In this context, 
a combination of macroeconomic and financial-investment state support for export 
promotion is necessary; as well as the introduction of tax and customs instruments 
for export support, trade facilitation and regulatory requirements to reduce the 
transaction costs of exporters, the intensification of technical assistance and fi-
nancial support for exports, the development and institutionalization of mechanisms 
for information, legal and methodological support for exporters.

Keywords: international trade, foreign trade activities of Ukraine, export, 
import, state regulation of international trade.

Постановка проблеми. Інтеграція економіки України у світогос-
подарські процеси супроводжується дедалі більшим залученням на-
шої країни до існуючої глобальної системи, що в сучасних умовах 
активно трансформує світоторговельні зв’язки і підходи до їх регу-
лювання. Ці виклики відкривають як сприятливі перспективи, так 
і певні загрози у формуванні ефективної зовнішньоторговельної ді-
яльності України за рахунок оптимального використання переваг 
світогосподарського та міжнародного поділу праці, руху капіталів, 
формування міжнаціональних ланцюгів створення товарів та послуг. 
Проблеми розуміння трансформації системи міжнародної торгівлі та 
її впливу на вітчизняну економіку й проблеми інтеграції України у 
світогосподарські процеси обумовлюють актуальність даного дослі-
дження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемами теорії між-
народної торгівлі займались такі видатні вчені, як: І. Дюмулен, 
В. Леонтьєв, Б. Олін, Д. Рікардо, П. Самуельсон, А. Сміт, Р. Торренс, 
Е. Хекшерта ін. Також аналізом сучасного стану міжнародної тор-
гівлі України зі світом займались низка вітчизняних вчених: О. Г. Бі-
лорус, Т. П. Богдан, О. О. Борзенко, В. М. Геєць, А. А. Мазаракі, 
Т. М. Мельник, В. Р. Сіденко та ін. Їх здобутки і напрацювання є 
ґрунтовними, але існуючі виклики деглобалізації та кризового стану 
світової економіки в І-й половині 2020 року обумовлюють оновлення 
існуючих правил, підходів і механізмів до стимулювання і розвитку 
більш стратегічно продуманої та прагматичної міжнародної торгівлі 
України зі світом.

Мета статті – проаналізувавши стан міжнародної торгівлі за ос-
танні 10-12 років в Україні і світі, а також враховуючи поширення 
кризових явищ у світовій економіці, сформувати обґрунтовані про-
позиції в оновленні підходів до зовнішьноекономічної діяльності в 
Україні за рахунок найбільш дієвих і оптимальних заходів держав-
ного регулювання.
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Виклад результатів дослідження. В умовах сучасної економічної 
глобалізації відбуваються певні динамічні трансформації у сфері 
міжнародної торгівлі. Так, до недавнього часу міжнародна торгівля 
у світі активно розвивалась, ставала все більш потужною, ліберальною 
і заснованою на загальноприйнятих правилах (з’явилась Генеральна 
угода з тарифів і торгівлі в 1947 році, яка в подальшому трансфор-
мувалась у СОТ в 1995 році). Зазначені угоди і посилення процесів 
глобалізації сприяли розвитку світової торгівлі, що заснована у від-
повідності до міжнародних правил і норм. Але суттєве економічне 
зростання та експортне домінування у світі Китаю призвело до того, 
що Президент США Д. Трамп і його адміністрація з 2016 року по-
чали розглядати світову торгівлю через призму національної безпеки 
на засадах протекціонізму. Їх зусиллями США відходить від багато-
сторонніх угод і принципів міжнародної торгівлі до здійснення дво-
сторонніх угод та переведення торгівлі у стан керованої, з викорис-
танням тарифів, квот, торгових преференцій. Останні угоди між США 
і Китаєм, Мексикою, Канадою, навіть країнами ЄС підтверджують 
вищезазначене. Пріоритетними завданнями Президента США і його 
адміністрації останні 4 роки є повернення робочих місць та змен-
шення торговельного дефіциту, тому найбільш потужна економіка 
світу в цілому змінила зовнішньоторговельні відносини, надала сут-
тєвого імпульсу протекціоністським й обмежувальним заходам у 
міжнародній торгівлі, зменшила динаміку зростання світової еконо-
міки [1].

Всі ці заходи суттєво вплинули на динаміку світової торгівлі. 
Так, за даними UNCTAD у 2018 році світова торгівля товарами зрос-
ла в натуральному вираженні всього на 2,3%; у 2019 році обсяги 
міжнародної торгівлі товарами в порівнянні з 2018 роком, за попе-
редніми оцінками, скоротились на 2,4 відсотка і становитимуть 
19 трлн дол. США. Світова торгівля послугами в 2019 році зросла 
на 2,7% і складе 6 трлн дол. США. Для порівняння: в 2018 році 
цей приріст був набагато більшим – 7,7%, а в 2017 році – 7,9% [2].

Одним з провідних чинників зниження темпів міжнародної тор-
гівлі є криза функціонування багатосторонньої системи регулювання 
торговельних відносин. Інституціонально СОТ та інші міжнародні 
організації не спроможні подолати проблеми багатосторонньої сис-
теми регулювання торговельних відносин у світі. Активно зростаючий 
протекціонізм (нетарифного характеру) з боку індустріально розви-
нених країн світу демонструє країнам, що розвиваються, – досяг-
нення більшого доступу на ринки розвинених країн світу навряд чи 
може бути реалізовано в рамках СОТ або угоди про зону вільної 
торгівлі з ЄС. Тому Україні в цих умовах потрібно враховувати іс-
нуючі світові тенденції та переорієнтовуватись на країни з ринками, 
що формуються, та країни, що розвиваються. Крім того, різноманіт-
тя торгових інтересів у світі, існування переговорних альянсів, 
збільшення впливу на міжнародну торговельну політику таких кра-
їн як Китай, Індія, Бразилія, РФ, ПАР, Південна Корея; обумовлю-
ють переформатування міжнародних центрів впливу у світовій тор-
гівлі. В цьому процесі проявляються нові можливості, підходи, 
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окреслюється нова архітектура міжнародної торгівлі у світі. Більш 
ефективними стають двосторонні та регіональні угоди [3].

Необхідно відзначити й те, що в цілому багатостороння торго-
вельна система протистоїть сьогодні найглибшій кризі з моменту 
свого створення. Вперше під загрозою опинилися її найважливіші 
функції, такі як вироблення необхідних правил торгівлі і забезпе-
чення ефективного функціонування механізму вирішення спорів. 
При цьому криза ризикує стати глибшою, якщо буде продовжувати-
ся практика введення односторонніх обмежувальних заходів, що 
призводять часто до відповідних контрзаходів або до угод мерканти-
лістського характеру. Особливу стурбованість викликає стан апеля-
ційної інстанції (Апеляційного органу) всередині Органу з вирішен-
ня спорів СОТ. Ці та інші проблеми, що накопичилися, фактично 
відкидають глобальне економічне управління міжнародною торгівлею 
на 20 років назад [4].

Крім прямого негативного впливу дії мит і обмежень, до знижен-
ня обсягів міжнародної торгівлі веде підвищення невизначеності в 
світі, наявність військово-політичних конфліктів. У таких умовах 
компанії відкладають рішення про інвестування, що здатні збільши-
ти продуктивність, наслідки цього поширюються і на зайнятість. 
При цьому сучасними ключовими ризиками, які можуть спровоку-
вати посилення спаду в торгівлі, є не тільки геополітичні конфлікти 
в Сирії, Україні, Південно-східній Азії, а й макроекономічні шоки, 
зокрема пов’язані з виходом Великобританії з Євросоюзу, приходом 
популістів у різних країнах світу до влади [5]. Також посилюватиме 
невизначеність волатильність на фінансових ринках, збільшення за-
хворювання і подальше поширення епідемії коронавірусу в різних 
регіонах світу, пов’язані з погодою лиха, відсутність дієвих міжна-
родних механізмів гармонійного глобального зростання [6].

В цілому, для України вищезазначені тенденції обумовлюють 
проблему гармонізації багатостороннього, регіонального та двосто-
ронннього форматів регулювання у сфері торговельних відносин. 
Тому необхідно знайти баланс між глобальними та регіональними 
інститутами, коли вітчизняна економіка функціонуватиме на за-
садах реалізації вигідної їй стратегії довгострокового розвитку 
зовнішньоторговельних відносин. Але аналіз структури імпорту та 
експорту України по роках свідчить, що дієвої стратегії розвитку 
і оптимізації товарних експортно-імпортних операцій не існує. В 
розрізі основних груп товарів домінують сировинні товари, які 
створені на застарілих основних фондах, що є в значній мірі енер-
гоємними та енерговитратними. Тому по товарах експорту вже 
понад 20 років домінують чорні метали, руди, шлак і попіл. В 
останні 10-12 років до них додалась група товарів агропромисло-
вого комплексу низької переробки /продукти рослинного походжен-
ня, жири та олія, готові харчові продукти/ (рис. 1). По імпорту 
системно домінують палива мінеральні, нафта і продукти її пере-
гонки; реактори ядерні, котли і машини; електричні машини та 
транспортні засоби (рис. 2). Тобто у значних обсягах за валюту 
купуємо нафту, газ, високовартісну продукцію машинобудування 
і транспортування.
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Рис. 1. Експорт товарів України в розрізі їх видів за 2018-2019 рр.,  

млрд. дол. США

Рис. 2. Імпорт товарів України в розрізі їх видів за 2018-2019 рр.,  
млрд дол. США [7]

В Україні обсяги імпорту системно переважають обсяги експорту, 
тому це загрожує розгортанню кризових явищ у соціально-економіч-
ному середовищі нашої держави. Станом на початок 2020 року 
Україна має хронічний торговий дефіцит, починаючи з 2006 року 
(табл. 1), що обумовлює зміну підходів до стратегії реалізації довго-
строкового розвитку зовнішньоторговельних відносин.
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Аналіз табл. 1 свідчить, що в Україні системної тенденції до по-
кращення зовнішньоторговельного балансу послуг і товарів не спо-
стерігається, а по балансу товарів взагалі відзначається негативна 
динаміка, що останні 4-5 років суттєво погіршується (з -3,455 млрд 
дол. США у 2015 р. до -13,947 млрд дол. США у 2019 р.). Такі тен-
денції формують серйозні виклики для економічної безпеки і ста-
більності соціального середовища України.

Високий рівень відкритості вітчизняної економіки свідчить про 
важливість зовнішньої торгівлі як одного з основних чинників еко-
номічної динаміки. Разом з тим, міжнародне середовище стає все 
більш конкурентним і швидкозмінюваним. Відтак для України змі-
ни у показниках зовнішньої торгівлі набувають визначального зна-
чення для забезпечення конкурентоспроможності національної еко-
номіки і стійкого економічного зростання. Маються на увазі світові 
цінові коливання на різних ринках, що зумовлюють корекцію то-
варної і технологічної спеціалізації України в міжнародній торгівлі, 
а також значна вразливість економіки країни до зовнішніх дестабі-
лізаторів, особливо в умовах фінансової чи економічної кризи. При 
цьому, починаючи з 2005-2008 рр. за всіма товарними групами (крім 
харчових продуктів) темпи приросту імпорту були вищими, ніж ди-
наміка експорту. Загальне пригальмовування експорту, особливо в 
2009, 2014-2015 рр., обумовлено його сировинною спеціалізацією, 
низькою диверсифікованістю і залежністю, передусім у розрізі рин-
ків, при скороченні попиту на традиційні товари вітчизняного екс-
порту.

В цілому за останні 15 років посилилася сировинна залежність 
України – найбільше зростав експорт сировинних і низькотехноло-
гічних виробництв. Натомість сукупна частка машин, обладнання та 
механізмів, електротехнічного обладнання склала в 2019 році 
4,465 млрд дол. США в експортованих товарах з України, що є лише 
95,9% до 2018 року; частка від загальноекспортованих товарів – 
8,9%. У 2013 році ця частка складала 11% на суму 6,975 млрд дол. 
США, в 2010 році – 11% (5,670 млрд дол. США), в 2008 році – 10,1% 
(4,977 млрд дол. США), в 2004 році – 9,3% (3,031 млрд дол. США).

Тривала тенденція домінування в структурі експорту України 
сировинних товарів і товарів з низьким рівнем технологічної оброб-
ки та зниження в його структурі товарів з високим рівнем техноло-
гічної обробки обумовлює формування оновленої стратегії зовніш-
ньоекономічної діяльності. Останні показники промислового вироб-
ництва в Україні свідчать про ймовірність втрати промислового 
потенціалу. Так, після ескалації військового конфлікту на Сході 
країни, що призвело до значного руйнування та пошкодження про-
мислових об’єктів й інфраструктури Донбасу, скорочення промисло-
вого виробництва в 2014 році склало -10,1%; в 2015 році – -13,4%; 
у 2016 році відбулось незначне відновлення на +2,8%; в 2017 році – 
+0,4%; в 2018 році – +1,1%; в 2019 році знову спостерігається 
падіння до -1,8%. По суті втрачені позиції так і не було відновлено, 
в тому числі і за рахунок нових ринків збуту (в рамках угоди про 
зону вільної торгівлі з ЄС) [8].
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Динаміка зовнішньої торгівлі товарами в Україні протягом остан-
ніх 15 років мала нестійкий характер, зазнаючи різких коливань у 
періоди глобальної нестабільності. При цьому закріплюються позиції 
України як виробника і постачальника сировинної та низькотехно-
логічної продукції. В цьому контексті відзначимо, що переважна 
частина українського експорту, зокрема аграрна продукція, метали, 
значна частина хімічної продукції, харчові продукти, які є товарами 
з досить низьким рівнем доданої вартості, їх експорт значно залежить 
від коливань цін на світових ринках. Відтак сформувалася мало-
перспективна модель міжнародної спеціалізації економіки України, 
яка може бути конкурентоспроможною на зовнішньому ринку зна-
чною мірою за рахунок переваг у вартості природних ресурсів і ро-
бочої сили, а не технологічних переваг.

До цього додаються сучасні виклики, що пов’язані з поширенням 
епідемії коронавірусу у світі в І-й половині 2020 року, яка призвела 
до кризових явищ у світовій економіці та фінансах. Пригальмову-
ються глобальні фрагментовані по всьому світі ланцюги створення 
вартості, світовий попит падає, суттєво знижується активність між-
народної торгівлі й виробництва, призупиняється міжнародна коо-
перація і співпраця. Цілі регіони світу знаходяться на карантині 
(Китай, США, Італія, Іспанія, Великобританія, Німечиина, Франція, 
Україна тощо). Тому у зв’язку з пригальмовуванням світової еконо-
міки і міжнародної торгівлі відбулась зустріч країн «ОПЕК+» для 
того, щоб регульовано знизити обсяг видобутку нафти і газу, але 
переговори із зниження видобутку на 1,5 млн барелів на добу до 
кінця 2020 року провалились. Проти цієї пропозиції виступила РФ 
і Казахстан. Одразу ця подія вплинула на фондові біржі світу, від-
булось різке найбільше падіння цін на нафту (з 1991 року ціна впер-
ше впала на понад 30%). Цінова війна між РФ, Казахстаном та Са-
удівською Аравією разом з новинами про коронавірус (підтверджених 
випадків вірусу досягло понад 1,5 млн по всьому світу станом на 
квітень 2020 р.) суттєво вплинуло на системне зниження фондових 
бірж майже всіх країн світу. Нафтогазова сфера, фінансова і турис-
тична галузь, сервісні організації, готельно-ресторанний сектор, тран-
спорт – представники корпоративного сектору цих галузей увійшли 
в число компаній, акції яких впали найзначніше за підсумками 
торгів на фондових майданчиках провідних бірж світу [9].

Станом на 1 квартал 2020 року деякі вчені вже прогнозують зна-
чні втрати від цієї епідемії. Так, за даними міжнародного видання 
«Business Insider», вчені Австралійського національного університету 
змоделювали сім сценаріїв впливу епідемії коронавірусу (COVID –19) 
на світову економіку. У міру поширення коронавірусу SARS-CoV-2 
при оптимістичному сценарії його жертвами стануть 15 мільйонів 
осіб, а світовий ВВП втратить 2,4 трлн дол. США. Навіть у моделі 
низького впливу на світову економіку – або в найкращому сценарії 
з семи, що, як наголошується в документі, не були остаточними, – 
дослідники оцінюють втрату глобального ВВП у розмірі 2,4 трлн дол. 
США, з імовірною кількістю загиблих в 15 млн осіб. Вони змоделю-
вали свої оцінки за прикладом пандемії грипу в Гонконзі, від спа-
лаху якого в 1968-1969 роках загинули близько 1 мільйона людей. 
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У моделі високого ступеня тяжкості, змодельованої після пандемії 
іспанського грипу, через яку в період з 1918 по 1920 роки в світі 
загинуло приблизно 17-50 мільйонів осіб, глобальні втрати ВВП мо-
жуть досягати 9 трлн дол. США. За цією моделлю кількість загиблих 
перевищує 68 мільйонів осіб [10].

Враховуючи вищезазначене, для України найближчим часом фор-
мується низка суттєвих викликів: безпекових, торговельно-економіч-
них і фінансових. Так, значна поширеність епідемії в глобалізова-
ному світі може суттєво вплинути на людський потенціал України, 
на підвищення рівня захворюваності, на збільшення показників 
смертності в країні тощо. Торговельно-економічна діяльність також 
пригальмовується в світі, й це несе ризики суттєвих втрат від зни-
ження попиту та падіння цін на основні експортні товари України, 
на подальше скорочення ВВП України. Криза, значна волатильність 
і падіння провідних фондових бірж світу обумовить відтік капіталу 
з країн, що розвиваються, та країн з ринками, що формуються в 
найменш ризиковані активи розвинених країн світу (валюти і дер-
жавні облігації). Очікується підвищення відсоткових ставок для 
країн з ринками, що формується, і це означає відтік іноземного 
капіталу з України, призупинення інвестиційних проектів нерези-
дентів, підвищення вартості обслуговування валютних кредитів для 
державних органів влади і бізнесу.

На даному етапі розвитку світової економіки у короткостроковій 
перспективі буде превалювати несприятлива зовнішньоекономічна 
кон’юнктура на багатьох ринках, що обумовить зменшення обсягів 
виробництва в Україні. В умовах традиційно високої відкритості 
економіки країни це обумовлює значну чутливість вітчизняної еко-
номіки до зовнішніх чинників, швидку й інтенсивну сприйнятливість 
різного роду кризових тенденцій. 

Перед макроекономічною та фінансово-інвестиційною політикою 
українського уряду стоять наступні завдання:

– гарантування повноцінного функціонування життєво важливих 
секторів та інституцій;

– надання ресурсів і компенсації для людей, що найбільш по-
страждали від епідемії;

– налагодження і покращення взаємодії між роботодавцем та 
робітниками в нових умовах карантину та обмеженого функціону-
вання економіки;

– впровадження програми відстрочки платежів, надання кредит-
них ресурсів для відновлення та гарантій для організацій із найбільш 
постраждалих галузей на прозорих і транспарентних умовах;

– державне кредитування, гарантії і підтримка мають зосеред-
жуватись в умовах кризи на соціальне спрямування, в першу чергу, 
збереження робочих місць, регулярну підтримку вимушено непра-
цюючого персоналу, пошук резервів і умов віддаленого ефективного 
співробітництва з робітниками та партнерами;

– підтримка достатньої ліквідності підприємств за рахунок сти-
мулюючої політики НБУ, підтримання ним прогнозовано-стабільних 
коливань курсу національної валюти, активного моніторингу банків-
ської системи та фінансових посередників, підтримка фінансового 
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ринку депозитними сертифікатами НБУ і ОВДП Міністерства фінан-
сів України;

– перегляд бюджетних витрат, доходів і прогнозів, формування 
фонду боротьби з епідемією та фонду стабілізації і протидії кризовим 
фінансово-економічним явищам.

Внаслідок заходів щодо стримування поширення вірусу і стиму-
лювання економічних агентів відбудеться підвищення рівня держав-
ного боргу, а також інфляція. Для розвинених країн світу і більшості 
країн світу, що розвиваються, – це не є проблема, але для України 
існують суттєві виклики, враховуючи слабкі зовнішньоекономічні 
позиції та низький рівень золотовалютних резервів. Тому необхідно 
філігранно розрахувати заходи на стримування епідемії та економіч-
не відновлення, враховуючи розумні рамки збільшення дефіциту 
бюджету, валютних коливань, а також статей переформатованого 
державного бюджету. Для України бюджетне стимулювання в таких 
кризових умовах є необхідним механізмом швидкого відновлення і 
перезапуску економіки [11].

Відзначимо, що криза – це не тільки ризики і втрати, це також 
і поява нових можливостей, особливо у зовнішньоекономічному про-
сторі навколо України. Коли криза закінчиться і буде попит на 
світових ринках, то швидке реагування економіки країни на задо-
волення цього попиту надасть конкурентної переваги та виведе еко-
номіку країни-виробника з кризового стану. Тому доцільним є для 
України формування оновленої стратегії зовнішньоекономічної екс-
пансії на засадах високоефективності та прагматичності.

Значна технологічність та інноваційність сприяє стійкості та кон-
курентоздатності на зовнішніх ринках навіть під час кризових явищ. 
Крім того, значна диверсифікованість ринків також переорієнтовує 
зовнішню торгівлю на регіони більш швидкого відновлення та спри-
яє відновленню виробництва в Україні. Тому обумовлена експортоо-
рієнтованість української економіки спонукає до цілеспрямованої 
політики підтримки експортної активності українських підприємств 
та фокусування їх на інноваційність і знаходження нових ринків.

Запроваджений фонд стабілізації і протидії кризовим фінансово-
економічним явищам (якщо повноцінно так і не запрацює експортно-
кредитне агентство) має для найбільш активних експортерів висо-
котехнологічної продукції, як мінімум, – страхувати товари на екс-
порт, надавати гарантії експортерам і надавати кредити покупцям 
високотехнологічної експортної продукції України; а, як максимум – 
інвестувати і надавати пільгові кредити у найбільш перспективні 
експортоорієнтовані та імпортнозамінні товари й технології. Ця ді-
яльність доцільна при активізації економічної дипломатії, посилен-
ні торговельно-економічних місій, фокусуванні на найбільш перспек-
тивних країнах споживання української продукції. Також суттєвим 
фактором покращення функціонування підприємницького середови-
ща в Україні є наведення порядку з контрабандою (забезпечення 
справедливих умов митного оформлення імпорту), боротьба з право-
вим нігілізмом і порушенням прав власності, унеможливлення рей-
дерських захватів і практик, суттєве зниження корупції в судах і 
правоохоронних органах, зменшення монополізації економіки Укра-
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їни. Всі ці дії разом комплексно й суттєво посилять конкуренцію на 
внутрішньому ринку, сприятимуть інноваційності та активізації 
маркетингових зусиль, а тому посилять позиції вітчизняного бізнесу 
на світових ринках.

Крім того, існуючі зовнішньоекономічні умови і внутрішня струк-
тура економіки України обумовлюють важливість поєднання заходів 
з просування експорту із запровадженням гнучких податкових та 
митних інструментів підтримки експорту. Є доцільність й у спро-
щенні процедур торгівлі та регуляторних вимог для зниження тран-
сакційних витрат експортерів, активізації надання технічної допо-
моги і консультаційно-експертної підтримки експорту; розбудови та 
інституціоналізації механізмів інформаційної, правової та методичної 
підтримки експортерів. Реалізація цих заходів сприятиме активіза-
ції експортної діяльності і зростанню обсягів експорту, покращенню 
структури експорту внаслідок випереджаючого зростання експорту 
готової продукції з високим рівнем доданої вартості, високотехноло-
гічної продукції, освоєнню українськими виробниками нових ринків, 
зниженню витрат на здійснення експортної діяльності, зниженню і 
виконанню митних процедур і формальностей [12;13;14].

Висновки. Сучасна глобалізація, відкритість до можливостей і 
загроз у світовій економіці, підвищення конфліктності між країнами, 
як на регіональному, так і на глобальному рівні й, особливо, світо-
ва криза, пов’язана з епідемією коронавірусу, вимагає від України 
оперативних і стратегічно вивірених програм, вибудовування більш 
динамічних стосунків, прагматичних рішень, гнучкої і ефективної 
дипломатії, яка б захищала українські інтереси та цінності. На су-
часному етапі розвитку економіки України відзначимо найбільші 
загрози – це слабкі можливості для боротьби з епідемією, згортання 
економічних процесів, надмірно залежна від зовнішньої кон’юнктури 
й погано диверсифікована в основному сировинно орієнтована ві-
тчизняна економіка. Тому необхідно посилювати міжнародну конку-
рентоспроможність українських галузей, сприяти розширенню вну-
трішнього ринку за рахунок вітчизняного товаровиробника. Найбільш 
дієвим є стимулювання націленості вітчизняних бізнес-структур на 
випуск продукції з більшою доданою вартістю і включенням їх до 
міжнародних ланцюгів створення доданої вартості; здійснення осно-
воположних змін у структурі національної економіки та формування 
нового інноваційно сприятливого середовища для національного роз-
витку в цілому. Такий підхід дає можливість адаптувати зовнішньо-
економічний сектор економіки України до сучасних викликів глоба-
лізації і зменшити вплив зовнішніх кризових явищ на внутрішній 
стан вітчизняного підприємництва [15].
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РОЗВИТОК СТАРТАП-СЕРЕДОВИЩА В УКРАЇНІ

Метою статті є наведення результатів дослідження туристичного потенці-
алу України, аналіз тенденцій розвитку стартап-середовища, визначення за-
ходів, спрямованих на забезпечення розвитку стартапів у туристичному бізне-
сі. Об’єктом дослідження є процес організації стартапів у туристичному біз-
несі. Предметом дослідження є теоретичні та практичні аспекти організації 
та перспективи розвитку стартапів у туристичному бізнесі України. Методо-
логічними основами дослідження є системно-аналітичний метод, який сприяє 
теоретичному узагальненню наукових концепцій, розробок, пропозицій про-
відних вітчизняних і зарубіжних вчених, присвячених проблемам формування 
стартапів у туризмі. Методи економічного і статистичного аналізу використо-
вуються для дослідження сучасного стану та тенденцій розвитку стартапів у 
туристичному бізнесі України. Наукова новизна статті полягає у тому, що 
стартап-технології розглянуті як ефективна форма впровадження інноваційних 
ідей у туристичній індустрії. Висновки та пропозиції. Таким чином, стартап-
технології у туристичному бізнесі сьогодні є ключовим інструментом ефектив-
ної комунікації місцевих влад, громадських і бізнес-структур з глобальною 
аудиторією потенційних туристів. Визначено, що туристичні старпап-проекти 
– це ефективний інструмент для налагодження партнерських відносин між 
українськими та міжнародними компаніями, що активізує залучення грантів 
і прямих інвестицій, сприяє виходу українських підприємств сфери туризму 
на світові ринки, є дієвим механізмом міжнародної презентації нових турис-
тичних продуктів України. Наукові результати – дослідження слугують тео-
ретико-методичною, інформаційно-аналітичною і практичною основою для 
раціоналізації організації стартапів у туристичному бізнесі України. Загалом, 
проведена робота дає можливість оцінити потенціал країни, а також визна-
чити заходи, спрямовані на забезпечення розвитку стартапів у туристичному 
бізнесі.

Ключові слова: туризм, туристичний бізнес, стартап-проект, стартап-
технологія
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Развитие стартап-среды в Украине

Целью статьи является приведение результатов исследования туристичес-
кого потенциала Украины, анализ тенденций развития стартап-среды, определе-
ние мер, направленных на обеспечение развития стартапов в туристическом 
бизнесе. Объектом исследования является процесс организации стартапов в 
туристическом бизнесе. Предметом исследования являются теоретические и 
практические аспекты организации и перспективы развития стартапов в турис-
тическом бизнесе Украины. Методологическими основами исследования явля-
ется системно-аналитический метод, на основе которого осуществлено теорети-
ческое обобщение научных концепций, разработок, предложений ведущих 
отечественных и зарубежных ученых, посвященных проблемам формирования 
стартапов в туризме. Методы экономического и статистического анализа ис-
пользуются для исследования современного состояния и тенденций развития 
стартапов в туристическом бизнесе Украины. Научная новизна статьи заклю-
чается в том, что стартап-технологии рассмотрены как эффективная форма 
внедрения инновационных идей в туристической индустрии. Выводы и пред-
ложения. Таким образом, стартап-технологии в туристическом бизнесе на се-
годняшний день являются ключевым инструментом эффективной коммуникации 
местных властей, общественных и бизнес-структур с глобальной аудиторией 
потенциальных туристов. Определено, что туристические стартап-проекты – это 
эффективный инструмент для налаживания партнерских отношений между 
украинскими и международными компаниями, активизирует привлечение гран-
тов и прямых инвестиций, способствует выходу украинских предприятий сферы 
туризма на мировые рынки, является действенным механизмом международной 
презентации новых туристических продуктов Украины. Научные результаты 
исследования служат теоретико-методической, информационно-аналитической и 
практической основой для рационализации организации стартапов в туристи-
ческом бизнесе Украины, дают возможность оценить потенциал страны, а также 
определить меры, направленные на обеспечение развития стартапов в туристи-
ческом бизнесе.

Ключевые слова: туризм, туристический бизнес, стартап-проект, стар-
тап-технология
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Analysis of trends in the development of  
startup environment in ukraine

The purpose of the article is presentation of research results of the tourism 
potential in Ukraine, analysis of trends in the development of startup environment, 
definition of measures, directions to ensure the development of startups in the 
tourism business. The object of study is the process of organizing startups in the 
tourism business. The subject of research is theoretical and practical aspects of 
the organization and prospects of development of startups in the tourism business 
of Ukraine. The methodological basis of the study is a system-analytical method 
that contributes to the theoretical generalization of scientific concepts, developments, 
proposals of leading domestic and foreign scientists on the problems of forming 
startups in tourism. Methods of economic and statistical analysis are used to study 
the current state and trends of startups in the tourism business of Ukraine. The 
scientific novelty of the article is that startup technologies are considered as an 
effective form of implementing innovative ideas in the tourism industry. Conclu-
sions. Thus, today startup technologies in the tourism business are a key tool for 
effective communication of local authorities, public and business structures with 
a global audience of potential tourists. It is determined that tourism startup proj-
ects are an effective tool for establishing partnerships between Ukrainian and 
international companies, which intensifies grants and direct investments, promotes 
the entry of Ukrainian tourism enterprises into world markets, is an effective 
mechanism for international presentation of new tourism products in Ukraine. The 
scientific results of the study serve as a theoretical and methodological, informa-
tion-analytical and practical basis for streamlining the organization of startups in 
the tourism business of Ukraine. In general, the work provides an opportunity to 
assess the potential of the country, as well as to identify measures to ensure the 
development of startups in the tourism business.

Keywords: tourism, tourism business, startup project, startup technology.

Актуальність теми дослідження. Сьогодення чітко дає зрозуміти, 
що стартап-технології у туристичному бізнесі є вимогою часу, що 
дозволить відкрити нові можливості для інноваторів, які знаходять-
ся на стадії розвитку та мають у своїй основі амбіційну, інновацій-
ну ідею і перспективний продукт та роблять туризм доступним для 
різних категорій населення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед зарубіжних та 
вітчизняних дослідників, наукові праці яких зорієнтовані на роз-
роблення теоретико-методологічних основ формування та роботи 
стартапів у туризмі, слід зазначити наступних: Л. Гладка, Є. Колєс-
нік, Н. Ситник, А. Ковальова, С. Бланк, Д. Збанацький, О. Мрихіна, 
Ф. Лалу, П. Тіль, Н. Івашова, Б. Дорф, Е. Райз, В. Геєць, А. Касич, 
А. Джура.
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У туристичному бізнесі під стартапами розуміють компанії чи 
тимчасові організаційні структури у сфері організації відпочинку, 
які створені для пошуку масштабної, рентабельної моделі-бізнесу та 
її поширення. Вони сприяють збільшенню інструментарію інновацій-
ної політики у сфері туризму, впливають на вирішення проблем та 
завдань, спираючись на технічні розробки. Передбачають адаптацію 
наявних технологічних можливостей під перспективні потреби рин-
ку рекреаційно-туристичних послуг. У межах нової компанії мож-
ливо створити унікальний програмний продукт, який надасть його 
користувачам інноваційні послуги та може стати популярним у най-
ближчій перспективі. 

Стартап-проекти в туризмі за підсумками останніх років стали 
одним з найпопулярніших напрямків у бізнесі. Наприклад, онлайн-
гіди по музеях, індивідуальні кулінарні тури, незвичайні ідеї на 
вихідні дні. Стартап-проект у туристичному бізнесі – це проект, який 
спрямований на продаж квитків, туристичних путівок, інтерактивних 
карт і маршрутів [4].

Основними факторами розвитку стартап-проектів у туристичному 
бізнесі є:

– здійснюються на кошти інвесторів, які носять характер субси-
дій, тобто необов’язкові до повернення;

– дуже висока прибутковість у разі успіху реалізації проекту (цей 
фактор привертає до подібного формату ведення бізнесу як підпри-
ємців, так і інвесторів);

– успіх подібного формату підприємництва за кордоном [2, с. 41-45].
Стартап-проекти у туристичному бізнесі спрямовані насамперед 

на створення нового або зміну вже існуючого туристичного продукту, 
освоєння нових ринків, застосування комунікаційних та інформацій-
них технологій, вдосконалення послуг у туристичній галузі (готелі, 
транспорт), забезпечують дохід туристичного підприємства, що збіль-
шує імідж регіону і держави в цілому. Основна причина позитивно-
го розвитку стартапу – його висока мобільність. Це відмінна альтер-
натива численним турагентствам – всі популярні дороги і міста на 
одному ресурсі [4, c. 16-18].

За останні роки стартап-технології в турбізнесі України набувають 
все більшої популярності, збільшилась не лише кількість проектів, 
але і обсяг інвестицій в них. Для нашої країни – це новий досвід, 
але розвиватися і виходити на глобальний ринок інноваційних тех-
нологій можливо саме за допомогою стартап-технологій. 

Сьогодні стартап-проекти в Україні набувають все більшого роз-
витку, адже криза змушує початківців бути більш креативними. За 
версією світового рейтингу стартап сервісу «STARTUP RANKING», 
в якому досліджувалась ситуація в 150 країнах, Україна посіла 35 
місце. Дослідники нарахували 84 стартап-проекти, що є досить ви-
соким результатом. На сьогоднішній день у туристичному бізнесі 
України широкого використання набули стартап-технології, які 
ефективно використовуються в туроперейтингу, а саме в процесі ви-
користання програм електронного бронювання та складання турів. 

Технологічні зв’язки туроператорів та турагентств, туроператорів 
та підприємств, що надають послуги гостинності, харчування, банків, 
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страхових компаній здійснюються практично повністю через вико-
ристання електронних каналів зв’язку, Інтернету, міжнародних 
дистриб’юторських систем, глобальних електронних систем резерву-
вання. 

Часто споживач може самостійно замовити квитки, номер готелю 
чи путівку за допомогою оснащених відповідними системами інтер-
нет-сайтів авіакомпаній, готелів, турфірм, тобто мова йде про різно-
манітні інтернет-смарт-додатки в режимі онлайн, які мають вже і 
відгуки від туристів, а саме: «Вооking» – бронювання готелів, «idealo 
Hotel» – шукає ціни на готелі, будинки і проживання, порівнює їх 
і дозволяє здійснити бронювання, «ТripAdvisor» – готелі, авіабілети, 
ресторани, «Тrivago» – порівнює ціни і находить ідеальний готель, 
«Agoda» – бронювання готелів, «Momondo» – авіабілети та готелі, 
«Нotels.com» – бронювання готелів. 

Натомість, у туристичному бізнесі України діють та успішно роз-
вивають лише декілька стартап-технологій, а саме:

1. «Tripmydream» – український сервіс, який допомагає знайти 
найвигідніші пропозиції щодо перельоту та проживання під заданий 
бюджет. Користувачеві досить вказати побажання і бюджет поїздки, 
а сервіс сам підбере найкращі напрями, проаналізує і видасть най-
дешевші рейси і варіанти проживання. 

2. «MUSHROOM» – унікальний та альтернативний ресурс, який, 
на основі власноручно зібраної бази даних та особистого консьєрж- 
сервісу, дозволяє кожному отримати допомогу не лише зі швидким 
пошуком житла та гарантованим поселенням, але і додаткову без-
коштовну інформацію, яка стосується його перебування.

3. «Turmir.com» – соціальна мережа мандрівників, яка містить 
інформацію про відпочинок і туризм, пошук турів, відгуки клієнтів, 
можливість пошуку попутчиків.

4. «Turistua.com» – туристичний портал, що містить всю необ-
хідну інформацію туризму і відпочинку: тури, що «горять», путівки, 
білети, готелі, товари туризму, новини туризму. Додаткові послуги: 
бронювання і замовлення квитків, інформація про готелі, погоду та 
клімат у різних країнах світу, відгуки клієнтів, національна кухня 
та традиції, визначні пам’ятки.

5. «Otpusk.com» – технологічна система пошуку турів, інформація 
про країни, функціональний каталог туристичних фірм України, 
додаткові послуги (бронювання авіаквитків).

6. «Ukrtravel.net» – туристична мережа пошуку турів, інформація 
про них, новини туризму, рейтинг туристичних фірм і їх послуг, 
пошук попутчиків.

Розвиток такої кількості стартап-технологій у туристичному біз-
несі України можна пояснити низкою проблем:

– відсутність підтримки стартап-технологій мандрівниками-гро-
мадянами України. Більшість з них надають перевагу англо- та 
російськомовним сервісам;

– повернення капіталовкладень. Стартапи в туризмі, як правило, 
заробляють на комісії з користувача – туриста, а вона мізерна, отож 
монетизація стартапу стане реальністю лише тоді, коли відбувається 
вдала популяризація стартапу серед клієнтської аудиторії;
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– проблема з ІТ-технологіями та стратегією комунікації й про-
сування наших туристичних стартапів на глобальні ринки, де їх 
можуть помітити глобальні гравці інвестиційного, інноваційного та 
туристичного секторів світової економіки. В Україні досі бракує 
конкурентних бізнес-інкубаторів стартапів у сфері туризму й гостин-
ності, здатних підтримати стартап новачків та забезпечити просу-
вання бізнес-ідей на глобальні платформи оцінки, відбору та інвес-
тування туристичних стартапів.

В Україні функціонує понад 20 бізнес-інкубаторів, найпотужні-
шими серед яких є бізнес-акселератори сфери ІТ технологій: 
EastLabs – iHUB (2013), Happy Farm, GrowthUp, WannaBiz, Voomy 
IT-парк і Polyteco. У таблиці наведено обсяги фінансування та до-
даткові послуги, які надаються стартапам провідними бізнес-акселе-
раторами в Україні.

Таблиця
Аналіз діяльності бізнес-інкубаторів України

Назва
Інвестує в 

проекти, тис. 
$

Частка 
в капі-
талі, %

Середньорічні 
обсяги інвести-

цій, $

Кількість 
стартапів

Набір послуг, що 
надаються

1 2 3 4 5 6

Happy 
Farm

до 70 (15– 
командам, 
решта – 
вартість 
обслугову - 
вання)

115 2,8 млн. 21
коучинг, бізнес, 
навчання і роз-
виток, юридич-
ний, фінансовий, 
HR супровід, 
просування, офіс 
з усіма умовами 
для роботи, а 
також пошук 
інвесторів, про-
живання та хар-
чування (лише 
Happy Farm)

East 
Labs 20 15 1 млн. (на 

рік) 11

Wanna 
Biz До 50 5-10 100 тис. 5

iHUB Не інвестує не бере 
частку

грант (SIVA) 
– 700 тис. 
євро та запро-
шення до Си-
ліконової до-
лини

15

Voomy 
IT-парк – – 200 тис. 7

Джерело. Сформовано за даними Купер Б., Власковіц П. Стартап навколо 
клієнта. Як побудувати бізнес правильно з самого початку. М.: Манн, Іванов і 
Фербер, 2016 [3, с.16-18].

Висновки. Отже, за результатами проведеного дослідження визна-
чено, що сьогодні стартап-технології у туристичному бізнесі є клю-
човим інструментом ефективної комунікації місцевих влад, громад-
ських і бізнес-структур з глобальною аудиторією потенційних турис-
тів. Окрім того, туристичні стартап-проекти – це ефективний 
інструмент для налагодження партнерських відносин між україн-
ськими та міжнародними компаніями, що активізує залучення гран-
тів і прямих інвестицій, сприяє виходу українських підприємств 
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сфери туризму на світові ринки, є дієвим механізмом міжнародної 
презентації нових туристичних продуктів України.
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ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ  
ФУНКЦІОНУВАННЯ МАРКЕТИНГУ В ІНДУСТРІЇ  

ГОСТИННОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИЗМУ

Метою статті є дослідження маркетингового світового досвіду індустрії гос-
тинності, визначення поняття гостинності та індустрії гостинності. Об’єктом 
дослідження є гостинність туристичної діяльності фірми. Предметом досліджен-
ня є маркетинг в індустрії гостинності. Методологічними основами досліджен-
ня є наступні методи: історизму, системного підходу, аналізу та синтезу. Науко-
ва новизна полягає у тому, що в даній статті маркетинг індустрії гостинності 
визначено як сукупність ініційованих і контрольованих маркетингових інстру-
ментів, які використовуються для забезпечення атмосфери гостинності як скла-
дової ринкової привабливості послуги. Висновки та пропозиції. Завдяки дослі-
дженню термінів «індустрія гостинності» можна стверджувати, що наукова 
література надає чимало визначень, проте консенсусного, єдиного визначення 
нині так і не сформульовано. Також визначено, що під комплексом маркетингу 
для підприємств гостинності необхідно розуміти сукупність базових елементів, 
що беруть участь у формуванні маркетингових програм підприємств, які можуть 
бути ключовими факторами успіху закладу і які необхідно контролювати для 
отримання відповідної реакції цільових ринків, досягнення конкурентних пере-
ваг і збільшення попиту на послуги гостинності.

Ключові слова: маркетинг, готельний бізнес, гостинність, індустрія гос-
тинності, туризм.
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Теоретические и методологические основы  
функционирования маркетинга в индустрии  
гостеприимства компаний туризма

Целью статьи является исследование маркетингового мирового опыта ин-
дустрии гостеприимства, определение понятия гостеприимства, а также инду-
стрии гостеприимства. Объектом исследования является гостеприимство ту-
ристической деятельности фирмы. Предметом исследования является маркетинг 
в индустрии гостеприимства. Методологическими основами исследования яв-
ляются следующие методы: историзма, системного подхода, анализа и синтеза. 
Научная новизна заключается в том, что в данной статье маркетинг индустрии 
гостеприимства определен как совокупность инициированных и контролируемых 
маркетинговых инструментов, которые используются для обеспечения атмосферы 
гостеприимства как составляющей рыночной привлекательности услуги. Выводы 
и предложения. Благодаря исследованию терминов «индустрия гостеприим-
ства», можно утверждать, что научная литература предоставляет множество 
определений, однако консенсусного, единого определения в настоящее время 
так и не сформулировано. Также определено, что под комплексом маркетинга 
для предприятий гостеприимства необходимо понимать совокупность базовых 
элементов, участвующих в формировании маркетинговых программ предпри-
ятий, которые могут быть ключевыми факторами успеха заведения и которые 
необходимо контролировать для получения ответной реакции целевых рынков, 
достижения конкурентных преимуществ и увеличения спроса на услуги госте-
приимства.

Ключевые слова: маркетинг, гостиничный бизнес, гостеприимство, инду-
стрия гостеприимства, туризм.
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The purpose of the article is to study the world marketing experience of the 
hospitality industry, to define the concept of hospitality and the hospitality indus-
try. The object of research is the hospitality of the company’s tourism activities. 
The subject of research is marketing in the hospitality industry. The method-
ological foundations of the study are the following methods: historicism, systems 
approach, analysis and synthesis. The scientific novelty is that in this article the 
marketing of the hospitality industry is defined as a set of initiated and controlled 
marketing tools that are used to provide an atmosphere of hospitality as part of 
the market attractiveness of the service. Conclusions. Thanks to the study of the 
terms “hospitality industry”, it can be argued that the scientific literature provides 
many definitions, but a consensual, single definition has not yet been formulated. 
It is also determined that the marketing complex for hospitality companies should 
be understood as a set of basic elements involved in the formation of marketing 
programs of enterprises, which can be key factors in the success of the institution 
and which must be controlled to respond to target markets, achieve competitive 
advantage and increase demand hospitality services.

Keywords: marketing, hotel business, hospitality, hospitality industry, tourism.

Актуальність теми дослідження. У сучасній ринковій економіці 
гостинність відіграє важливу роль. Маючи характерні риси індустрії, 
нині гостинність представляє багатопланову та багатофункціональну 
сферу суспільного виробництва. Готельний бізнес – один із найпер-
спективніших напрямів бізнесу, що успішно розвивається в Україні. 
Особливістю цього бізнесу є орієнтація на Європейські сервісні стан-
дарти і стрімкий перехід до них. І як всякий бізнес — готельний 
бізнес прагне до збільшення доходу і шукає інструменти і ефектив-
ні шляхи до досягнення бажаного фінансового результату. Тому на 
сьогоднішній день досить актуальним є розгляд маркетингової ді-
яльності підприємств індустрії гостинності та туризму.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Багато науковців, до-
сліджуючи індустрію гостинності, довели, що вона має безпосередній 
вплив на рівень життя населення в цілому: на зайнятість населення, 
рівень доходу тощо. До прикладу, науковці Агафонова Л.Г. [1], Ві-
зерський С.Ю. [5], Данильчук В.Ф.[7], Мокій А.Л. [8], Уокер 
Дж. Р. [11] та інші вказують, що індустрія гостинності регулює за-
йнятість населення.

З різних літературних джерел можна визначити, що нині діяль-
ність індустрії гостинності проходить в умовах розвитку глобаліза-
ційних процесів та значного переміщення людей, що перетворює її 
на новий вид діяльності. Нині до індустрії гостинності залучені 
фахівці різних сфер суспільного виробництва: туристичного, готель-
но-ресторанного, розважального, виставкового, івентового: конферен-
ції, фестивалі, олімпіади тощо, котрі задовольняють споживчий 
попит та бажання споживачів у якісній системі послуг. Важливим 
є аспект вивчення комплексного функціонування індустрії гостин-
ності як системи, спрямованої на створення комфортних умов від-
повідно до запитів споживачів та ринку: бізнес, відпочинок, оздо-
ровлення тощо. Отже, сучасна індустрія гостинності – це особлива 
самостійна галузь економіки, що складається з групи галузей та 
підприємств, функції яких полягають у задоволенні різноманітного 
попиту на різні види бізнесу, відпочинку та розваг.
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Для комплексного дослідження необхідно проаналізувати витоки 
поняття та сучасне розуміння «індустрії гостинності». Безпосередньо 
вказане поняття походить із США. Слід зазначити, що індустрія 
гостинності історично сформувалася і виросла із сектора засобів роз-
міщення, представленого різними типами готельних підприємств. 

Відкриті джерела та наукова література пропонують чимало ви-
значень терміну «індустрія гостинності». Дослідити визначення 
варто за допомогою наступної таблиці:

Таблиця
Визначення терміну «індустрія гостинності» іноземними  

та вітчизняними науковцями

Автор визначення Сутність поняття

Браймер Р. Гостинність – це таємниця будь-якого турботливо-
го обслуговування. Турбота, виявлена стосовно гос-
тя, здатність відчувати потреби клієнта, – невло-
вимі, але настільки очевидні риси в поведінці 
службовця. Індустрія гостинності є збірним понят-
тям для численних і різноманітних форм підпри-
ємництва, які спеціалізуються на ринку послуг, 
пов’язаних із прийомом і обслуговуванням гостей 
[2, с. 27]

Уокер Дж. Р. Гостинність – одне з фундаментальних понять люд-
ської цивілізації – уже давно перетворилося на 
індустрію, у якій зайнято не один мільйон профе-
сіоналів. Індустрія гостинності об’єднує туризм, 
готельний і ресторанний бізнес, громадське харчу-
вання, відпочинок і розваги, організацію конфе-
ренцій і нарад. Головна відмінність гостинності від 
інших сфер бізнесу полягає в тому, що її основна 
мета – задоволення запитів гостей [11, с. 12].

Ваген Л. Індустрія гостинності – це сектор індустрії туриз-
му, зорієнтований на розміщення туристів, а також 
галузей, діяльність яких спрямована на продаж 
алкогольних напоїв, надання житла, їжі і розва-
жальних заходів [3, с. 32].

Вебстер Н. Індустрія гостинності – це сфера підприємництва, 
що складається з таких видів обслуговування, які 
спираються на принципи гостинності, що характе-
ризуються щедрістю і дружелюбністю по відношен-
ню до гостей [4].

Також необхідно зазначити, що світовий досвід свідчить, що од-
ним із дієвих інструментів ведення бізнесу закладами індустрії гос-
тинності є впровадження маркетингової концепції діяльності. Світо-
ва практика засвідчує, що концепція маркетингу у закладах індустрії 
гостинності є ефективною, коли носить цілісний і всеосяжний ха-
рактер та стосується усіх сфер діяльності готельного підприємства. 
Практична її реалізація пов’язана з вибором засобів, які забезпечу-
ють матеріалізацію поставлених цілей і завдань, тобто з комплексом 
маркетингу. 
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Комплекс маркетингу визначають як сукупність ініційованих і 
контрольованих маркетингових інструментів, які використовуються 
разом для отримання бажаної реакції цільового ринку [10]. Інакше 
кажучи, маркетинговий комплекс включає в себе все, що можна 
зробити в закладах індустрії гостинності, щоб вплинути на попит на 
основні та додаткові послуги досліджуваних закладів. Ці численні 
можливості поділяють на чотири групи змінних: товар (послуга), 
ціна, проштовхування, розподіл (рис. 1).

Рис. 1. Основні напрями застосування концепції маркетингу  
у бізнесі закладів індустрії гостинності

Джерело: згруповано автором на основі [6].

Розуміючи надзвичайну важливість комплексу маркетингу в ме-
жах загального маркетингового підходу, заклади індустрії гостин-
ності розробляють часткові стратегії для всіх основних елементів 
комплексу маркетингу: стратегію продукту, цінову стратегію, стра-
тегію проштовхування та стратегію розподілу [8].

Враховуючи особливості послуг закладів індустрії гостинності 
(рис. 2), маркетинг покликаний виявити потреби клієнтів-спожива-
чів, створити привабливий для них маркетинговий комплекс послуг 
індустрії гостинності, ознайомити потенційних клієнтів з доступни-
ми для них за ціною продуктами, поінформувати їх про місце, де ці 
послуги надаються.
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Рис. 2. Особливості послуг закладів гостинності та туризму,  
що впливають на специфіку маркетингової діяльності

Варто зазначити, що інформація відіграє важливу роль у розви-
тку підприємств індустрії гостинності та їх діяльності на засадах 
маркетингу. Її можна розглядати як засіб залучення клієнтів, а 
також як умову функціонування підприємств. При цьому важливо 
пам’ятати, що роль інформаційних послуг у діяльності закладів ін-
дустрії гостинності двояка: власне інформування та завчасне ніве-
лювання негативної інформації. Адже саме об’єктивна інформація 
значною мірою визначає попит на послуги гостинності.

Висновки. Отже, як підсумок дослідження термінів «індустрія 
гостинності» можна стверджувати, що наукова література надає чи-
мало визначень, проте консенсусного, єдиного визначення нині так 
і не сформульовано. Також визначено, що під комплексом маркетин-
гу для підприємств гостинності необхідно розуміти сукупність базо-
вих елементів, що беруть участь у формуванні маркетингових про-
грам підприємств, які можуть бути ключовими факторами успіху 
закладу і які необхідно контролювати для отримання відповідної 
реакції цільових ринків, досягнення конкурентних переваг і збіль-
шення попиту на послуги гостинності.

Список використаних джерел

1. Агафонова Л.Г. Туризм, готельний та ресторанний бізнес: Ціноутворен-
ня, конкуренція, державне регулювання: [навч. посіб.] / Л.Г. Агафонова, О. Є. 
Агафонова. – К.: Знання України, 2006. – 352 с.

2. Браймер Р. А. Основы управления в индустрии гостеприимства. М.: Ас-
пект Пресс, 1995. – 382 с.

3. Ваген Л. Гостиничный бизнес / пер. А. Сухорукова. Ростов н/Д.: Фе-
никс, 2001. – 412 с.

 

Враховуючи особливості послуг закладів індустрії гостинності (рис.2), 

маркетинг покликаний виявити потреби клієнтів-споживачів, створити 

привабливий для них маркетинговий комплекс послуг індустрії гостинності, 

ознайомити потенційних клієнтів з доступними для них за ціною 

продуктами, поінформувати їх про місце, де ці послуги надаються. 

 
Рисунок2. Особливості послуг закладів гостинності та туризму, що 

впливають на специфіку маркетингової діяльності 

Варто зазначити, що інформація відіграє важливу роль у розвитку 

підприємств індустрії гостинності та їх діяльності на засадах маркетингу. Її 

можна розглядати як засіб залучення клієнтів, а також як умову 

функціонування підприємств. При цьому важливо пам’ятати, що роль 

інформаційних послуг у діяльності закладів індустрії гостинності двояка: 

власне інформування та завчасне нівелювання негативної інформації. Адже 

саме об’єктивна інформація значною мірою визначає попит на послуги 

гостинності. 

Висновки. Отже, як підсумок дослідження термінів «індустрія 

гостинності» можна стверджувати, що наукова література надає чимало 

визначень проте консенсусного, єдиного визначення нині так і не 



42
О. К. Аблова,  Л. В. Громоздова, І. В. Студеннікова, В. В. Громоздов, О. В. Бойченко,  

О. Ю. Смірнова,  А. О. Швидка
П

р
об

л
ем

и
 і
н
н
ов

ац
ій

н
о-

ін
ве

ст
и
ц
ій

н
ог

о 
р
оз

ви
тк

у
. 
—

 2
0
2
0
. 
—

 №
 2

3

4. Вебстер Н. Толковый словарь/ Словари онлайн. – URL: – http://slovar-
vocab.com/english/merriam-webster-dictionary.html.

5. Візерський С.Ю. Туристичні можливості України як спосіб залучення 
інвестицій у готельне господарство / С.Ю. Візерський. – 2010. – с.102–109.

6. Данильчук В.Ф. Особенности формирования и развития туристических 
предприятий: [монография] / В.Ф. Данильчук ; НАН Украины; Ин-т экономики 
пром-ти. – Донецк, 2006. – 240 с.

7. Джанджугазова Е.А. Маркетинг в индустрии гостеприимства: учебн. по-
соб. [для студ. высш. учебн. завед.] / Е.А. Джанджугазова. – М.: Издат. Центр 
«Академия», 2003. – 244 с.

8. Іванова Л.О. Світовий досвід застосування концепції маркетингу та 
франчайзингових систем у готельному бізнесі / Економічні науки. Вісник 
Хмельницького національного університету 2010, № 5, T. 4 – с. 172-177.

9. Мокій А.І. Державне регулювання готельного бізнесу як фактор розви-
тку туризму / А.І. Мокій, Я.М. Антонюк, Т.Т. Вжишневська // Проблеми ін-
форматизації рекреаційної та туристичної діяльності в Україні: перспективи 
культурного та економічного розвитку. – Трускавець, 2000. – 275 с. – С. 21–23.

10. Скибінський С. В. Маркетинг готельних послуг / Скибінський С.В., Іва-
нова Л.О., Моргун О.Ф. – Львів: Вид-во Львівської комерційної академії, 
2000. – 246 с.

11. УокерДж. Р. Введение в гостеприимство: учебник/[пер. с англ. Н. Н. Ми-
хайлова]. М. : ЮНИТИ, 1999. 464 с.

References

1. Ahafonova, L.H. (2006). Turyzm, hotelnyy ta restorannyy biznes: Tsino-
utvorennya, konkurentsiya, derzhavne rehulyuvannya: navch. Posib [Tourism, 
hotel and restaurant business: Pricing, competition, government regulation: [text-
book. aid.] – K.: Znannya Ukrayiny [in Ukrainian].

2. Braymer, R.A. (1995). Osnovy upravlenyya v yndustryy hostepryymstva 
[Hospitality Management Basics]. M.: Aspekt Press [in Russian]. 

3. Vahen, L. (2001). Hostynychnyy byznes, per. A. Sukhorukova [Hotel busi-
ness]. (A. Sukhorukova, Trans.). Rostov n/D.: Fenyks [in Russian].

4. Vebster, N. Tolkovyy slovar [Explanatory Dictionary]. URL: - http://slovar
-vocab.com/english/merriam-webster-dictionary.html.

5. Vizerskyy, S.YU. (2010). Turystychni mozhlyvosti Ukrayiny yak sposib 
zaluchennya investytsiy u hotelne hospodarstvo [Tourist opportunities of Ukraine 
as a way to attract investment in the hotel industry] [in Ukrainian].

6. Danylchuk, V.F. (2006). Osobennosty formyrovanyya y razvytyya tu-
rystycheskykh predpryyatyy: monohrafyya [Features of formation and develop-
ment of tourist enterprises: monograph]. NAN Ukrayny; Yn-t йkonomyky prom
-ty. Donetsk [in Ukrainian].

7. Dzhandzhuhazova, E.A. (2003). Marketynh v yndustryy hostepryymstva: 
uchebn. posob. Dlya stud. vyssh. uchebn. zaved [Marketing in the hospitality in-
dustry: educational. allowance. For students. higher educ. Inst.]. M.: Yzdat. Tsen-
tr «Akademyya» [in Russian].

8. Ivanova, L.O. (2010) Svitovyy dosvid zastosuvannya kontseptsiyi marketyn-
hu ta franchayzynhovykh system u hotelnomu biznesi [Light-emitting docos of 
conceptual marketing and franchising systems in the hotel business] Ekonomichni 
nauky. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu - Economic science. 
Newsletter of the Khmelnitsky National University, 5, 4, 172- 177 [in Ukrainian].



43
Теоретичні та методологічні основи функціонування маркетингу в індустрії  
гостинності підприємств туризму

П
р
об

л
ем

и
 і
н
н
ов

ац
ій

н
о-

ін
ве

ст
и
ц
ій

н
ог

о 
р
оз

ви
тк

у
. 
—

 2
0
2
0
. 
—

 №
 2

3

9. Mokiy, A.I., Antonyuk, YA.M., &amp; Vzhyshnevska, T.T. (2000). Der-
zhavne rehulyuvannya hotelnoho biznesu yak faktor rozvytku turyzmu [State 
regulation of the hotel business as a factor in tourism development]. Problemy 
informatyzatsiyi rekreatsiynoyi ta turystychnoyi diyalʹnosti v Ukrayini: perspek-
tyvy kulturnoho ta ekonomichnoho rozvytku – Problems of informatization and 
recreation tourism in Ukraine: perspectives of cultural and economic develop-
ment, 21-23. Truskavets [in Ukrainian].

10. Skybinskyy, S.V., Ivanova, L.O., &amp; Morhun, O.F. (2000). Marketynh 
hotelnykh posluh [Marketing of hotel services]. Lviv: Vyd-vo Lvivskoyi komertsi-
ynoyi akademiyi [in Ukrainian].

11. Uoker, Dzh.R. (1999) Vvedenye v hostepryymstvo: uchebnyk [Introduc-
tion to hospitality: a textbook]. (N. N. Mykhaylova, Trans.) M.: YUNYTY [in 
Russian]. 

Стаття до редакції журналу надійшла: 30.06.2020 р.



© Н. М. Вдовенко, Н. М. Коробова, М. М. Павленко, 

УДК 338.47:334.012.74(477)
DOI: 10.33813/2224-1213.23.2020.5

Вдовенко Наталія Михайлівна,

завідувач кафедри глобальної економіки, 
Національний університет біоресурсів  
і природокористування України 
nata0409@gmail.com

Павленко Марина Миколаївна, 

асистент кафедри глобальної економіки, 
Національний університет біоресурсів  
і природокористування України 
marunapavlenko@ukr.net

Коробова Наталія Миколаївна,

доцент кафедри глобальної економіки, 
Національний університет біоресурсів  
і природокористування України 
korobova_n@ukr.net

ЕВОЛЮЦІЯ МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ  
ДОРОЖНЬОГО ГОСПОДАРСТВА НА ІННОВАЦІЙНИХ 
ЗАСАДАХ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

Предмет дослідження – сукупність відносин, які формуються у процесі удо-
сконалення механізму регулювання розвитку дорожнього господарства в Укра-
їні та використання на практиці пропозицій щодо забезпечення інноваційних 
підходів та модернізації системи автомобільних доріг на засадах державно-при-
ватного партнерства. Мета статті. Розроблення науково-методичних і практичних 
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пропозицій з метою прикладного забезпечення дії механізму регулювання роз-
витку дорожнього господарства як перспективної сфери національної економіки. 
Методологія проведення роботи. Теоретичне й методичне підґрунтя досліджен-
ня становить система як загальнонаукових, так і спеціальних методів науково-
го пізнання, фундаментальні положення сучасної економічної теорії та практи-
ки. У науковому доробку використано такі методи як монографічний метод при 
формулюванні підходів, що розвиток дорожнього господарства залежить не лише 
від рівня економічного розвитку, але й від впливу механізмів регулювання, які 
застосовуються, економіко-статистичний метод при визначенні і розрахунку 
концесійного платежу за право на управління, експлуатацію майном суб’єктів 
господарювання, їх структурних підрозділів. Результати роботи – запропонова-
но до прикладного використання наукові результати удосконалених засад роз-
витку національної економіки через побудову дієвого механізму реалізації нових 
правил і завдань у системі регулювання в сфері дорожнього господарства. Ви-
сновки. Запропоновано сучасні заходи та інструменти формування інноваційно-
го середовища при запровадженні таких правил, які б відповідали інтересам 
влади, підвищували рівень гарантування захисту інтересів приватних інвесторів 
та держави у реалізації повністю проектів державно-приватного партнерства. 
Обґрунтовано переваги при розробці механізмів гарантування фінансування про-
екту державно-приватного партнерства з боку державного партнера протягом 
всього періоду реалізації проекту в дорожньому господарстві; механізму спра-
ведливої компенсації у разі дострокового припинення договору державно-при-
ватного партнерства за ініціативою державного партнера з метою відшкодуван-
ня обґрунтованих збитків приватного партнера. Розкрито науково-методичні та 
практичні пропозиції з метою прикладного забезпечення дії механізму регулю-
вання розвитку дорожнього господарства. Доведено, що внаслідок впливу мо-
дернізаційних перетворень саме державно-приватне партнерство в дорожньому 
господарстві може відіграти подвійну роль як інституціональна інновація та має 
всі підстави поєднати в собі як модернізацію інвестиційної діяльності, так і 
удосконалення механізму регулювання з метою еволюційних перетворень у про-
відній сфері національної економіки.

Ключові слова: механізм, регулювання, дорожнє господарство, інновації, 
державно-приватне партнерство, концесія, національна економіка.
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Эволюция механизма регулирования развития дорожного  
хозяйства на инновационных принципах  
государственно-частного партнерства

Предмет исследования – совокупность отношений, которые формируются в 
процессе усовершенствования механизма регулирования развития дорожного 
хозяйства в Украине и использования на практике предложений по обеспечению 
инновационных подходов и модернизации системы регулирования в сфере 
автомобильных дорог на принципах государственно-частного партнерства. Цель 
статьи. Разработка научно-методических и практических предложений с целью 
прикладного обеспечения действия механизма регулирования развития дорож-
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ного хозяйства как перспективной сферы национальной экономики. Методология 
проведения работы. Теоретическую и методическую основу исследования со-
ставляет система как общенаучных, так и специальных методов научного по-
знания, фундаментальные положения современной экономической теории и 
практики. В научном исследовании использованы следующие методы: моногра-
фический при формулировании подходов, где развитие дорожного хозяйства 
зависит не только от уровня экономического развития, но и от влияния меха-
низмов регулирования, которые применяются, экономико-статистический – при 
определении и расчете концессионного платежа за право на управление, 
эксплуатацию имуществом субъектов хозяйствования, их структурных подраз-
делений. Результаты работы – предложено прикладное использование научных 
результатов усовершенствованных подходов для развития национальной 
экономики путем реализации действенного механизма и новых правил, задач 
системы регулирования в сфере дорожного хозяйства. Выводы. Предложено 
механизм и инструменты формирования инновационной среды механизма и 
новых правил, задач системы регулирования в сфере дорожного хозяйства. 
Предложено ввести такие правила, которые бы отвечали интересам власти, 
повышали уровень обеспечения защиты интересов частных инвесторов и госу-
дарства в реализации проектов государственно-частного партнерства. Обоснованы 
преимущества при разработке механизма обеспечения финансирования проекта 
государственно-частного партнерства со стороны государственным партнером в 
течение всего периода. Обоснован механизм справедливой компенсации в случае 
досрочного прекращения договора государственно-частного партнерства по ини-
циативе государственного партнера с целью возмещения обоснованных убытков 
частному партнеру. Раскрыты научно-методические и практические предложения 
для обеспечения действия механизма регулирования развития в сфере дорож-
ного хозяйства. Доказано, что в результате воздействия модернизационных 
преобразований именно государственно-частное партнерство может сыграть дво-
йную роль как институциональная инновация и имеет все основания совместить 
в себе как модернизацию инвестиционной деятельности, так и усовершенство-
вание механизма регулирования с целью эволюционных преобразований в веду-
щих сферах национальной экономики.

Ключевые слова: механизм, регулирования, дорожное хозяйство, инновации, 
государственно-частное партнерство, концессия, национальная экономика.
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Evolution of the mechanism of regulation owing to development 
road economy on the basis of innovative principles public-private 
partnership

Subject of research – relations in the process of improving the mechanism of 
regulation of road development in Ukraine and putting into practice proposals to 
ensure innovative approaches and modernization of the road system on the basis 
of public-private partnership are formed. The purpose of the article. The scien-
tific and methodological and practical proposals with the purpose of applying the 
mechanism of regulation of the road economy development as a promising sphere 
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of the national economy have been developed. The methodology of the work. The 
theoretical and methodological basis of the research is the system of both general 
scientific and special methods of scientific cognition, fundamental provisions of 
modern economic theory and practice. In scientific research such methods as mono-
graphic in formulating approaches that the development of the road economy de-
pends not only on the level of economic development, but also on the influence of 
regulatory mechanisms that are applied, economic and statistical – in determining 
and calculating the concession payment for the right to management are used. The 
results of the work – the scientific results of the improved basis of development 
of the national economy through the creation of an effective mechanism for the 
implementation of new rules and tasks in the system of regulation in the field of 
road economy are proposed for application. Conclusions. We propose modern mea-
sures and tools for shaping the innovative environment, and we propose to intro-
duce such rules that would meet the interests of the authorities, increase the 
level of protection of interests of private investors and the state in the implemen-
tation of public-private partnership projects. The advantages in developing mech-
anisms for guaranteeing public-private partnership project financing by the state 
partner during the whole project implementation period are substantiated; mecha-
nism of fair compensation in case of early termination of the public-private part-
nership contract at the initiative of the state partner in order to compensate for 
the reasonable losses of the private partner. The scientific-methodological and 
practical proposals for the purpose of application of the mechanism of regulation 
of the road development are revealed. It is proved that due to the impact of mod-
ernization transformations, the public-private partnership can play a dual role as 
an institutional innovation and has every reason to combine both the modernization 
of investment activity and the modernization of the regulatory mechanism for the 
purpose of evolutionary transformations in the leading spheres of the national 
economy.

Key words: mechanism, regulation, road economy, innovation, public-private-
partnership, concession, national economy.

Постановка проблеми. Базовими засадами розвитку національної 
економіки є побудова дієвого механізму реалізації нових правил, 
завдань у системі управління дорожнім господарством. На еволюцію 
наукової економічної думки в цій сфері мали і мають безпосередній 
вплив розгалуженість мережі автомобільних доріг та їх наявність 
протягом тривалого часу. Тому розвиток дорожнього господарства 
залежить не лише від рівня економічного розвитку, але й від впли-
ву механізмів регулювання, які застосовують. Безперечно, з ураху-
ванням еволюції історичного досвіду, розвиток сучасної цивілізації 
спонукав до затвердження Цілей зі сталого розвитку Генеральною 
асамблеєю ООН, які містять сімнадцять масштабних цілей [1]. Цілі 
включають 169 цільових показників, які до 2030 року є рамковими 
у керуванні в своїх діях урядами, міжнародними інституціями, гро-
мадянським суспільством. Ряд цілей мають безпосереднє відношення 
до сталого розвитку сфери дорожнього господарства. Ціллю під но-
мером дев’ять є створення стійкої інфраструктури, сприяння всео-
хоплюючій і сталій індустріалізації та інноваціям. Це спонукає 
людей до втручання саме у пошук механізмів і заходів для зростан-
ня якості дорожньої інфраструктури на засадах державно-приватно-
го партнерства (ДПП), збільшення фінансування будівництва і, без-
перечно, ремонту доріг та уникнення застосування на практиці мало-
ефективних інструментів регулювання даної сфери національної 
економіки. 
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Аналіз основних досліджень і публікацій. Базові дослідження 
проблем регулювання дорожнім господарством зробили такі вчені, як 
Герасимчук В. [2], Демішкан В. [3], Голабі К. [5], Коулз Дж. [6]. 
Отримані результати дозволяють сформувати систему знань на перспек-
тиву у сфері дорожнього господарства. Водночас виокремимо роботи 
Безбах Н. [8], Васильєва Є. [9], Кваша С. [13], Павлової Г. [11], 
Степанової О. [10], Тараш Л. [12], які також виступають основою 
модернізації існуючої системи регулювання та удосконалення меха-
нізмів розвитку державно-приватного партнерства в Україні.

Мета дослідження полягає у розробці науково-методичних і прак-
тичних пропозицій для прикладного забезпечення дії механізму 
регулювання розвитку дорожнього господарства як перспективної 
сфери національної економіки.

Виклад основного матеріалу. Дослідження висвітлюють, що до-
рожнє господарство нині належить до стратегічно важливих елемен-
тів розвитку національної економіки. Це сприяє доступу до суспіль-
них послуг населення у віддалених регіонах країни, безпосередньо 
покращує умови ведення бізнесу, дає можливість розвивати турис-
тичний потенціал країни, а також зміцнювати міжгалузеві та ви-
робничі зв’язки між суб’єктами господарювання, галузями, виступає 
рушійною силою економічного зростання.

Останнім часом актуалізувались об’єктивні обставини для запро-
вадження механізмів ДПП у вітчизняному дорожньому господарстві. 
Для реалізації масштабних модернізаційних проектів у дорожньому 
господарстві потрібні значні інвестиційні ресурси, потужним джере-
лом яких може стати приватний бізнес. 

Водночас, у сучасних умовах розвитку даної сфери національної 
економіки зростає інтерес бізнесу до державної підтримки, яка до-
зволить знизити ризики приватних інвестицій, підвищити надійність 
інвестиційних проектів.

На сьогодні можна констатувати, що в Україні створено необхід-
не правове поле для залучення інвестицій та розвитку економіки 
України і, зокрема, в дорожнє господарство на засадах ДПП. При 
цьому слід зазначити таке. Нормативно-правова база регулювання 
розвитку ДПП в Україні є складною, багаторівневою і нині створює 
ризики для ефективного використання даного механізму для акти-
візації інвестиційної діяльності в країні. При цьому лише на загаль-
нодержавному рівні налічується кілька десятків нормативних актів, 
що безпосередньо регулюють питання ДПП. Надмірна кількість ре-
гламентуючих документів може стати вагомим бар’єром запроваджен-
ня ДПП в Україні. Крім того, згідно з прийнятими на виконання 
положень Закону України «Про державно-приватне партнерство» від 
01.07.2010 № 2404-VI [4] нормативно-правовими актами, ще на ета-
пі до підписання угоди про ДПП, приватному партнерові потрібно 
пройти складні процедури узгоджень. Водночас, він не отримує від 
держави необхідних гарантій щодо виконання з її боку зобов’язань. 
Згідно із затвердженим порядком, спочатку необхідно підписати 
контракт про ДПП та розпочати його реалізацію, а вже потім дер-
жава прийматиме рішення про надання фінансової підтримки, що 
не відповідає базовій сутності ДПП.
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Можна стверджувати, що це є одним із чинників у механізмі 
реалізації ДПП, який, незважаючи на значну зацікавленість з боку 
потенційних приватних партнерів, мало сприятиме реалізації реаль-
них проектів ДПП в Україні у цілому та у дорожньому господарстві 
зокрема. Відповідно до частини першої статті 5 Закону України «Про 
державно-приватне партнерство» від 01.07.2010 № 2404-VI [4], мо-
жуть укладатися договори про концесію, спільну діяльність та інші 
договори. Водночас, відносини держави та бізнесу в рамках цих до-
говорів унормовуються відповідними спеціальними законами, на які 
поширюється дія положень зазначеного Закону України, у разі, якщо 
щодо них у передбаченому цим Законом порядку прийнято рішення 
про здійснення ДПП (ч. 3 статті 5). Тому, означені договірні форми 
взаємодії держави і приватного сектору не можуть однозначно тлу-
мачитись як форми ДПП і з практичної точки зору. Такі договірні 
відносини можуть реалізовуватись відповідно до положень зазна-
чених законодавчих актів без залучення механізмів ДПП, що про-
стіше за процедурою. У частині, що стосується надання державної 
підтримки ДПП, необхідно зазначити наступне. У статті 18 Закону 
України «Про державно-приватне партнерство» від 01.07.2010 
№ 2404-VI [4] визначено, що державна підтримка ДПП може здій-
снюватися через: надання державних гарантій; фінансування за 
рахунок коштів державного, місцевих бюджетів, інших джерел 
згідно із державними, місцевими програмами; в інших формах, перед-
бачених законом.

Норма «в інших формах, передбачених законом», є не повною 
мірою зрозумілою. В Україні існує практика надання державної під-
тримки окремими законодавчими актами. До них відносяться За-
кони України «Про внесення змін до Закону України «Про електро-
енергетику» від 03.06.2011 № 3486-VI щодо гарантування зобов’язань 
держави щодо стимулювання використання альтернативних джерел 
енергії», «Про державну підтримку сільського господарства України» 
в редакції від 03.08.2012, «Про проведення економічного експери-
менту щодо державної підтримки суднобудівної промисловості» від 
06.09.2012 № 5209-VI. З одного боку, таке формулювання дає сво-
боду щодо форм державної підтримки ДПП, з іншого – це може бути 
об’єктом зловживань. Водночас, затверджений постановою Кабінету 
Міністрів України «Порядок надання державної підтримки здійснен-
ню державно-приватного партнерства» від 17.03.2011 № 279 не міс-
тив чіткої прозорої процедури прийняття рішення щодо надання 
такої підтримки. Тому питання надання державних та місцевих 
гарантій регулюється положеннями Бюджетного кодексу України 
(стаття 17), Законами України про Державний бюджет та окремими 
рішеннями Кабінету Міністрів України щодо надання у відповідному 
році державних гарантій для забезпечення виконання боргових 
зобов’язань за запозиченнями суб’єктів господарювання, залученими 
для реалізації інвестиційних, інноваційних, інфраструктурних та 
інших проектів розвитку, які мають стратегічне значення та реалі-
зація яких сприятиме розвиткові національної економіки. Відповід-
но до статті 17 Бюджетного кодексу України: державні гарантії для 
забезпечення повного або часткового виконання боргових зобов’язань 
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встановлюються виключно у межах, визначених законом про Дер-
жавний бюджет України, а місцеві гарантії можуть надаватися лише 
суб’єктам господарювання комунального сектору з метою розвитку 
комунальної інфраструктури або впровадження ресурсозберігаючих 
технологій. При цьому гарантії надаються лише на умовах платнос-
ті, строковості, майнового забезпечення та зустрічних гарантій. Га-
рантії не надаються, якщо джерелом їх повернення є кошти держав-
ного або місцевого бюджету. Основними проблемними питаннями 
державної підтримки ДПП в Україні є: щорічне затвердження бю-
джету та коригування бюджетних програм, а відтак, відсутність 
гарантій продовження терміну реалізації бюджетних програм на строк 
реалізації ДПП проекту; невідповідність принципів та підходів у 
цій сфері міжнародним принципам; обмежені можливості отриман-
ня державних гарантій для реалізації проектів ДПП на місцевому 
рівні; надання державної підтримки окремими законодавчими ак-
тами [11; 13].

Як свідчить аналіз зарубіжного досвіду, у більшості випадків ме-
ханізм ДПП використовувався в країнах Європи саме для створення 
інфраструктурних об’єктів. Наприклад, у Фінляндії саме так були 
побудовані центральні автошляхи, в Португалії – реконструйовані 
регіональні шляхи, у Франції – побудовані швидкісні автомагістралі. 
У країнах із невисоким рівнем соціально-економічного розвитку про-
екти ДПП реалізуються насамперед у сферах транспортної інфра-
структури та комунального господарства на основі договорів конце-
сії [3; 5; 6, 10, с. 130–133].

Можна констатувати той факт, що ДПП є одним із перспективних 
способів залучення інвестицій у розвиток галузей національної еко-
номіки. Досвід показує, коли співпраця у рамках ДПП здійснюється 
у формі концесії, приватний інвестор отримує можливість вкладати 
кошти у розвиток об’єктів інфраструктури, переданих йому в управ-
ління та отримувати частину прибутку від їх діяльності.

Концесійний платіж за право на управління, експлуатацію майном 
суб’єктів господарювання, їх структурних підрозділів, що є цілісни-
ми комплексами або системою цілісних майнових комплексів і ви-
користовується для добудови об’єкта, визначається концесієдавцем 
[14] за результатами концесійного конкурсу. Концесійний платіж 
розраховується як частка вартості наданого у концесію об’єкта за 
результатами його оцінки, проведеної в порядку, визначеному за-
конодавством про оцінку майна, майнових прав [7]. Розрахунок 
концесійного платежу проводиться на основі використання формул 
1 та 2:
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К

n

×
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 (1)

де Вф – вартість наданого у концесію об’єкта, скоригована на індекс 
інфляції за відповідний період; х % – ставка концесійного платежу, 
відсотків; n – звітний період (квартал (4) / рік (1);

 ,Ô б кВ В І= ×  (2)
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де Вб – вартість наданого у концесію об’єкта за результатами його 
оцінки (переоцінки), проведеної в порядку, визначеному законодав-
ством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну ді-
яльність; Iк – індекс інфляції з дати проведення оцінки (переоцінки) 
наданого у концесію об’єкта до моменту нарахування концесійного 
платежу за звітний період.

Таким чином, для реалізації наведеного вище способу розрахунку 
концесійного платежу, мінімальний розмір ставки концесійного пла-
тежу визначається за зверненням концесієдавця. Ставка платежу за 
об’єктом державної або комунальної власності, наданого в концесію, 
розраховується на підставі статистичних даних щодо залишкової 
вартості основних засобів і чистого доходу від реалізації продукції, 
товарів, робіт, послуг, наданих Державною службою статистики 
України на підставі форм фінансової звітності суб’єктів господарю-
вання, за видами економічної діяльності.

Маємо можливість зробити висновки, що внаслідок впливу мо-
дернізаційних перетворень саме державно-приватне партнерство може 
відіграти подвійну роль як інституціональна інновація та має всі 
підстави поєднати в собі як модернізацію інвестиційної діяльності, 
так і поліпшення механізму регулювання з метою еволюційних пере-
творень саме в провідних сферах національної економіки.

Висновки. Для створення інноваційного середовища пропонуємо 
запровадити такі правила, які б відповідали інтересам влади, під-
вищували рівень гарантування захисту інтересів приватних інвес-
торів та держави у реалізації проектів ДПП. З цією метою обґрун-
товано заходи удосконалення механізму гарантування фінансування 
проекту ДПП з боку державного партнера протягом всього періоду 
його реалізації, а також механізму справедливої компенсації при 
достроковому припиненні договору ДПП за ініціативою державно-
го партнера з урахуванням інструментів відшкодування обґрунтова-
них збитків приватного партнера з можливістю передбачити мож-
ливість заміни приватного партнера ДПП у разі невиконання ним 
зобов’язань. 

Вважаємо, що оптимальна модель системи регулювання має фор-
му удосконалення інституційного та правового забезпечення підго-
товки й реалізації проектів ДПП у сфері дорожнього господарства, 
тому слід чітко визначити повноваження органів влади, які залуча-
ються на всіх етапах підготовки та реалізації проектів ДПП на дер-
жавному, регіональному і місцевому рівнях з метою усунення ду-
блювання функцій; опрацювати можливість спрощення нормативної 
бази для реалізації механізмів ДПП. Водночас важливо передбачити 
заходи зі створення дієвої системи адаптації програм підвищення 
кваліфікації працівників органів виконавчої влади з питань впрова-
дження ДПП. Засадничим заходом є також опрацювання стратегії 
розвитку, внесення коректив до навчальних планів закладів, що 
готують фахівців для державного та муніципального управління 
шляхом запровадження спеціалізованих курсів щодо механізмів ДПП 
з урахуванням еволюції наукових поглядів і застосування різних 
механізмів та інструментів регулювання у сфері дорожнього госпо-
дарства.
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РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ ТА ІНВЕСТИЦІЙНИЙ  
ПОТЕНЦІАЛ БАНКІВ ЯК ВАЖЛИВИЙ ФАКТОР  

ЙОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Предмет дослідження – теоретико-методологічні засади та практичні аспекти 
використання інвестиційного потенціалу у процесі розвитку економіки. Метою 
написання статті є поглиблення теоретичних положень, методичних підходів і 
розроблення практичних рекомендацій щодо використання інвестиційного по-
тенціалу банків з метою стимулювання розвитку економіки України. Методоло-
гія проведення роботи – системний – при дослідженні механізмів управління 
інвестиційним потенціалом банків; аналітичний – у процесі дослідження тенден-
цій інвестиційної діяльності та управління інвестиційним потенціалом; поєднан-
ня системного підходу та загальнонаукових методів (аналізу, синтезу, індукції, 
дедукції, аналогії, абстрагування, групування, узагальнення, конкретизації) – з 
метою розроблення рекомендацій щодо формування комплексного підходу до 
розуміння значимості використання інвестиційного потенціалу банків як важ-
ливої передумови розвитку економіки. Результати роботи – запропоновано підхід 
до вирішення завдань підвищення ефективності розвитку економіки з викорис-
танням інвестиційного потенціалу банків. Висновки – використання інвестицій-
ного потенціалу комерційного банку дозволить диверсифікувати ризики та під-
вищити прибутковість банківського бізнесу та довіру до нього. Це в свою чергу 
створить умови для покращення рівня фінансування економіки за рахунок 
внутрішніх та зовнішніх джерел та сприятиме загальному розвитку економіки. 

Ключові слова: банк, інвестиційний потенціал, інвестиційний клімат, 
інвестиційна активність банку.
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Развитие экономики и инвестиционный потенциал банков  
как важный фактор его обеспечения
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Предмет исследования – теоретико-методологические основы и практические 
аспекты использования инвестиционного потенциала в процессе развития 
экономики. Целью написания статьи является углубление теоретических по-
ложений, методических подходов и разработки практических рекомендаций по 
использованию инвестиционного потенциала банков с целью стимулирования 
развития экономики Украины. Методология проведения работы – системный – 
при исследовании механизмов управления инвестиционным потенциалом банков; 
аналитический – в процессе исследования тенденций инвестиционной деятель-
ности и управления инвестиционным потенциалом; сочетание системного под-
хода и общенаучных методов (анализа, синтеза, индукции, дедукции, аналогии, 
абстрагирования, группировки, обобщения, конкретизации) – с целью разработ-
ки рекомендаций по формированию комплексного подхода к пониманию зна-
чимости использования инвестиционного потенциала банков как важной 
предпосылки развития экономики. Результаты работы – предложено подход к 
решению задач повышения эффективности развития экономики с использова-
нием инвестиционного потенциала банков. Выводы – использование инвестици-
онного потенциала коммерческого банка позволит диверсифицировать риски и 
повысить прибыльность банковского бизнеса и доверие к нему. Это в свою 
очередь создаст условия для улучшения уровня финансирования экономики за 
счет внутренних и внешних источников и будет способствовать общему развитию 
экономики.

Ключевые слова: банк, инвестиционный потенциал, инвестиционный кли-
мат, инвестиционная активность банка

Tsystan Iryna, 
PhD student Graduate student State higher educational institution  
«Banking University»

Economic development and investment potential of banks as an 
important factor of its security

The subject of research – theoretical and methodological principles and practical 
aspects of the use of investment potential in the process of economic development. 
The purpose of the article is to deepen the theoretical provisions, methodological 
approaches and develop practical recommendations for the use of investment 
potential of banks in order to stimulate the development of Ukraine’s economy. 
Methodology of work – system – in the study of mechanisms for managing the 
investment potential of banks; analytical – in the process of studying trends in 
investment activities and investment potential management; combination of system 
approach and general scientific methods (analysis, synthesis, induction, deduction, 
analogy, abstraction, grouping, generalization, concretization) – in order to develop 
recommendations for forming a comprehensive approach to understanding the 
importance of using the investment potential of banks as an important prerequisite 
for economic development. The results of the work – the approach to the decision 
of problems of increase of efficiency of development of economy with use of 
investment potential of banks is offered. Conclusions – using the investment 
potential of a commercial bank will diversify risks and increase the profitability 
of the banking business and confidence in it. This in turn will create conditions 
for improving the level of financing of the economy from internal and external 
sources and contribute to the overall development of the economy.

Key words: bank, investment potential, investment climate, investment activity 
of the bank.

Постановка проблеми. Перед економікою України сьогодні стоїть 
важливе завдання: підвищення конкурентоспроможності вітчизняної 
продукції на світовому ринку, що потребує значних обсягів інвести-
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цій на модернізацію виробничих комплексів та розвиток національ-
ної інфраструктури. А тому виникає необхідність поглибленого до-
слідження можливостей використання інвестиційного потенціалу 
банків з позицій врахування їх впливу на економічний розвиток.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ключові моменти до-
слідження принципів і факторів, що вливають на стан інвестицій-
ного потенціалу та його використання, знайшли своє відображення 
в працях багатьох вчених. Дослідження факторів впливу на ефек-
тивність формування й використання інвестиційного потенціалу 
проводили такі науковці, як О.І. Воробйова, Л.Д. Лебединська, 
Л.М. Ремньова, М.В. Бормотова, Б.А. Москаленко, Є.В. Сухоребрий, 
О.І. Маслак та інші. 

Виклад основного матеріалу. Сучасний банк – це специфічний 
фінансовий інститут, який діє на основі законів і нормативів держа-
ви та виконує низку особливих функцій, пов’язаних з рухом грошо-
вих (фінансових) потоків, грошово-кредитними, інвестиційними, 
валютними та іншими фінансовими операціями і послугами, а також 
забезпечує інтереси власників, держави та своїх клієнтів за рахунок 
формування і використання активів, одержання позитивного фінан-
сового результату (прибутку) і виконання своїх зобов’язань перед 
державою та клієнтами [1].

Визначення сутності сучасного банку дає усі підстави для роз-
криття місця банків у сучасній національній та світовій економіці. 
Банки як специфічні фінансові інститути забезпечують рух грошових 
(фінансових) потоків та зв’язують економіку країни зі світовою еко-
номічною системою. В свою чергу рух грошових потоків і ресурсна 
база є основою економічного потенціалу банків.

Поняття «розвиток» часто вживається в таких поєднаннях: со-
ціально-економічний розвиток, економічний розвиток, розвиток еко-
номіки країни, розвиток регіону, міста. У таких випадках під роз-
витком, зазвичай, мається на увазі будь-яка прогресивна зміна перш 
за все в економічній сфері. Якщо зміна кількісна, говорять про 
економічне зростання. При якісній зміні мова може йти про струк-
турні зміни або про зміну змісту розвитку, або про придбання еко-
номічною системою нових характеристик [2]. 

У сучасних умовах під час аналізу питань розвитку економіки 
досить вагому роль слід віднести розгляду питань соціально-еконо-
мічного розвитку окремих територій (регіонів), через урахування 
регіональних особливостей, зокрема, сильних та слабких сторін 
функціонування регіональних економічних систем, сприятливих і 
негативних тенденцій розвитку регіонів. Це спричинене значною 
диференціацією у забезпеченні необхідними економічними та соці-
альними ресурсами. Саме на рівні регіонів вирішуються питання 
відтворення продуктивних сил, реалізуються проекти соціально-еко-
номічного розвитку, задовольняються ключові соціальні потреби 
населення, а показники розвитку регіональної економіки є критері-
єм визначення рівня економічного розвитку держави в цілому. 

Підтримуємо думку Гавкалової Н.Л. стосовно бачення стратегіч-
ного підходу до управління розвитком господарських комплексів 
регіонів як такого, що спрямований на вирівнювання умов еконо-
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мічної діяльності в межах усіх регіонів, раціональне використання 
виробничо-ресурсного потенціалу регіонів, досягнення сталого еко-
номічного зростання, підвищення соціально-економічних показників 
рівня життя населення [2]. Оскільки з цього підходу слідує висновок 
про можливість розвитку економіки держави, в першу чергу, за 
умови нормального економічного розвитку регіонів.

Зауважимо, що територіальні відмінності соціально-економічного 
розвитку регіонів спостерігаються майже у всіх країнах, незалежно 
від площі, економічного потенціалу та державного устрою. Загалом 
забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіонів, під-
вищення їх конкурентоздатності неможливі без подолання проблем 
міжрегіональних відмінностей, ліквідації кризових явищ і відста-
лості у розвитку окремих територій країни. 

Відмітимо важливість розширення основного виробництва. За-
звичай при розширенні основного виробництва збільшується і вся 
обслуговуюча його інфраструктура; виникає так званий мультиплі-
кативний ефект: основне виробництво можна розглядати як своєрід-
ний прискорювач економічного зростання.

Однак, погоджуємося з думкою автора [2] про те, що основне ви-
робництво може бути не тільки прискорювачем, але і гальмом роз-
витку, зокрема в тому випадку, коли кількість робочих місць в 
основному виробництві скорочується в процесі структурної перебу-
дови. При достатньо швидких структурних зрушеннях, обумовлених 
науково-технічним прогресом, головним чинником успішного розви-
тку регіону стає не основне, а допоміжне виробництво. Довгостроко-
ве процвітання регіону залежить від того, наскільки розвинена в 
ньому інфраструктура і наскільки вона готова узяти на себе наван-
таження нового основного виробництва. Чим більше розвинена інф-
раструктура, тим більше гнучкою є вся економіка регіону, тим на 
міцнішій основі базується його економічний розвиток і процвітання.

Існує розподіл регіонів за певними ознаками, для проведення 
оцінки фактичного стану і перспективи економічного розвитку того 
або іншого міста чи регіону. По домінуючій галузевій приналежнос-
ті можна виділити регіони та міста доіндустріальні, індустріальні і 
постіндустріальні. У містах і регіонах, що знаходяться на різних 
стадіях розвитку, відбуваються різні за своєю суттю процеси, і до 
них застосовні різні рецепти управління процесом економічного роз-
витку.

На стадії індустріального розвитку в місті або регіоні діють за-
кономірності, визначені роллю провідних галузей, які створюють 
так званий мультиплікативний ефект і визначають весь хід розвитку 
міста або регіону в цілому. Провідна галузь створює додаткові ро-
бочі місця, решта всієї інфраструктури регіону як би обслуговує 
основне виробництво. У цих умовах нерідко формуються регіони з 
моногалузевою структурою, коли одне або декілька підприємств од-
нієї галузі визначають стан економіки і соціальної сфери всього 
регіону.

На постіндустріальній стадії розвитку міста або регіону головним 
чинником, що визначає його добробут, стає рівень розвитку регіо-
нальної інфраструктури. Стан розвитку доріг, зв’язок, житловий 
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сектор, сфера послуг і індустрія розваг, доступність офісних примі-
щень, рівень злочинності і забезпеченості кваліфікованими кадрами – 
все це визначає потенціал розвитку постіндустріального регіону. 

Важливим джерелом фінансування інвестицій є кошти держав-
ного й місцевих бюджетів. Державна підтримка інвестиційної ді-
яльності має здійснюватися за такими основними напрямами: пере-
хід від розподілу інвестиційних коштів до їх вкладення у стратегіч-
ні галузі економіки за умови контролю їх використання; 
приватизація об’єктів із метою збільшення обсягів інвестиційного 
капіталу, регулювання інвестиційної діяльності в регіонах, держав-
на підтримка та цільове фінансування підприємств, які використо-
вують ресурсозберігаючі технології, конкурентоспроможну та про-
дукцію, яка заміщає імпортну. Також важливим джерелом фінансу-
вання інвестицій для будь-якої економіки є кошти 
фінансово-кредитної системи.

Для визначення ролі і місця інвестиційного потенціалу банків у 
розвитку економіки важливо розкрити роль банків в інвестиційних 
процесах. Насамперед слід відмітити, що завдяки їх участі забез-
печується переливання грошових капіталів від одних суб’єктів ін-
вестиційних відносин до інших, що сприяє рівномірному розподілу 
фінансових ресурсів між різними сферами підприємницької діяль-
ності. Особливо важливою є їх роль у переміщенні грошових заоща-
джень домашніх господарств в оборот підприємств. Це зумовлено 
тим, що ці заощадження є одним з важливих джерел кредитів та 
інвестицій в економіку.

Підтримуємо підхід авторів Л.Д. Лебединської та Л.М. Ремньова 
стосовно поділу впливу банків на інвестиційні процеси – прямий та 
непрямий. Що стосується прямого впливу банківських установ на 
інвестиційні процеси, то він полягає у мобілізації заощаджень на-
селення і спрямування їх на інвестування через використання кре-
дитного механізму та ринок цінних паперів, а також у вкладенні в 
інвестиційні проекти власних і залучених ресурсів. Непрямий вплив 
полягає в обслуговуванні руху коштів, які належать клієнтам-інвес-
торам і призначені для інвестиційних цілей, а також у виконанні 
цілого спектра посередницьких функцій [3, с. 93].

Важливою складовою аналізу передумов розвитку інвестиційного 
потенціалу банків є аналіз інвестиційного потенціалу держави. Зо-
крема за даними Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сіль-
ського господарства України, у 2018 р. розмір надходження прямих 
іноземних інвестицій в Україну склав 2,5 млрд доларів, що на 8% 
більше, якщо порівнювати з 2017 р. Найбільші обсяги надходжень 
прямих інвестицій спрямовувалися в такі галузі: промисловість, 
будівництво, сільське господарство, оптова та роздрібна торгівля, 
транспорт. Головними інвесторами в Україну виступили Кіпр, Ні-
дерланди, Велика Британія, Німеччина, Австрія та Швейцарія [7].

Впродовж 2016–2019 рр. реальний ВВП формував тенденцію до 
щорічного зростання, як показано в таблиці. Така динаміка вказу-
вала на незначне, проте все ж таки зростання економіки України 
загалом. Однак, зважаючи на економічну ситуацію в країні, різниця 
між номінальним і реальним ВВП свідчить про наявність інфляції 
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у зв’язку зі зростанням цін на товари та послуги з одночасним ско-
роченням обсягів виробництва, споживанням цих товарів. У підсум-
ку скорочується купівельна спроможність населення, а також спо-
стерігається падіння рівня життя.

Таблиця 
Структура ВВП України за кінцевим використанням з 2005 

по 2019 рр. (млн грн)

Рік

Номі-
нальний 

ВВП 
за рік

Споживчі 
витрати

Валове нагро-
мадження

експорт 
товарів та по-

слуг

імпорт 
товарів та по-

слуг

млн  
грн

% 
ВВП

млн 
грн

% 
ВВП

млн  
грн

% 
ВВП

млн  
грн

% 
ВВП

2016 2383182 2018854 84.7 512830 21,50 1174625 49.3 1323127 -55.5

2017 2982920 2552525 85.6 618914 20,70 1430230 47.9 1618749 -54.3

2018 3558706 3196756 89.8 667953 18,80 1608890 45.2 1914893 -53.8

2019 3974564 3785133 95.2 500614 12,60 1636416 41.2 1947599 -49.0

Джерело: [8] 

Слід зауважити, що українська економіка розвивається, ВВП 
продовжує зростати, однак це зростання відбувається надто повіль-
ними темпами. На таку ситуацію впливає чимало чинників. Напри-
клад, згідно з даними МВФ, висока корупція щорічно з’їдає в Укра-
їні до 2% ВВП. Зокрема транспортна блокада Донбасу та насиль-
ницьке захоплення бойовиками підприємств на Сході України 
коштували Україні у 2017 р. 1% ВВП [12]. Підняття мінімальної 
заробітної плати та пенсій потягнуло зростання інфляції. Так, від-
булося перевищення рівня орієнтира інфляції НБУ у 2017 р.: пла-
нувалось на рівні 9,1%, а виявилось на рівні 12,2% [11]. Водночас 
НБУ змушений для гальмування інфляції підняти облікову ставку 
НБУ від 12,5% до 13,5%, що створило додатковий негативний тиск 
на ділову активність та зростання економіки [6]. Ці чинники можна 
назвати внутрішніми.

Ще однією вагомою причиною повільного зростання економіки 
України є порушення основних макроекономічних пропорцій. Крім 
того, науковці називають такі причини як низька інвестиційна при-
вабливість вітчизняних підприємств, зростання зовнішнього боргу, 
зношена транспортна інфраструктура, яка обмежує експорт продук-
ції та транзит, слабка економічна динаміка [10].

Однією з важливих проблем в Україні є рівень розвитку тіньової 
економіки. Зокрема за даними НБУ [9] четверту частину від офіцій-
ного ВВП України, або 846 млрд гривень, становлять тіньові опера-
ції. Такі перші результати дослідження стану тіньової економіки в 
Україні, що провела компанія Ernst & Young за підтримки Mastercard 
у рамках укладеного Меморандуму про співробітництво з Міністер-
ством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Укра-
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їни, Національним банком України та Державною службою статис-
тики України.

Дослідження в Україні свідчить, що більше чверті  (26,2%) об-
сягу «готівкової тіньової економіки» (це 5,3% ВВП або 190 млрд 
грн) – це «наслідкова тіньова економіка», де ініціаторами розрахун-
ку готівкою є обидві стороні – і продавець, і покупець. А решта 
(73,8%) загального обсягу української тіньової економіки (або 14,4% 
ВВП – 512 млрд грн) – це «пасивна тіньова економіка», ініціатором 
якої є продавець. Стимулювання безготівкових електронних розра-
хунків має суттєво зменшити саме рівень «пасивної тіньової еконо-
міки» [9].

Існує досить щільний кореляційний зв’язок між рівнем розвитку 
фінансового, у тому числі й банківського, сектора й темпами зростан-
ня економіки, що зумовлено низкою причин: поглибленням глобалі-
зації у фінансовій сфері, процесами об’єднання й взаємопроникнення 
банківських, промислових і торговельних капіталів, значною потребою 
реальної економіки у фінансово-кредитних та інвестиційних ресурсах, 
розширенням точок укладання банківських капіталів тощо [4].

В умовах відпливу інвестиційних капіталів з огляду на відсутність 
гарантій безпеки для інвестора та високий ступінь ризику світова 
тенденція скорочення банківського кредитування є додатковим фак-
тором гальмування економічного розвитку регіонів. Тому в системі 
відтворення і в збільшенні економічного потенціалу економіки, а 
отже, в забезпеченні високих темпів економічного зростання важли-
ву роль слід приділити банківським інвестиціям. 

Загалом значення використання банківського інвестиційного по-
тенціалу для розвитку регіону слід розглядати в комплексі, як на 
рівні банку, так і на рівні регіону. Даний підхід передбачає враху-
вання інтересів головних суб’єктів економічних відносин на рівні 
держави та сприяє підвищенню довіри світової спільноти до нашої 
фінансової системи та залученню іноземних коштів. 

Для ефективного здійснення даного процесу інвестиційна діяль-
ність комерційних банків має ґрунтуватися на наступних засадах [1]:

– відповідність стратегічним цілям діяльності банку, орієнтація 
на потреби ринку;

– створення продуктів та послуг, що можуть полегшити доступ 
банку до дешевих та стійких джерел ресурсів на ринку;

– відповідність за термінами джерел формування ресурсів та на-
прямків їх використання;

– диверсифікованість джерел банківських ресурсів, що підвищить 
сталість ресурсної бази банку в цілому;

– врахування зовнішніх та внутрішніх чинників середовища бан-
ку, мінімізація впливу банківських ризиків;

– організація роботи філійної мережі банку щодо залучення ре-
сурсів;

– використання сучасної технічної бази, комп’ютерної техніки і 
технологій для економічного обґрунтування рішень.

Необхідність інвестиційної діяльності комерційних банків обу-
мовлена взаємозалежністю розвитку банківської системи та еконо-
міки в цілому. З одного боку, банківські установи зацікавлені в 
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стабільному економічному середовищі, що є необхідною умовою їх-
ньої діяльності, а з іншого – стабільність економічного розвитку 
багато в чому залежить від високого ступеня надійності банківської 
системи, її ефективного функціонування [5].

Враховуючи значні потреби в інвестиційних ресурсах та обмеже-
ні можливості банків, до цього переліку слід включити здійснення 
інвестиційної діяльності банків, при можливості, в межах консорці-
уму. Оскільки саме цей вид інвестування дозволить банкам згенеру-
вати значний розмір фінансових ресурсів, розподілити ризики та 
диверсифікувати свою діяльність.

Недостатній рівень акумулювання фінансових ресурсів,  залеж-
ність від зовнішніх джерел фінансування та невизначені умови зо-
внішнього та внутрішнього середовищ, у яких сьогодні працюють 
банки, вимагають від них комплексних підходів до реалізації інвес-
тиційної діяльності банків з урахуванням фінансового забезпечення, 
визначення та впровадження адекватного комплексу заходів щодо 
зниження фінансових ризиків.

З огляду на це, вважаємо за доцільне розглянути основні харак-
терні риси інвестиційно-орієнтованих банків. Вони полягають у та-
кому [5]:

– велика універсальна кредитна установа поєднує велику кількість 
допустимих видів діяльності на ринку цінних паперів, а також на 
деяких  інших фінансових ринках;

– головною вважається діяльність щодо залучення фінансуван-
ня за рахунок цінних паперів;

– банк, будучи самостійною, ліквідною та кредитною устано-
вою, оперує, передусім, на оптових фінансових ринках;

– пріоритетність використання вбачається в середньо- та довго-
строкових вкладеннях;

– цінні папери є основою його кредитно-інвестиційного портфеля, 
при цьому більшість банків найбільшою мірою орієнтуються на не-
державні цінні папери;

– банк вступає у взаємини з усіма учасниками ринку інвесту-
вання;

– саме банки в умовах високої невизначеності на досліджуваному 
ринку виявляються практично єдиним інститутом, здатним вирішу-
вати комплекс завдань щодо ідентифікації, оцінки, аналізу, управ-
ління, контролю та моніторингу специфічних ризиків інвестування;

– поза всякими сумнівами, банки мають виключне право здій-
снювати розрахунково-касові операції, що забезпечує їм доступ до 
позикових ресурсів у великих обсягах навіть у таких економічних 
умовах, при яких інші посередники ринку інвестування зіштовху-
ються з різким скороченням операцій.

Вплив інвестиційного потенціалу банків на економічне зростання 
є двонаправленим: з одного боку, зростання інвестиційного потенці-
алу банків стимулює процеси розширеного відтворення та фактично 
стимулює економічне зростання. Інвестиційний потенціал банків 
визначається рівнем акумуляції коштів, від яких залежить ефектив-
ність процесу нагромадження капіталу у механізмі суспільного від-
творення, тобто рівнем заощаджень.
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Висновки. Отже, підсумовуючи все вищесказане, можна зробити 
висновок, що в сучасних умовах для розвитку економіки важливо 
залучати інвестиційний потенціал банків. Оскільки за підтримки 
банківських установ розширяться можливості для розвитку еконо-
міки. Використання інвестиційного потенціалу комерційного банку 
дозволить диверсифікувати ризики та підвищити прибутковість бан-
ківського бізнесу та довіру до нього. Що в свою чергу створить умо-
ви для покращення рівня фінансування економіки за рахунок вну-
трішніх та зовнішніх джерел та сприятиме загальному розвитку 
економіки. 
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БІЗНЕС-АНАЛІТИКА ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ 
ОБРОБКИ ДАНИХ

Предмет дослідження – підхід щодо можливості використання бізнес-аналі-
тики для комплексної обробки та аналізу даних з метою оптимізації діяльності 
компанії. Метою написання статті є дослідження особливостей застосування 
ВІ-систем як одного з передових підходів щодо обробки та аналізу велких ма-
сивів даних, що безперервно накопичуються з різноманітних джерел. Методо-
логія проведення роботи – системно-структурного та порівняльного аналізів (для 
дослідження напрямів застосування BI-систем у процесі роботи з великими 
масивами даних); монографічного (при вивченні різноманітних програмних рі-
шень на ринку бізнес-аналітики); економічного аналізу (при здійсненні оцінки 
можливостей використання систем бізнес-аналітики для посилення конкурентних 
позицій компаній).

Результати роботи – визначено особливості використання моделі бізнес-ана-
літики в сучасних умовах для оптимізації діяльності компаній завдяки вико-
ристанню комплексної інформації, яка у багатьох випадках є неструктурованою. 
Розкрито основні напрями роботи з великими даними, починаючи від етапу 
збору та збереження у спеціалізованих сховищах і закінчуючи комплексним 
аналізом інформації. Наведено основні переваги застосування інформаційних 
панелей у процесі демонстрації результатів дослідження. Проведено комплексний 
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аналіз програмних продуктів на ринку бізнес-аналітики. Висновки – викорис-
тання бізнес-аналітики дає можливість компаніям оптимізувати їх діяльність 
завдяки прийняттю ефективних управлінських рішень. Наявність великої кіль-
кості ВІ-інструментів дозволяє адаптувати систему аналізу згідно з наявними 
даними та існуючими потребами компанії. Програмні рішення дають можливість 
будувати інформаційні панелі з налаштуванням обраної системи показників.

Ключові слова: аналіз, бізнес-процес, інформація, інформаційна панель, 
оптимізація, сховище даних, управлінське рішення.
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Бизнес-аналитика как эффективный инструмент обработки данных

Предмет исследования – подход к возможности использования бизнес-ана-
литики для комплексной обработки и анализа данных с целью оптимизации 
деятельности компании. Целью написания статьи является исследование осо-
бенностей применения ВІ-систем как одного из передовых подходов к обработке 
и анализу больших массивов данных, которые непрерывно накапливаются из 
различных источников. Методология проведения работы – системно-структур-
ного и сравнительного анализов (для исследования направлений применения 
BI-систем в процессе работы с большими массивами данных); монографического 
(при изучении различных программных решений на рынке бизнес-аналитики); 
экономического анализа (при оценке возможностей использования систем бизнес-
аналитики для усиления конкурентных позиций компаний). Результаты работы – 
определены особенности использования модели бизнес-аналитики в современных 
условиях для оптимизации деятельности компаний благодаря использованию 
комплексной информации, которая во многих случаях является неструктуриро-
ванной. Раскрыты основные направлении работы с большими данными, начиная 
от этапа сбора и сохранения в специализированных хранилищах и заканчивая 
комплексным анализом информации. Приведены основные преимущества при-
менения информационных панелей в процессе демонстрации результатов иссле-
дования. Проведен комплексный анализ программных продуктов на рынке 
бизнес-аналитики. Выводы – использования бизнес-аналитики дает возможность 
компаниям оптимизировать их деятельность благодаря принятию эффективных 
управленческих решений. Наличие большого количества BI-инструментов по-
зволяет адаптировать систему анализа согласно имеющимся данным и существу-
ющим потребностям компании. Программные решения дают возможность строить 
информационные панели с настройкой выбранной системы показателей.

Ключевые слова: анализ, бизнес-процесс, информация, информационная па-
нель, оптимизация, хранилище данных, управленческое решение.
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The subject of the research is the approach to the possibility of using business 
intelligence for integrated data processing and analysis in order to optimize the 
company’s activities. The purpose of writing this article is to study the concept 
of the BI-systems peculiarities use as one of the advanced approaches to the pro-
cessing and analysis of large data sets that are continuously accumulated from 
various sources. Methodology. The research methodology is system-structural and 
comparative analyzes (to study the application of BI-systems in the process of 
working with large data sets); monograph (the study of various software solutions 
in the market of business intelligence); economic analysis (when assessing the pos-
sibility of using business intelligence systems to strengthen the competitive position 
of companies). The scientific novelty consists the features of using the business 
analytics model in modern conditions to optimize the activities of companies through 
the use of complex information, which in many cases is unstructured, are identified. 
The main directions of working with big data are disclosed, starting from the stage 
of collection and storage in specialized repositories, and ending with a comprehensive 
analysis of information. The main advantages of using dashboards in the process 
of demonstrating research results are given. A comprehensive analysis of software 
products in the business intelligence market has been carried out. Conclusions. The 
use of business intelligence allows companies to optimize their activities by making 
effective management decisions. The availability of a large number of BI tools al-
lows company to adapt the analysis system in accordance with available data and 
existing needs of the company. Software solutions make it possible to build dash-
boards with the settings of the selected system of indicators.

Keywords: analysis, business process, information, dashboard, optimization, data 
warehouse, management decision.

Постановка проблеми. Завдяки активному розвитку інноваційних 
технологій у сучасних умовах виникла можливість для накопичення 
великих масивів інформації. Для забезпечення високого рівня кон-
курентоспроможності сучасні компанії повинні оперативно опрацьо-
вувати наявні дані, завдяки чому виникає можливість приймати 
ефективні управлінські рішення. В сучасних умовах обробка даних 
являє собою складний процес завдяки великим обсягам інформації, 
яка безперервно збільшується, надходячи з різноманітних джерел. 
Зазначений процес має два аспекти: технічна сторона, яка передбачає 
безпоседеній збір данних, їх структурування, збереження та виведен-
ня; аналітична сторона – проведення комплексних досліджень інфор-
мації з метою виявлення прихованих взаємозв’язків та взаємозалеж-
ностей. Для забезпечення ефективних результатів компанії мають 
можливість використовувати сучасне програмне забезпечення, яке 
дозволяє автоматизувати процес збору та обробки інформації у без-
перервному режимі. Поряд з цим, доводиться витрачати більше гро-
шових ресурсів для придбання відповідних ІТ-рішень, також спосте-
рігається поступове ускладнення ІТ-інфраструктури і архітектури 
системного ландшафту в компаніях. Окрему увагу необхідно зверну-
ти на обслуговуючий персонал, який повинен володіти відповідними 
вміннями та навичками. В процесі забезпечення якісної та оператив-
ної обробки даних, кількість яких зростає за джерелами надходжен-
ня та обсягами, необхідно постійно підтримувати високий рівень 
конкурентоспроможності робочої сили завдяки її безперервному на-
вчанню. Для комплексного забезпечення якості обробки інформації 
серед рішень у сфері ІТ доцільно особливу увагу звернути на ВІ-
платформи, що мають низку переваг.
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Аналіз основних досліджень і публікацій. Дослідженням ВІ-систем 
займаються такі видатні вчені, як К. Ален, Д. Бентлі, Б. Бріджс, 
Р. Кімбол, К. Куперсміт, Л. Мосс, С. Ховсон, С. Шепс та ін.

Мета дослідження. Мета статті – розглянути особливості функці-
онування ВІ-систем у сучасних умовах як важливу технологію збору 
та обробки великих масивів даних з метою розробки ефективних 
управлінських рішень компаніями.

Виклад основного матеріалу. BI (Business intelligence, інтелекту-
альний аналіз даних, бізнес-аналітика) – комп’ютерні методи і ін-
струменти для організацій, що забезпечують переклад транзакційної 
ділової інформації у форму, придатну для бізнес-аналізу, а також 
засоби для роботи з обробленою таким чином інформацією [1].

Серед фахівців у сфері обробки даних дуже часто у рівнозначній 
інтерпретації використовуються терміни «BI» та «бізнес-аналітика», 
проте детальний аналіз дає можливість виявити комплекс відміннос-
тей. Так, бізнес-аналітика, на відміну від BI, передбачає очищення 
інформації та її підготовку для аналізу за допомогою комплексу 
статистичних методів у статиці та динаміці.

Поряд з цим, Business Intelligence на першому етапі передбачає 
очищення, консолідацію та трансформацію інформації у оптимальне 
для проведення аналізу вираження. У багатьох випадках серед ве-
ликих обсягів неструктурованих даних виокремлюють лише істотні 
фактори, які визначають розвиток досліджуваних явищ у конкретних 
умовах місця та часу. Використовуючи зазначені фактори, прово-
диться групування одиниць сукупності, обчислюються регресіні 
рівняння або проводиться екстраполяція розвитку явищ на майбут-
ні періоди часу. Зазначені вище операції є допоміжними в процесі 
реалізації ВІ, оскільки головним у даному підході є пошук опти-
мального рішення для бізнесу [2].

Business Intelligence дає можливість приймати різноманітні бізнес-
рішення, починаючи від операційних та закінчуючи стратегічними. 
Залучення зовнішніх та внутрішніх даних дає можливість всебічно 
дослідити наявні бізнес-процеси та сформувати ефективні рішення, 
що сприятимуть оптимізації діяльності компанії.

Дослідження специфіки розвитку BI-систем дає можливість ви-
окремити наступні напрями:

1. Збереження даних. Для ВІ-систем використовуються спеціалі-
зовані сховища даних (data warehouse, DW), які відповідним чином 
структурують інформацію, що дає можливість підвищити ефектив-
ність обробки запитів та аналізу інформації [3].

2. Інтеграція даних. За допомогою інструментів ETL відбувається 
формування і підтримка сховищ даних. Представлені засоби дають 
можливість отримувати інформацію, завантажувати її у відповідну базу 
даних, а також приводити у потрібний формат шляхом трансформації.

3. Аналіз даних. Зазначений етап є вирішальним, оскільки перед-
бачає виявлення на основі відповідних даних прихованих взаємо зв’язків 
та взаємозалежностей і виступає у якості бази для прийняття відповід-
них управлінських рішень. Всебічний аналіз інформації раціонально 
здійснювати завдяки використанню OLAP-інструментів (on-line analytical 
processing), що дають можливість формувати групи даних за різнома-
нітними зрізами (продуктами, країнами, часом, вартістю тощо).
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4. Представлення даних. Сучасні користувачі інформації позитив-
но сприймають різноманітні візуалізації, які у наочній формі до-
зволяють дуже швидко зрозуміти досліджувані явища та процеси. 
Активний розвиток інноваційних технологій дав можливість ство-
рювати інформаційні панелі (dashboards), що являють собою систему 
інтерактивних графіків і таблиць, які містять певну систему інди-
каторів та шкал.

Сучасний ринок ВІ-систем представлений великою кількістю спе-
ціалізованого програмного забезпечення. На рисунку 1 – чарівний 
квадрант Gartner для платформ Analytics та Business Intelligence за 
2020 р. Згідно з наведеними результатами, лідерами ринку є Tableau 
та Microsoft Power BI. Зазначені рішення у сфері бізнес-аналітики 
є дуже розповсюдженими завдяки ефективній системі накопичення 
та обробки даних з подальшим виведенням результатів у вигляді 
різноманітних інтерактивних графіків і таблиць, що формуються 
завдяки науково обгрунтованій системі ключових показників. Важ-
ливою перевагою застосування даних продуктів є їх кросплатформе-
ність. У процесі формування інформаційних панелей (dashboards) 
налаштовується певна система фільтрів, що відповідає за виведення 
відповідних груп згідно з обраною системою індикаторів. Вибір від-
повідних значень у фільтрах призводить до трансормації розміщених 
на інформаційній панелі графіків і таблиць. 

обраною системою індикаторів. Вибір відповідних значень у фільтрах 

призводить до трансормації розміщених на інформаційній панелі графіків та 

таблиць.  

 
Рис. 1. Чарівний квадрант Gartner для платформ Analytics та 

Business Intelligence за 2020 р. [5] 

 

Висновки. 

1. Бізнес-аналітика дозволяє отримати компаніям ряд конкурентних 

переваг завдяки комплексному аналізу наявної інформації та розробці на 

основі сформованих висновків ефективної стратегії розвитку. Наявність на 

ринку ВІ великої кількості спеціалізованих програмних рішень, які постійно 

вдосконалюються, дає можливість констатувати подальше зростання рівня та 

Рис. 1. Чарівний квадрант Gartner для платформ Analytics  
та Business Intelligence за 2020 р. [5]
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Висновки.

1. Бізнес-аналітика дозволяє отримати компаніям ряд конкурент-
них переваг завдяки комплексному аналізу наявної інформації та 
розробці на основі сформованих висновків ефективної стратегії роз-
витку. Наявність на ринку ВІ великої кількості спеціалізованих 
програмних рішень, які постійно вдосконалюються, дає можливість 
констатувати подальше зростання рівня та ефективності застосуван-
ня інструментів бізнес-аналітики малими, середніми та великими 
компаніями.

2. Поряд з обробкою даних спостерігається подальше вдоскона-
лення системи зберігання та захисту інформації. Враховуючий той 
факт, що дані виступають у якості цінного ресурсу, втрата якого 
може спричинити істотні негативні наслідки для компанії, спосте-
рігається стабільно високий попит на послуги щодо забезпечення 
цілісності та недоторканості інформації.
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ВИКОРИСТАННЯ DATA MINING  
ДЛЯ ОБРОБКИ БІЗНЕС-ДАНИХ

Предмет дослідження – підхід щодо можливості застосування методів data 
mining у рамках бізнес-аналітики з метою оптимізації прийняття управлінських 
рішень компанією. Метою написання статті є дослідження особливостей вико-
ристання методів data mining для обробки первинних даних, які виступають у 
якості цінного ресурсу компанії, що може бути застосований для забезпечення 
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конкурентоздатності на певному ринку. Методологія проведення роботи – сис-
темно-структурного та порівняльного аналізів (для дослідження напрямів ви-
користання data mining для комплексного дослідження первинних даних); моно-
графічного (при вивченні передумов зростання використання компаніями data 
mining у процесі дослідження даних); економічного аналізу (при оцінюванні 
доцільності застосування методів машинного навчання для забезпечення цілей 
бізнес-аналітики). Результати роботи – визначено особливості затосування data 
mining як одного з напрямів бізнес-аналітики, що дає можливість на основі 
первинних даних визначати неявні взаємозв’язки між відомими факторними та 
результативними ознаками. Розкрито основні напрями здійснення маніпуляцій 
з даними: класифікація та прогнозування, а також кореляційно-регресійний 
аналіз. Доведено важливість використання основних методів статистичного ана-
лізу в процесі дослідження первинних даних. Наведено специфіку застосування 
нейронних мереж як одного з найважливіших методів машинного навчання. 
Висновки – використання data mining дозволяє компаніям збільшувати ефек-
тивність застосування наявних даних та відповідним чином оптимізувати стра-
тегії розвитку. Наявність великої кількості методів машинного навчання та 
статистичних підходів розширює можливості комплексного аналізу даних. 
Важливу роль у даному випадку відіграють інноваційні технології та спеціалі-
зовані мови програмування.

Ключові слова: data mining, дані, ефективність, економіка, машинне на-
вчання, нейронні мережі, статистичний аналіз, управлінське рішення.
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Использование data mining для обработки бизнес-данных

Предмет исследования – подход к возможности применения методов data 
mining в рамках бизнес-аналитики с целью оптимизации принятия управлен-
ческих решений компанией.

Целью написания статьи является исследование особенностей использования 
методов data mining для обработки первичных данных, которые выступают в 
качестве ценного ресурса компании, который может быть применен для обеспе-
чения конкурентоспособности на определенном рынке. Методология проведения 
работы – системно-структурного и сравнительного анализов (для исследования 
направлений использования data mining при комплексном анализе первичных 
данных); монографического (при изучении предпосылок роста использования 
компаниями data mining в процессе исследования данных); экономического 
анализа (при оценке целесообразности применения методов машинного обучения 
для обеспечения целей бизнес-аналитики). Результаты работы – определены 
особенности использования data mining как одного из направлений бизнес-ана-
литики, которое дает возможность на основе первичных данных определять 
неявные взаимосвязи между известными факторными и результативными при-
знаками. Раскрыты основные направления осуществления манипуляций с 
данными: классификация и прогнозирование, а также корреляционно-
регрессионный анализ. Доказана важность использования основных методов 
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статистического анализа в процессе исследования первичных данных. Приведе-
на специфика применения нейронных сетей как одного из важнейших методов 
машинного обучения. Выводы – использование data mining позволяет компани-
ям увеличивать эффективность использования имеющихся данных и соответ-
ствующим образом оптимизировать стратегии развития. Наличие большого ко-
личества методов машинного обучения и статистических подходов расширяет 
возможности комплексного анализа данных. Важную роль в данном случае 
играют инновационные технологии и специализированные языки программиро-
вания.

Ключевые слова: data mining, данные, эффективность, экономика, машинное 
обучение, нейронные сети, статистический анализ, управленческое решение.
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Using data mining to process business data

The subject of the research is the approach to the possibility of applying data 
mining methods in the framework of business analytics in order to optimize the 
adoption of management decisions by the company.The purpose of writing this 
article is to study of data mining methods features use of primary data, which act 
as a valuable resource of the company, which can be used to ensure competitive-
ness in a particular market. Methodology. The research methodology is system-
structural and comparative analyzes (to study the approaches of data mining data 
for the complex analysis of first data); monograph (studying the preconditions for 
the growth of data mining companies’ use in the process of data research); eco-
nomic analysis (when assessing the feasibility of using machine learning methods 
to ensure the goals of business intelligence). The scientific novelty consists the 
peculiarities of data mining application as one of the directions of business analyt-
ics are determined, which makes it possible to determine implicit relationships 
between known factor and result characteristics on the basis of primary data. The 
main directions of data manipulation are revealed: classification and forecasting, 
as well as correlation-regression analysis. The importance of using the basic meth-
ods of statistical analysis in the process of studying primary data is proved. The 
specifics of the use of neural networks as one of the most important methods of 
machine learning are given. Conclusions. The use of data mining allows companies 
to increase the efficiency of the use of available data and optimize development 
strategies accordingly. The presence of a large number of machine learning meth-
ods and statistical approaches expands the possibilities of comprehensive data 
analysis. Innovative technologies and specialized programming languages play an 
important role in this case.

Keywords: data mining, data, efficiency, economy, machine learning, neural 
networks, statistical analysis, management decision.

Постановка проблеми. Сучасні компанії в умовах посилення 
конкуренції у офлайн та онлайн-середовищі вимагають викорис-
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тання ефективних інструментів, що дозволять оптимізувати їх 
функціонування як у цілому, так і на рівні окремих структурних 
підрозділів. Активний розвиток інноваційних технологій надав 
можливості накопичення компаніями великих масивів даних, що 
можуть розглядатись як цінний ресурс у процесі прийняття відпо-
відних управлінських рішень. Розвиток реляційних баз та засто-
сування таких мов як SQL дозволяє здійснювати не лише 
накопичення, але й широкий перелік маніпуляцій з наявними 
даними, формуючи відповідні вибіркові сукупності. Поряд з цим, 
у процесі обробки даних можливо застосовувати такі спеціалізова-
ні мови програмування як Python та R, що дозволяють здійснюва-
ти дослідження за допомогою різноманітних методів машинного 
навчання [1, 2].

В окреслених умовах доцільно комплексно дослідити особливості 
використання методів data mining, які можуть бути застосовані для 
великих масивів даних, а також для малих вибіркових сукупностей. 
Проте необхідно забезпечити репрезентативність використовуваних 
сукупностей, а також застосувати лише ті методи машинного на-
вчання, які дозволять отримати високі результати за умови дотри-
мання науково обгрунтованих підходів.

Аналіз основних досліджень і публікацій. Дослідженням data 
mining займаються такі видатні вчені як Ч. Аггарвал, П. Брюс, 
Я. Віттен, Ф. Провост, М. Стейнбах, П. Тан, Т. Фавсет, Е. Франк, 
Г. Шмуелі та ін.

Мета дослідження. Мета статті – розглянути особливості вико-
ристання методів data mining у сучасних умовах для комплексного 
аналізу «сирих» даних за допомогою відповідних методів та форму-
вання на основі отриманих результатів комплексних управлінських 
рішень, які дозволять підвищити ефективність функціонування ком-
паній.

Виклад основного матеріалу. В сучасних умовах у процесі роботи 
з даними застосовується підхід data mining, який представляє собою 
видобуток та інтелектуальний аналіз даних. Передбачається вико-
ристання сукупності методів, які дозволяють всебічно дослідити на-
явні дані та визначити приховані взаємозв’язки між певними фак-
торними та результативними ознаками. У певних випадках нетриві-
альне використання методів машинного навчання дає можливість 
ідентифікувати сутність досліджуваного явища та розробити відпо-
відні управлінські рішення, які дозволяють ефективність діяльності 
компанії [3].

До базових методів data mining відносяться різноманітні методи 
класифікації, моделювання та прогнозування, що реалізуються за-
вдяки використанню асоціативної пам’яті, генетичних алгоритмів, 
дерев рішень, еволюційного програмування, нечіткої логіки, штучних 
нейронних мереж. У процесі реалізації підходу data mining необхід-
но приділяти увагу використанню статистичних методів: аналіз 
взаємозв’язків, аналіз часових рядів, дескриптивний аналіз, дис-
кримінантний аналіз, дисперсійний аналіз, компонентний аналіз, 
кореляційний і регресійний аналіз, факторний аналіз. Отже, методи 
data mining слід розглядати як комплексний підхід, що поєднує між 
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собою бази даних, статистику та штучний інтелект. Завдяки засто-
суванню потужного набору методів для візуалізації даних можливо 
наочно продемонструвати різним групам користувачів отримані ре-
зультати [4, 5].

У відповідності з концепцією data mining передбачається пошук 
у великих обсягах «сирих» даних певних «прихованих знань». Про-
те слід відмітити, що наявність неявних взаємозвязків не завжди 
вдається ідентифікувати у зв’язку з їх відсутністю. До основних груп 
прихованих знань слід віднести:

– невідомі раніше знання про певні соціально-економічні явища 
та процеси;

– нетривіальні знання неможливо ідентифікувати при простому 
ознайомленні з певними даними, тому виникає потреба у їх комп-
лексному дослідженні за допомогою різноманітних статистичних 
методів, досягти значних результатів також можливо за допомогою 
методів машинного навчання [6].

У результаті дослідження «сирих» даних необхідно досягти:
– практичної корисності, яка проявляється в цінності для окремих 

структурних підрозділів та компанії у цілому;
– інтерпретованості результатів, оскільки в процесі комплексно-

го аналізу даних та використання спеціалізованих методів машин-
ного навчання необхідно забезпечити легкість формування висновків 
та наочність для різноманітних груп користувачів.

Data mining за своє сутністю є складним явищем, що розвиваєть-
ся під впливом комплексу факторів, серед яких доцільно викореми-
ти наступні:

– інтенсивний розвиток програмного та апаратного забезпечення;
– зменшення вартості, збільшення надійності та розмірів нако-

пичувачів даних;
– вдосконалення методів машинного навчання;
– накопичення великих обсягів даних [7, 8].
Завдяки інтенсивному розвитку інноваційних технологій та їх 

активному впровадженню у діяльність компаній відбувається по-
стійне зростання попиту на фахівців у сфері обробки даних. У 
широкий вжиток поряд з data mining увійшли такі поняття як big 
data, data science, deep learning та ін. Міжнародний ринок обробки 
даних характеризується високоими темпами зростання, поряд з 
цим, в Україні лише починається усвідомлення приватними ком-
паніями доцільності застосування сучасних методів обробки інфор-
мації.

Наявність великої кількості програмного забезпечення дає мож-
ливість залучати фахівців різного рівня кваліфікації, досягаючи 
прийнятних результатів у ході комплексного дослідження структу-
рованих та неструктурованих даних. Проте, слід відзначити, що 
застосування підходів data science збільшує ймовірність досягнення 
позитивного результату, який може бути монетизований приватними 
компаніями, але в певних випадках реалізація різноманітних алго-
ритмів не дає можливості отримати прийнятний результат, що 
пов’язано зі специфікою первинних даних.
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Висновки.

1. Data mining дає можливість проводити комплексні дії з «си-
рими» даними, що сприяє високому попиту на відповідних фахівців 
серед компаній. Отримані у результаті дослідження закономірності 
є цінними в процесі формування відповідних управлінських рішень, 
оскільки дають можливість чітко усвідомити основні тенденції та 
взаємозв’язки у певних соціально-економічних явищах та процесах. 
Тобто завдяки застосуванню data mining зростає цінність накопичу-
ваної компанією інформації.

2. В процесі обробки даних необхідно приділяти належну увагу 
методам статистичного аналізу, а також підходам машинного на-
вчання. Для їх реалізації доцільно використовувати такі мови про-
грамування як Python та R. Завдяки гнучкості побудови алгоритмів 
існує можливість адаптувати наявні методи до певної специфіки 
даних, а також комбінувати різноманітні підходи, отримуючи опти-
мальну модель.
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АУДИТ ЗАПАСІВ ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ

Мета статті полягає в узагальненні та удосконаленні організаційних та ме-
тодичних аспектів аудиту запасів виробничого підприємства. Методологія до-
слідження полягає у використанні наступних методів: аналіз, синтез, індукція, 
дедукція, аналогія, моделювання, формалізація. Наукова новизна статті полягає 
в обґрунтуванні алгоритму рішень при проведенні аудиту запасів в інформацій-
ному середовищі виробничого підприємства. Висновки. Застосування алгоритму 
рішень при проведенні аудиту запасів в інформаційному середовищі виробничо-
го підприємства дозволить значно підвищити ефективність використання за-
пасів на виробничому підприємстві, що безпосередньо вплине на результати 
фінансово-господарської діяльності підприємства. Запропонований план та про-
грама аудиту запасів виробничого підприємства дозволить якісно і детально 
здійснити аудиторську перевірку запасів виробничого підприємства, сформувати 
аудиторський висновок та надати рекомендації щодо запасів виробничого під-
приємства. 

Ключові слова: аудит, запаси, план аудиту, програма аудиту, виробниче 
підприємство.
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Аудит запасов производственных предприятий

Цель статьи состоит в обобщении и совершенствовании организационных и 
методических аспектов аудита запасов производственного предприятия. Мето-
дология исследования заключается в использовании следующих методов: анализ, 
синтез, индукция, дедукция, аналогия, моделирование, формализация. Научная 
новизна статьи заключается в обосновании алгоритма решений при проведении 
аудита запасов в информационной среде производственного предприятия. 
Выводы. Применение алгоритма решений при проведении аудита запасов в 
информационной среде производственного предприятия позволит значительно 
повысить эффективность использования запасов на производственном предпри-
ятии, непосредственно повлияет на результаты финансово-хозяйственной дея-
тельности предприятия. Предложенный план и программа аудита запасов про-
изводственного предприятия позволит качественно и подробно осуществить 
аудиторскую проверку запасов производственного предприятия, сформировать 
аудиторское заключение и дать рекомендации по запасам производственного 
предприятия.

Ключевые слова: аудит, запасы, план аудита, программа аудита, произ-
водственное предприятие.
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Audit of production enterprises inventories

The purpose of the article is to generalize and improve the organizational and 
methodological aspects of the audit of production enterprise inventories. The re-
search methodology is to use the following methods: analysis, synthesis, induction, 
deduction, analogy, modeling, formalization. The scientific novelty of the article 
lies in the substantiation of the algorithm of decisions during the audit of stocks 
in the information environment of the production enterprise. Conclusions. The 
application of the algorithm of decisions in the audit of stocks in the information 
environment of the production enterprise will significantly increase the efficiency 
of the stocks usage at the production enterprise, which will directly affect the 
results of financial and economic activities of the enterprise. The proposed plan 
and program of audit of stocks of the production enterprise will allow to carry out 
qualitative and detailed audit of stocks of the production enterprise, to form the 
audit conclusion and to give recommendations concerning stocks of the production 
enterprise.

Key words: audit, stocks, audit plan, audit program, production enterprise.
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Актуальність теми дослідження. За сучасних умов розвитку світо-
вої економіки та економіки України зокрема, одним із найважливі-
ших елементів виробничого процесу є виробничі запаси, і дедалі 
більше уваги при проведенні аудиту фінансово-господарської діяль-
ності приділяється саме аудиту запасів виробничих підприємств. 

Нині питання бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту запасів 
з урахуванням змін чинного законодавства набувають усе більшої 
актуальності та виступають об’єктом дослідження багатьох провідних 
науковців: Н.І._Гордієнко, Ф.Ф. Бутинця, Н.В. Гудзь, О.А. Петрик, 
І.Б. Садовської, Ю.М._Тютюнника, Ю.В. Бакун, М.Т. Бiлуха, Б.I. Ва-
луєва та інших. Але до цього часу залишаються невирішеними ба-
гато важливих питань, пов’язаних з розробкою науково обґрунтова-
ної системи проведення аудиту запасів виробничого підприємства.

Мета дослідження полягає в розкритті особливостей організації 
проведення аудиту запасів виробничого підприємства, дослідженні 
основних складових рішень аудиту запасів виробничого підприємства.

Виклад основного матеріалу. Необхідною умовою діяльності та 
розвитку підприємства є забезпеченість його достатньою кількістю 
запасів, цей фактор сприятиме безперебійній та ефективній роботі 
будь-якого господарюючого суб’єкта, особливо виробничого підпри-
ємства. Вагому роль у розвитку економіки України відіграють саме 
підприємства-виробники, у яких запаси займають важливе місце 
серед активів. 

Запаси зазвичай є найбільш значною частиною активів виробни-
чого підприємства. Вони займають особливу складову у частці май-
на та мають головні позиції у структурі витрат підприємств різних 
сфер діяльності, під час визначення доходу (витрат) господарської 
діяльності підприємства, а також під час повного висвітлення інфор-
мації про його фінансовий стан. 

Запаси – це обігові активи, оскільки можуть бути перетворені на 
кошти в межах року чи одного операційного циклу [1, с. 105]. Згід-
но з П(С)БО 9 «Запаси», запаси – це активи, що: утримуються для 
подальшого продажу (розподілу, передачі) за умов звичайної госпо-
дарської діяльності; перебувають у процесі виробництва для подаль-
шого продажу продукту виробництва; утримуються для споживання 
під час виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг, 
а також управління підприємством/установою [2].

Найбільш поширеними видами запасів є сировина та матеріали, 
незавершене виробництво, готова продукція, запаси товарів для пе-
репродажу, компоненти готової продукції, наливні чи насипні речо-
вини тощо. Елементи, які включаються до складу запасів, залежать 
від особливостей підприємства [3, с. 78].

Підприємства-виробники для підвищення ефективності виробни-
цтва та формування достовірної інформації про наявність та рух 
виробничих запасів замовляють проведення аудиторської перевірки 
запасів, оскільки аудит є джерелом достовірної інформації, що зна-
чно підвищить ефективне управління запасами на виробничому під-
приємстві. Аудиторська перевірка є дуже трудомістким та складним 
процесом перевірки, містить дослідження щодо правильності опри-
буткування та оцінювання виробничих запасів, їх переведення та 
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використання у виробництві, норми використання, збереження та 
дослідження складського стану.

Під час організації аудиторського процесу потрібно керуватися: 
Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську 
діяльність» від 21.12.2017 № 2258-VІІІ [4]. Цей Закон поширюється 
на аудиторів, суб’єктів господарювання незалежно від форми влас-
ності та виду діяльності, органи державної влади та органи місце-
вого самоврядування.

Метою аудиту запасів виробничого підприємства є висловлення 
аудитором думки про те, чи відповідає фінансова інформація щодо 
руху і залишків запасів та обліку витрат на підприємстві в усіх 
суттєвих аспектах нормативним документам, які регламентують по-
рядок її підготовки і надання користувачам [5, с. 83].

Нами запропоновано алгоритм проведення аудиту запасів в ін-
формаційному середовищі виробничого підприємства (рис.1).

Планування аудиту 
запасів виробничого 

підприємства

Проведення аудиту 
запасів виробничого 

підприємства

Оцінка ефективності рішень при проведенні аудиту
 запасів  виробничого підприємства

Формування  
аудитор ського  

висновку та надан-
ня рекомендацій 

щодо запасів

Рис 1. Алгоритм рішень при проведенні аудиту запасів  
в інформаційному середовищі виробничого підприємства

Оцінку ефективності рішень при проведенні аудиту запасів ви-
робничого підприємства необхідно здійснювати для підвищення ефек-
тивності самого процесу аудиту запасів на даному підприємстві, а 
також це дозволить виявити нетипові порушення, які притаманні 
конкретно діяльності досліджуваного підприємства – зазвичай це 
пов’язано із технологічним процесом чи умовами здійснення фінан-
сово-господарської діяльності виробничого підприємства. 

Важливим етапом проведення аудиторської перевірки запасів ви-
робничого підприємства є планування. Метою планування аудиту є 
привернення уваги аудитора до найважливіших напрямів аудиту, 
виявлення проблем, які варто перевірити найретельніше [6, с. 382]. 

План аудиту запасів на виробничому підприємстві (таб.1).
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Таблиця 1
Виробниче підприємство, що перевіряється 
Період аудиту
Запланований аудиторський ризик, %
Запланований рівень суттєвості, %

План аудиту запасів виробничого підприємства

№ Заплановані види робіт
Період  

проведення
Виконавець Примітки

1 2 3 4 5

Перевірка організації контролю та 
документального оформлення опе-
рацій із запасами виробничого під-
приємства

Вітюк Т. І.

Перевірка організації та оформлен-
ня документації порядку надхо-
дження та списання виробничих 
запасів

Вітюк Т. І.

Перевірка достовірності та правиль-
ності відображення в обліку інфор-
мації про запаси виробничого під-
приємства

Вітюк Т. І.

Перевірка правильності відобра-
ження інформації про запаси в фі-
нансовій звітності виробничого під-
приємства

Вітюк Т. І.

Формування аудиторського висно-
вку та надання рекомендацій щодо 
запасів виробничого підприємства

Вітюк Т. І.

Документування плану аудиту має бути достатнім для відобра-
ження запланованого характеру, часу та обсягу процедур оцінки 
ризиків і подальших аудиторських процедур на рівні тверджень 
для кожного суттєвого класу операцій, залишків на рахунках та 
розкритті у відповідь на оцінені ризики [6, с. 385]. Наступним 
кроком аудитора є складання програми проведення аудиту на ви-
робничому підприємстві, в якому зазначаються перелік етапів ау-
диту, склад аудиторських процедур за кожним етапом, виконавець 
процедур та період перевірки. Програму аудиту запасів виробничо-
го підприємства розробляють досить детально, враховуючи всі ню-
анси діяльності виробничого підприємства (таб. 2), розроблено на 
основі [7, с. 238].
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Таблиця 2
Виробниче підприємство, що перевіряється 
Період аудиту
Запланований аудиторський ризик, %
Запланований рівень суттєвості, %

Програма аудиту запасів виробничого підприємства

№ 
п/п Перелік аудиторських процедур Період  

проведення
Викона-

вець
При-
мітки

1 2 3 4 5

1. Перевірка організації контролю та документального оформлення опера-
цій із запасами виробничого підприємства

1.1.

Перевірка відповідності даних ана-
літичного обліку даним синтетично-
го обліку, даним фінансової звітнос-
ті та Головної книги виробничого 
підприємства

Вітюк Т. І.

1.2 Перевірка фактичної наявності за-
пасів виробничого підприємства Вітюк Т. І.

1.3
Перевірка організації складського 
господарства та стану збереження 
запасів виробничого підприємства

Вітюк Т. І.

1.4

Перевірка повноти оприбуткування 
запасів виробничого підприємства 
та наявність документів, що під-
тверджують їх придбання 

Вітюк Т. І.

1.5
Перевірка організації за зберіган-
ням, використанням та погашенням 
довіреностей

Вітюк Т. І.

2. Перевірка організації та оформлення документації порядку надходжен-
ня та списання виробничих запасів

2.1

Звірка правильності оформлення 
надходження та списання запасів 
виробничого підприємства: 
- звірка даних первинних докумен-
тів із записами карток складського 
обліку; 
- взаємна звірка даних матеріально-
го звіту з даними накладних, рахун-
ків-фактур, лімітно-забірних карт; 
- перевірка кореспонденції рахунків 
з відпускання запасів у Головній 
книзі виробничого підприємства

Вітюк Т. І.

2.2

Перевірка законності списання за-
пасів виробничого підприємства при 
втратах: – перевірка правильності 
застосування норм природного убут-
ку;
 – дотримання встановленого по-
рядку документального оформлення 
списання запасів

Вітюк Т. І.



84 О. М. Бунда, Т. І. Вітюк
П

р
об

л
ем

и
 і
н
н
ов

ац
ій

н
о-

ін
ве

ст
и
ц
ій

н
ог

о 
р
оз

ви
тк

у
. 
—

 2
0
2
0
. 
—

 №
 2

3

1 2 3 4 5

2.3
Перевірка дотримання лімітів з від-
пуску запасів виробничого підпри-
ємства

Вітюк Т. І.

2.4

Вивчення стану матеріальної відпо-
відальності за збитки, надані під-
приємству, перевірка наявності до-
говору про матеріальну відповідаль-
ність

Вітюк Т. І.

2.5
Перевірка своєчасності пред’явлення 
претензій за кількістю та якістю 
запасів виробничого підприємства

Вітюк Т. І.

3. Перевірка достовірності та правильності відображення в обліку інфор-
мації про запаси виробничого підприємства

3.1

Перевірка достовірності інформації 
про запаси виробничого підприєм-
ства, що відображаються в приміт-
ках до річної фінансової звітності 
згідно з П(с)БО 9

Вітюк Т. І.

3.2

Перевірка правильності визнання 
запасів виробничого підприємства 
активами згідно П(с)БО 9:
 – чи існує ймовірність, що підпри-
ємство отримує економічні вигоди, 
пов’язані з використанням запасів; 
– чи достовірно відбувається визна-
чення вартості запасів

Вітюк Т. І.

3.3

Перевірка правильності визначення 
первісної вартості запасів при їх 
придбанні чи виготовленні, на під-
ставі яких документів відбувається 
визначення справедливої вартості 
запасів виробничого підприємства

Вітюк Т. І.

3.4
Перевірка правильності відображен-
ня в обліку операцій зі списання 
запасів

Вітюк Т. І.

3.5

Перевірка, який саме з методів 
оцінки запасів при відпуску їх у 
виробництво, на продаж чи інше 
вибуття застосовується на підпри-
ємстві згідно з наказом про обліко-
ву політику та фактичних даних

Вітюк Т. І.

4. Перевірка правильності відображення інформації про запаси у фінансо-
вій звітності виробничого підприємства

4.1

Перевірка правильності відображен-
ня в бухгалтерському обліку одини-
ці обліку запасів виробничого під-
приємства

Вітюк Т. І.

Продовження таблиці 2



85Аудит запасів виробничих підприємств

П
р
об

л
ем

и
 і
н
н
ов

ац
ій

н
о-

ін
ве

ст
и
ц
ій

н
ог

о 
р
оз

ви
тк

у
. 
—

 2
0
2
0
. 
—

 №
 2

3

1 2 3 4 5

4.2

Перевірка достовірності даних за 
залишками запасів у фінансовій 
звітності, а саме – правильність ві-
дображення запасів за однією з най-
менших оцінок: первинною вартіс-
тю або вартістю чистої реалізації 
запасів виробничого підприємства

Вітюк Т. І.

5.Формування аудиторського висновку та надання рекомендацій щодо за-
пасів виробничого підприємства

5.1 Формування аудиторского висновку Вітюк Т. І.

5.2 Надання рекомендацій щодо запасів Вітюк Т. І. -

Отже, використання запропонованого алгоритму рішень при прове-
денні аудиту запасів в інформаційному середовищі виробничого підпри-
ємства та плану і програми аудиту запасів дозволить якісно і детально 
здійснити аудиторську перевірку запасів виробничого підприємства. При 
формуванні аудиторського висновку та надання рекомендацій з обліку 
запасів аудитору необхідно виявити усі наявні порушення щодо запасів, 
запропонувати шляхи їх вирішення з метою підвищення ефективності 
використання запасів на виробничому підприємстві.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ  
ПРИРОДНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ  

ЯК ЧИННИКА РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ  
(НА ПРИКЛАДІ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ)

Мета статті: висвітлення територіально-галузевих особливостей роз витку і 
використання природно-рекреаційного потенціалу регіону для розвитку туризму 
у Вінницькій області. Методологія дослідження: методологічну основу дослі-
дження складають фундаментальні основи економічної теорії, регіональної 
економіки, економіки туризму, туризмології, наукові підходи аналізу, синтезу, 
експертних оцінок, аналогій і порівняння. Наукова новизна полягає в обгрун-
туванні актуальності проблеми щодо використання природно-рекреаційного 
потенціалу Вінницької області як чиника розвитку туризму в регіоні.

На основі здійсненої характеристики природно-рекреаційних ресурсів Ві-
нницької області та проведеної комплексної оцінки окреслено природно-ре-
креаційний потенціал та визначено економічну сутність і чинники формування 
природно-рекреаційного потенціалу регіону; розкрито територіально-галузеві 
особливості розвитку та використання природно-рекреаційного потенціалу 
 Віницької області; сформульовано методичний підхід щодо визначення рівня 
розвитку рекреаційного по тенціалу та здійснено його аналіз на прикладі до-
сліджуваного об’єкта; вдосконалено принципи і методи оптимізації рекреаційної 
діяльності, формування, використання та розвитку природно-рекреаційного по-
тенціалу регіону. Висновки: підвищення ефективності використання природно-
рекреаційного потенціалу Вінницької області необхідним є: створення та під-
тримка позитивного іміджу регіону, поширення інформації про його соціально-
економічний та культурний потенціал; розвиток екологічного туризму; туризму 
вихідного дня та сільського зеленого туризму; оздоровчо-лікувального туризму 
на базі мінеральних та радонових вод Вінниччини; врахувння конкурентних 
переваг регіону шляхом активізації екологічного туризму; підвищення якості 
та розширення асортименту туристично-рекреаційних послуг; сприяння розвитку 
активних видів туризму (пішохідного, водного, кінного, велотуризму тощо) з 
урахуванням необхідності забезпечення ефективного природокористування та 
охорони навколишнього середовища; розвиток та реконструкція дорожньо-тран-
спортної інфраструктури.

Ключові слова: природні ресурси, рекреація, природно-рекреаційний потен-
ціал, туризм, туристично-рекреаційна діяльність. 
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Особенности использования природно-рекреационного  
потенциала региона как фактора развития туризма  
(на примере Винницкой области)

Цель статьи: освещение теритиорально-отраслевых особенностей развития и 
использования природно-рекреационного потенциала региона для развития ту-
ризма в Винницкой области. Методология исследования: методологическую 
основу исследования составляют фундаментальные основы экономической теории, 
региональной экономики, экономики туризма, туризмологии, научные подходы 
анализа, синтеза, экспертных оценок, аналогий и сравнений. Научная новизна 
заключается в обосновании актуальности проблемы по использованию природно-
рекреационного потенциала Винницкой области как фактора развития туризма 
в регионе. 

На основе характеристики природно-рекреационных ресурсов Винницкой 
области и проведенной комплексной оценки обозначены природно-рекреационный 
потенциал и содержание составляющих на региональном уровне; определена 
экономическая сущность и факторы формирования природно-рекреационного 
потенциала региона; раскрыто териториально-отраслевые особенности развития 
и использования природно-рекреационного потенциала Винницкой области; 
сформулирован методический подход к определению уровня развития рекреа-
ционного потенциала и осуществлен   его анализ на примере исследуемого 
объекта; усовершенствованы принципы и методы оптимизации рекреационной 
деятельности, формирования, использования и развития природно-рекреацион-
ного потенциала региона. Вывод: для повышения эффективности использования 
природно-рекреационного потенциала Винницкой области необходимы следую-
щие действия: создание и поддержка положительного имиджа региона, распро-
странение информации о его социально-экономическом и культурном потенци-
але; развитие экологического туризма; туризма выходного дня и сельского 
зеленого туризма; оздоровительно-лечебного туризма на базе минеральных и 
радоновых вод Винницкой области; учет конкурентных преимуществ региона 
путем активизации экологического туризма; повышение качества и расширение 
ассортимента туристско-рекреационных услуг; содействие развитию активных 
видов туризма (пешеходного, водного, конного, велотуризма и т.п.) с учетом 
необходимости обеспечения эффективного природопользования и охраны окру-
жающей среды; развитие и реконструкция дорожно-транспортной инфра-
структуры.

Ключевые слова: природные ресурсы, рекреация, природно-рекреационный 
потенциал, туризм, туристско-рекреационная деятельность.
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The features of harnessing the natural and recreational potential 
of region as development dimension of tourism (on the example of 
Vinnytsia region)

The purpose of the article: coverage of territorial and sectoral features of 
development and use of natural and recreational potential of the region for tourism 
development of Vinnytsia region. Research methodology: methodological basis of 
the study expert evaluations, analogies and comparisons. Scientific novelty lies in 
the reasonable relevance of the problem regarding the use of natural and recreational 
potential of Vinnytsia region as a factor in the development of tourism in the 
region.

Based on the characteristics of natural and recreational resources of Vinnytsia 
region and the conducted comprehensive assessment, the natural and recreational 
potential and content components at the regional level are outlined; the economic 
essence and factors regional natural and recreational potential formation are 
determined; the territorial-sectoral features of Vinnytsia region natural-
recreational potential development and use are revealed; a methodological approach 
to determine the level of recreational potential development is formulated and 
analysed on the example of the studied object; the principles and methods of 
recreational activity optimization, formation, regional natural-recreational 
potential use and development are improved. Conclusions: Suggestions for 
improving the efficiency of natural and recreational potential of Vinnytsia region 
have been articulated: creation and maintenance of the region positive image, 
dissemination of information about its socio-economic and cultural potential; 
development of ecological tourism; weekend tourism and rural green tourism; 
health and medical tourism on the basis of mineral and radon waters of Vinnytsia 
region; preservation of the region competitive advantages by ecological tourism 
intensifying; quality improvement and expansion of tourist and recreational 
services range; promotion of active types of tourism development (hiking, water, 
horseback riding, cycling, etc.) considering the need to ensure efficient use of 
nature and environmental protection; development and reconstruction of road 
transport infrastructure.

Keywords: environmental resources, recreation, natural and recreational 
potential, tourist and recreational activities
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Актуальність теми дослідження. В останні роки однією з найбільш 
прибуткових і розвинутих галузей господарства стала сфера туризму. 
Це зумовлено тим, що туризм сприяє соціально-економічному роз-
витку країни, збагачує інтелектуальний, духовний світ людини, від-
новлює та зміцнює її псхічне, фізичне здоров’я. Значення туризму 
в тій чи іншій країні важко переоцінити, адже саме завдяки цій 
галузі відбувається стимулювання і розвиток сфери послуг, траспорт-
ної інфрастурктури, ресторанного і готельного гсоподарства та ін. 
Крім того, розвиток туризму сприяє транскордонному співробітництву 
в цій сфері, збереженню культурної спадщини, відновленню історич-
них пам’яток та традицій власного народу й інших народів світу.

Важливим в організації туристичної роботи є врахування особли-
востей регіону, його економічного, соціального розвитку. Особлива 
роль відводиться використанню його природно-ресурсного потенціа-
лу, що може реалізовуватися через потреби населення та проявля-
тися в тих чи інших видах природокористування. 

Аналіз досліджень і публікацій. Аналіз з теми свідчить, що пи-
тання вивчення природно-ресурсного потенціалу території, його 
оцінки та використання досліджувались багатьма вченими. Це: Бо-
гацька Н. М., Богославець О. В., Большаник П. В., Бейдик О. О., 
Гавриленко О. П., Герасименко В. Г., Денисик Г. І., Коценко К. Ф., 
Краєвська А. С., Левицька І. А., Масляк П. О., Мацола В. І., Топ-
чієв О. Г., Шевченко Г. М., Фоменко Н. В., Яковенко І. М. та ін. 

На сьогоднішній день вітчизняні та зарубіжні науковці продо-
вжують вивчення природно-рекреаційного потенціалу території, яка 
б сприяла поліпшенню розвитку туризму. Проте залишаються пи-
тання, які потребують додаткового вирішення, а саме, визначення 
ролі природно-рекреаційного потенціалу в забезепеченні розвитку 
території. Крім того, потребують удосконалення теоретичні та мето-
дичні засади оцінки природно-рекреаційного потенціалу регіону, а 
також механізми його реалізації.

Мета дослідження полягає у висвітленні територіально-галузевих 
особливостей розвитку і використання природно-рекреаційного потен-
ціалу регіону для розвитку туризму на прикладі Вінницької області.

Виклад основного матеріалу. Учені-економісти мають різні по-
гляди щодо поняття «природно-ресурсний потенціал» та неодно-
значно окреслюють його змістові характеристики. Українська науко-
виця І. А. Яковенко визначає природний рекреаційний потенціал 
як сукупність взаємопов’язаних елементів природних систем, які 
сприяють розвитку на тій чи іншій території певних форм діяль-
ності, що спрямовані на задоволення рекреаційних потреб суспіль-
ства [16, c.24].

Окремі складові, які розглядаються в рамках цього поняття, ви-
окремлюються відповідно до тих особливостей комплексу природних 
ресурсів, які знаходяться на території. Такий підхід дає можливість 
провести аналіз та комплексну оцінку природно-ресурсного потенці-
алу як загальнонаціонального рівня, так і окремих територій, зо-
крема, регіонів. Внаслідок використання такого підходу виділяється 
природно-рекреаційний потенціал як окрема складова. На думку 
Бобух І. М., до структури природно-ресурсного потенціалу потрібно 
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включати невідновні та відновні природні ресурси, а також еколо-
гічну місткість довкілля, що характеризує його здатність сприймати 
різноманітні антропогенні навантаження в певних масштабах без 
зміни якісних параметрів природної системи [2, c. 56].

Природні ресурси є основою для розвитку туризму та мають ба-
гато функцій. Однією з найважливіших функцій є можливість їх 
використання як засобу відновлення фізичних і духовних сил люди-
ни. Природні туристичні ресурси необхідно розглядати як ресурси, 
що активно використовуються для збереження або підтримки здоров’я 
індивідуума. До них можна віднести як окремі компоненти природи, 
так і природний комплекс у цілому. Природні туристичні ресурси 
приваблюють 2/3 міжнародного туристопотоку. Тобто переважна 
більшість туристів відвідує такі дестинації, які володіють насамперед 
природними ресурсами [2].

На території України до природно-рекреаційного потенціалу від-
носять: рекреаційні ландшафти (лісові, приморські, гірські), при-
родні оздоровчі ресурси (мінеральні води та лікувальні грязі), при-
родно-заповідні об’єкти (національні природні та регіональні ланд-
шафтні парки, біосферні заповідники тощо), бальнеологічні 
(мінеральні води, грязі, озокерит), кліматичні, ландшафтні, пляжні 
та пізнавальні ресурси [12, c. 122]. 

Для потреб туризму в Україні використовують біосферні природ-
ні та етнокультурні центри, різноманітні об’єкти природно-заповід-
ного фонду, на базі яких створюється національна еколого-етнокуль-
турна мережа як фундаментальна структура екологічного туризму 
[12, c. 124]. 

Вінницька область розміщена в центральній частині Правобереж-
ної України, переважно в лісостеповій зоні. Сама територія області 
річкою Південний Буг поділена на дві частини – лівобережну і 
правобережну. Варто зазначити, що більша половина території об-
ласті знаходиться в межах Українського кристалічного щита. Одним 
з факторів, що визначає ступінь придатності території для рекреа-
ційної діяльності, є рельєф. Рельєф Вінницької області сформувався 
під дією ендогенних та екзогенних факторів. Сучасна поверхня об-
ласті – це хвиляста, подекуди горбиста рівнина. Південна і централь-
на частина Вінницької області лежать у межах Подільської, а пів-
нічна – Придніпровської височин. Загальний похил території – на 
південний схід. У цьому напрямку тече головна річкова артерія 
області – Південний Буг. На території Вінницької області знаходять-
ся найбільші висоти Подільської (362 м між м. Жмеринкою і с. Рах-
нами) і Придніпровської (323 м с. Перемога Козятинського району) 
височин. У геоморфологічному відношенні Вінничину краще поді-
лити на три частини: Придністров’я, Побужжя, Придніпровська 
височина. 

Важливе значення для рекреації має естетична цінність території, 
можливість її залучення для потреб рекреації. Територія Вінницької 
області характеризується високими естетичними якостями, виразніс-
тю рельєфу. Незважаючи на незначні відносні перевищення, є мож-
ливість панорамного огляду ближніх та середніх планів пейзажу, 
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вибору найбільш вигідних точок огляду, що збільшує естетичну 
цінність території області в рекреаційному відношенні.

Вінницька область має всі необхідні умови для розвитку турис-
точної рекреаційної діяльності, адже риродними рекреаційними 
ресурсами регіону є сприятливі кліматичні умови, ліси, достатня 
кількість родовищ мінеральних вод. А.С. Краєвська вважає, що 
сприятливі ландшафти, для проведення кліматотерапії – це ті, від-
носна вологість яких не перевищує 50 %, а температура – 17 – 19°С, 
крім того, швидкість вітру не повинна бути більшою 3 м/с. Якщо 
брати до уваги саме такі показники, то у Вінницькій області в літній 
період такі умови характерні для тих районів, які розташовані на 
долинно-річковому ландшафті Південного Бугу та по берегу Дністра 
[10]. Це означає, що Вінницьку область можна віднести до регіонів 
зі сприятливим кліматом, що, в свою чергу, позитивно впливає на 
розвиток рекреаційної діяльності в цілому та приваблює туристів. 
За термічним режимом та режимом зволоження клімат Вінницької 
області є помірно-континентальним. 

Земельний фонд Вінницької області складає 2649,26 тис. га. 
Частка земель оздоровчого та рекреаційного призначення складає 
всього 1,43 тис. га (0,05% площі області). Це надзвичайно низький 
показник серед районів області. Порівняно великою часткою земель 
рекреаційного призначення виділяються Хмільницький, Вінницький, 
Крижопільський, Тульчинський райони [9].

Вінницька область багата на геолого-сировинні ресурси. Сюди 
можна віднести граніт, пісок, глину, ракушечник, вапняки, поклади 
граніту та запаси пеліканіту. Крім того, в області є Бахтинське ро-
довище флюориту, Ямпільське і Глибочанське родовища пісковику, 
три родовища каоліну, Вендичанське родовище глин та Жежелівське 
родовище гранітів [15, c.170].

Г. І. Денисик [5] запропонував на території Вінницької області 
виділити 55 елементів територіальної структури: 6 рекреаційних 
районів, 13 рекреаційних центрів, 36 рекреаційних пунктів. До таких 
районів науковець відносить Центральний або Середньобузький ра-
йон, куди входять такі рекреаційні центри як Вінниця, Тульчин, 
Немирів, Ладижин, с. Степашки Гайсинського району; Північний 
район або Верхньобузький з рекреаційним центром у Хмільнику; 
Південний або Придністровський з рекреаційними центрами в Мо-
гильові-Подільському та Ямполі; Західний або Середньомурафський, 
до складу якого входять Шаргород і Бар; Північно-східний та Пів-
денно-східний райони з рекреаційними центрами в Крижополі, 
м. Бершадь та с. Заболотному Крижопільського району. Переважна 
більшість рекреаційних районів виконує оздоровчі, спортивні, ліку-
вальні та пізнавальні функції.

Особливістю територільної структури ресурсів на території Ві-
нницької області є те, що вони нерівномірно розміщені. Тобто, це 
означає що більшість рекреаційних центрів і пунктів сформувались 
і розташовані по березі Південного Бугу та Дністра. Крім того, осно-
вними рекреаційними центрами регіону є Вінниця, Хмільник, Туль-
чин, Немирів та Могилів-Подільський [6, c. 145]. 
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Також до природно-рекреаційного потенціалу області, за винят-
ком заповідників, відносяться об’єкти природоохоронного фонду з 
рекреаційною функцією, яка сприяє розвитку екологічного туризму. 
Але основним призначенням таких обєктів все ж є збереження і від-
творення природного фонду. Що ж до кількості об’єктів природно-
заповідного фонду на території Вінницької області, то відповідно до 
даних, наведених у звіті Вінницької державної обласної адміністра-
ції за 2019 рік, це 420 об’єктів природно-заповідного фонду, з яких 
43 об’єкти загальнодержавного значення, 1 національний природний 
парк, 377 об’єктів місцевого значення, 4 регіональних ландшафтних 
парки. Загальна площа природно-заповідного фонду Вінницької об-
ласті становить 59797,1 га, що в свою чергу є 2,25% від загальної 
площі області [7].

Варто зазначити, що у порівнянні з іншими регіонами країни за 
площею заповідності територій Вінницька область посідає одне із 
останніх місць. Беззаперечним є той факт, що, володіючи такою 
кількістю природно-рекреаційних ресурсів, Вінницька область має 
всі можливості для формування і розвитку досить потужного турис-
тично-рекреаційнного комплексу. 

Як уже зазначалося, на території області є достатня кількість 
водних ресурсів. Тут протікає річка Південний Буг, яка займає 62% 
території регіону. Крім того, в області протікає річка Соб, а також 
бере свій початок річка Гірський Тікич. Річка Дністер займає 28% 
території, також до середніх річок можна віднести річку Мурафу та 
річку Рось, яка представляє басейн Дніпра та займає 10% від тери-
торії регіону [4]. 

У Вінницькій області – одна з найбільших мереж водосховищ та 
ставків, яка складає 32 тис. га. Тільки в межах області знаходиться 
63 водосховища із загальною площею 11,2 тис. га. До найбільших 
можна віднести Ладижинське водосховище (Південний Буг) з площею 
20,8 км. Велика кількість ставків у Вінницькій області знаходиться 
на струмках, джерелах та малих річках. Загалом на території об-
ласті є більш ніж 4000 водойм, які мають загальну площу 20 тис.
га [4]. 

За рахунок того, що Вінницька область має особливу геологічну 
будову, на території регіону сформувались і інші природні рекреа-
ційні ресурси, до яких можна віднести природні мінеральні води, 
що мають відповідні лікувальні властивості. До таких ресурсів від-
носимо родовища мінеральних вод, які активно використовуються 
або знаходяться в процесі розробки. Це, наприклад, родовище міне-
ральних радонових вод у місті Хмільник, відкрите у 1935 році. Воно 
складається з Острівної, Угринівської, Лісової, Голодькінської та 
Курортної ділянок. Води кальцієво-магнієві та гідрокарбонатні каль-
цієві слабкої мінералізації. Що ж стосується концентрації радону, 
то вона коливається в межах від 5 до 200 нКи/дм3 та відповідає 
встановленим нормам відповідно до класифікації мінеральних радо-
нових вод [8]. Варто зазначити, що радон – це важкий інертний газ, 
який на території України знаходиться у великих кількостях тільки 
у Хмільнику та на території Криму. Загалом у світі близько трьох-
сот джерел з радоновими водами. Крім того, радонові води викорис-
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товуються в санаторіях Хмільника в бальнеології, так звана радоно-
терапія, для лікування хвороб, пов’язаних із захворюваннями опо-
рно-рухового апарату, нервової системи та серцево-судинних хвороб. 
Однак, не так давно на території Немирівського району розпочато 
експлуатацію родовища радонових вод та дослідний видобуток міне-
ральної води. Води на території Немирівського родовища слаборадо-
нові та слабомінералізовані (10-25 нКи/дм3 і 0,6 -1,1 г/дм відповід-
но). Для використання мінеральних радонових вод Немирівського 
родовища в бальнеології близько 100 років функціонує санаторій 
«Авангард», який спеціалізується на лікуванні опорно-рухового апа-
рату, захворюваннях нервової системи, кровообігу, хвороб органів 
зору, захворювань шкіри, ендокринної системи, системи травлення 
тощо.

Що ж стосується запасів мінеральних радонових вод на території 
регіону, то Хмільницька та Немирівська свердловини оцінені по 
категорії С1 із запасами радонових вод 168 м/добу і 242 м/добу [7]. 

Крім мінеральних радонових вод на території регіону досліджено 
ще два види мінеральних вод, які відносяться до лікувально-столових. 
Це хлоридно-натрієві і кремнієві води. На території села Бронниця 
Могилів-Подільського району відкрито свердловину глибиною 300 м 
з хлоридно-натрієвими водами слабкої мінералізації по типу «Мир-
городської», яка має назву «Бронничанка». Свердловина та встанов-
лений бювет знаходяться на території санаторію «Гірський» на ліво-
му березі Дністра. Санаторій має всі необхідні умови для лікування 
нервової системи, органів травлення та системи дихальних шляхів. 

До звичайних столових вод можна віднести кремнієві води, адже 
вони вирізняються переважно більш високим вмістом кремнекисло-
ти, що і визначає її лікувальні властивості. Кремнієві води видо-
буваються на території Тростянецького району (село Тростянчик), у 
місті Козятин. Глибина свердловин становить 100 м. Також на те-
риторії Могилів-Подільського району в селі Садківці розроблено 
свердловину по видобутку лікувально-столових мінеральних підзем-
них вод та випускається вода «Садковецька». Що ж до запасів родо-
вищ лікувальних столових вод, то по категорії С1 Бронницьке родо-
вище має запас 50 м3/добу, Садковецьке – 100 м3/добу, а Тростян-
чицьке (вода «Дана») і Козятинське (вода «Ріна») не оцінювались 
[7]. Крім того, на території села Житники Мурованокуриловецького 
району видобувається столова мінеральна вода «Регіна», яку за лі-
кувальними властивостями відносять до Березовської та Трускавець-
кої мінеральних вод.

Однак на території області є столові води, які або взагалі не ви-
користовуються або використовуються в малих обсягах. Сюди мож-
на віднести такі джерела столових мінеральних вод як Стрижавчан-
ка, Вороновицька, Калинівська, Шумилівська та інші. На жаль, 
потенціал мінеральних ресурсів регіону використовується недостат-
ньо, на багатьох родовищах зупинені роботи, а деякі перспективні 
родовища так і залишаються неосвоєними, про що свідчать статичні 
дані обласних органів державної влади [7].

Лікувальні грязі Вінничини належать до торфових – торфові 
утворення боліт, які складаються в основному з решток вищих рос-
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лин і розклалися в умовах надлишкового зволоження та браку кис-
ню. На території області розвідано 47 родовищ торфу, балансові 
запаси яких становлять 10187, 1 тис. мі, але жодне з них не роз-
робляється. Торфи зазначених родовищ належать до низинних, пере-
важно очеретяно-осокового виду. Торф, що добре розклався, має малу 
засміченість, помірну мінералізацію, великий вміст гумінових кис-
лот, може використовуватися для лікування. Торфові грязі з ліку-
вальною метою використовують з 1965 р. на курортах м. Хмільника 
(Війтівецьке, Вербівське, Дубрівське родовища). До природно-рекре-
аційного потенціалу Вінницької області також потрібно віднести і 
лісові ресурси, які становлять 13% території регіону. Ліси розміще-
ні нерівномірно по території області та складають від 15 до 20%, 
наприклад, у Тульчинському, Тростянецькому районах, та менше 
5 % – у Липовецькому і Козятинському районах. Загальна площа 
лісового фонду у Вінницькій області – 379,90 тис. га земель, з них 
на ліси припадає 364,52 тис. га, переважно широколисто-мішаного 
типу, що становить 13,7 % від загальної площі регіону [13].  

На території області є велика кількість та багато видів диких 
звірів і птахів. Сюди можна віднести таких мисливських тварин як: 
козуля, кабан, олень плямистий, заєць, білка, ондатра, лисиця, ку-
ниця, качки, кулики, сіра гуска, сіра куріпка. Що стосується поді-
лу мисливських угідь за природними комплексами, то водно-болотні 
угіддя займають 12%, ліси – 15%, поля – 68%. Загальна площа 
мисливських угідь регіону становить близько 2 млн га. Однак, на-
явність негативних антропогенних факторів призвела до суттєвого 
скорочення представників тваринного світу [13].

Також Вінницька область має сприятливі природні умови для 
ведення рибного господарства, адже тут велика кількість водосховищ 
і ставків. До рибних ресурсів, які мають промислове значення, слід 
віднести товстолоба, карася, щуку, ляща, плітку, коропа, окуня та 
ін. Станом на 01.01.2019 року на території Вінницької області зна-
ходиться 420 територій та об’єктів природно-заповідного фонду (43 – 
загальнодержавного значення, з них 1 національний природний парк 
та 381 – місцевого значення, з них – 4 регіональних ландшафтних 
парки) [9]. 

Якщо аналізувати структуру природно-заповідного фонду Вінниць-
кої області в динаміці з 01.01.2015 по 01.01.2019 рр., то можна 
зробити висновок, що за цей період на території області збільшилась 
кількість природних заповідників з двох до десяти відповідно, за-
казників місцевого значення (127 і 130), а також парків-пам’яток 
садово-паркового мистецтва (з 25 до 26) [9]. Національним природним 
парком на території регіону є парк «Кармелюкове Поділля», який 
розташований у Південно-Східній частині області, на півдні межує 
з Одеською областю та знаходиться на території Чечельницького і 
Тростянецького районів. Площа природного парку становить 20203, 
4 га. Завдяки особливостям ландшафту парк повністю відповідає всім 
можливостям для організації на його території туристичної діяль-
ності. Заповідні урочища знаходяться на території області в Муро-
ванокуриловецькому районі (3), Вінницькому (3), Немирівському (2), 
Тростянецькому (3), Ямпільському (1), Літинському (2), Хмільниць-
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кому (2), Тиврівському (1), Оратівському (1), Ладижинському (1), 
Калинівському (1), Крижопільському (1), Чернівецькому (1). При-
родно-заповідний фонд місцевого значення представлений у вигляді 
заказників, пам’яток природи та парків-пам’яток садово-паркового 
мистецтва, які знаходяться на територіях всіх районів області. Най-
більша кількість таких об’єктів зосереджена у Вінницькому, Чечель-
ницькому, Могилів-Подільському, Тульчинському, Немирівському, 
Тростянецькому, Ямпільському районах. На території Вінницької 
області знаходиться 1 національно-природний парк, 4 регіональні 
природні парки, 151 заказник, серед них 21 – державного значення, 
196 пам’яток природи, в тому числі 10 – державного значення, 1 
дендрологічний парк, 30 заповідних урочищ, 36 парків-пам’яток 
садово-паркового мистецтва, з яких 11 – державного значення. Це, 
в свою чергу, свідчить про те, що область є одним з потужних ту-
ристичних регіонів країни. Однак, рівень та обсяг туристичних по-
слуг, що надаються в регіоні, є недостатнім та використовується 
тільки частково. 

Як уже зазначалося, найбільше туристичне навантаження спря-
моване на такі рекреаційні центри як Хмільник, Могилів-Поділь-
ський, Немирів, Ямпіль та Вінниця. Окрім того, результати прове-
деної комплексної оцінки природно-рекреаційного потенціалу облас-
ті показали невисокий коефіціент рекреаційної цінності і, як 
наслідок, недостатні умови для розвитку туристично-рекреаційної 
діяльності в регіоні. 

І. В. Левицька [11] пропонує поряд із оцінкою реального рівня 
використання природно-рекреаційного потенціалу Вінницької облас-
ті також провести оцінку потенційної ємності туристських зон регі-
ону та розрахувати її на підставі існуючих норм антропогенного та 
екологічного навантаження на територію, виходячи з існуючої по-
тенційної пропускної спроможності об’єктів транспортної інфраструк-
тури і туристичних об’єктів. Пропонується взяти за основу шість 
основних рекреаційних зон: Центральну, Північну, Південну, За-
хідну, Південно-Східну, Північно-Східну та Вінницьку область в 
цілому. Для оцінки визначається потенційна ємність осіб у рік та 
реальний туристський потік за період (див. додаток). За результата-
ми оцінки, рівень використання потенційної ємності по області в 
цілому становить 28,1%, в Центральній зоні – 31 %, у Північній – 
14 %, Південній – 26%, Західній – 12%, у Південно-Східній – 3,9% 
та Північно-Східній – 4%. Такий результат свідчить про те, що най-
більший природно-рекреаційний потенціал використовується в Цен-
тральній зоні, куди входять Вінницький, Тульчинський, Тиврівський, 
Немирівський, Тростянецький та Гайсинський райони та Піденна, 
до складу якої належать Муровано-Куриловецький, Могилів-Поділь-
ський, Чернівецький, Ямпільський і Томашпільський райони). 

Також проблемами використання природно-рекреаційного потен-
ціалу області є необхідність визнання органами державної влади 
пріоритету, пов’язаного із виключною цінністю рекреаційних тери-
торій, встановлення відповідних вимог до власників унікальних 
місцевостей з лікувальними ресурсами щодо їх збереження та мож-
ливість переорієнтації природно-рекреаційного фонду області на нові 
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потреби відповідно до викликів ринкової економіки. Крім того, це 
неврегульованість процесів освоєння рекреаційних територій, вико-
ристання їх за іншим призначенням у зв’язку з відсутністю законо-
давчої бази та необхідної проектно-планувальної документації. 

Узагальнюючи висвітлене, варто зазначити, що природно-рекре-
аційні ресурси регіону використовуються неефективно, а це в по-
дальшому може призвести до їх руйнування і знищення. Протягом 
останніх декількох років на території Муровано-Куриловецького 
району отримали новий статус заказники «Балин» (12,5 га), «Рогат-
ки» (88,9 га), «Білі бліндажі» (46,0 га) і «Глибока долина» площею 
139,5 га [1]. Крім того, в цьому ж районі такі ботанічні заказники 
як «Дошка», «Красне», «Криничка» стали об’єктами природно-за-
повідного фонду місцевого значення [14].

Також продовжується робота зі створення нових об’єктів природ-
но-заповідного фонду, наприклад, ландшафтних заказників, таких 
як «Розкошівський скарб» площею 15 га в Теплицькому районі, 
«Зелена» – площею 86,7 га в Погребищенському районі, «Волошкове 
поле» площею 15 га та пам’ятка природи «Бабійове» в Чечельниць-
кому районі, «Борсуки» площею 20 га в Жмеринському районі [1]. 

Обласними органами виконавчої влади визначені об’єкти і райо-
ни в регіоні, які відповідають всім необхідним характеристикам для 
створення центрів розвитку туристичної та рекреаційної сфер. Так, 
передбачено облаштування та подальше використання територій та 
об’єктів природно-заповідного фонду в містах Немирів, Хмільник, 
селищі Чернятин, каньйоні річки Дністер у Могилів-Подільському 
районі, регіонального парку «Буго-Деснянський», національного при-
родного парку «Кармелюкове Поділля» Тростянецького та Чечель-
ницького районів [14]. Крім того, тривають підготовчі роботи до 
створення науково-туристичного комплексу «Липовецько-Іллінецька 
астроблема» («Іллінецький кратер»). Мова йде про найстаріший в 
Європі метеоритний кратер, якому близько 400 млн років. На сьо-
годнішній день місцевими органами влади здійснено комплекс за-
ходів, спрямованих як на охорону даної пам’ятки, так і на облашту-
вання туристичної інфораструктури в цій місцевості.

Що стосується Вінницької області, то варто зазначити, що еко-
туризм у регіоні знаходиться на початковій стадії свого розвитку. В 
регіоні є всі можливості для розвитку сільського зеленого туризму. 
Крім того, розвиток сільського зеленого туризму визначено Страте-
гією збалансованого регіонального розвитку Вінницької області до 
2020 року [3, c.17]. 

Також необхідно акцентувати увагу на розвиток водного туризму 
у Вінницькій області. Територія Середньобузької рекреаційної зони, 
до якої входить Вінницький, Тульчинський, Немирівський, Лади-
жинський райони та село Степашки Гайсинського району, включають 
в себе велику кількість водойм, пам’яток архітектури, пам’яток 
садово-паркового мистецтва, що надає можливість прокласти над-
звичайно цікавий та пізнавальний водний маршрут [1]. Особливо 
цікавим активним відпочинком на Вінниччині є рафтинг – сплав на 
спеціальних надувних човнах річками Згар, Мурафа та Південний 
Буг, де проводяться екстрим-марафони. Територія цієї рекреаційної 
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зони вже давно набула популярності серед туристів, які приїжджають 
туди для сплаву. Крім того, водний туризм є менш залежним від 
туристської інфраструктури, не потребує великих витрат і надзви-
чайно популярний на сьогоднішній день. 

Підсумовуючи, потрібно зазначити, що забезпечити належне ви-
користання природно-рекреаційних ресурсів та збереження у відповід-
ному стані об’єктів природно-заповідного фонду у Вінницькій області 
можливо тоді, коли органи виконавчої влади зможуть реалізувати ті 
виклики, які є важливими для ефективного розвитку та організації 
туристичної діяльності в регіоні. Окрім вищезазначеного, сюди також 
можна віднести моніторингову та аналітичну діяльність щодо стану 
використання природно-рекреаційних ресурсів, екологічного стану на-
вколишнього природного середовища; регулювання інтенсивності ту-
ристичних потоків, розвитку партнерства на державному на міжнарод-
ному рівнях, приватними інтересами, громадскістю задля створення 
конкурентноспроможного туристичного продукту в регіоні.

Висновки. Отже, формування та еволюція природно-рекреаційно-
го потенціалу Вінницької області відбувається шляхом поєднання 
двох компонентів: до першого відносимо географічне положення 
регіону, естетичні якості території та наявність природно-рекреацій-
них та природоохоронних ресурсів (кліматичних, бальнеологічних, 
водних, лісових тощо); другий компонент складають показники ре-
креаційного навантаження та транспортна доступність території).

У статті здійснено характеристику природно-рекреаційного по-
тенціалу області та встановлено, що регіон має потужний природно-
рекреаційний потенціал, який практично не використовується. Сфор-
мульовано позитивні чинники розвитку природно-рекреційного по-
тенціалу Вінницької області. До таких умов віднесено зручне 
географічне положення, значна кількість природних рекреаційних 
ресурсів, сприятливих для оздоровлення та відпочинку населення. 
Для підвищення ефективності використання природно-рекреаційного 
потенціалу Вінницької області визначено наступні напрями: створен-
ня та підтримка позитивного іміджу регіону, поширення інформації 
про його соціально-економічний та культурний потенціал; розвиток 
екологічного туризму; туризму вихідного дня та сільського зеленого 
туризму; оздоровчо-лікувального туризму на базі мінеральних та 
радонових вод Вінниччини; вахувння конкурентних переваг регіону 
шляхом активізації екологічного туризму; підвищення якості та роз-
ширення асортименту туристично-рекреаційних послуг; сприяння 
розвитку активних видів туризму (пішохідного, водного, кінного, 
велотуризму тощо) з урахуванням необхідності забезпечення ефек-
тивного природокористування та охорони навколишнього середовища; 
розвиток та реконструкція дорожньо-транспортної інфраструктури.
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ  
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Метою статті є дослідження теоретичних та практичних засад підприєм-
ницької діяльності туристичних підприємств з урахуванням галузевих особли-
востей, вивчення проблем, що перешкоджають її розвитку в туризмі. У статті 
розглянуто сутність та особливості підприємництва на ринку туристичних послуг. 
Охарактеризовано суб’єкти підприємницької діяльності в туризмі та їх склад. 
Досліджено проблеми, що перешкоджають розвитку підприємницької діяльності 
туристичних підприємств. Розроблено комплекс заходів активізації підприєм-
ницької діяльності туристичних підприємств, що дозволить істотно збільшити 
їх соціально-економічний вплив на економіку країни. Методологія дослідження 
полягає в застосуванні аналітичного, логічного, системного методів, а також 
системно-діяльнісному підході. Наукова новизна отриманих результатів полягає 
у комплексному вивченні даної проблематики та знаходженні нових методів 
активізації підприємницької діяльності вітчизняних туристичних підприємств. 
Висновки. Негативна динаміка показників діяльності туристичних підприємств 
в період останніх років стала результатом впливу кризових явищ, втягування 
України у військовий конфлікт і недостатнього розвитку туристичної інфра-
структури. Для подолання негативних тенденцій підприємницької діяльності в 
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туризмі важливим є покращення туристичного потенціалу, посилення марке-
тингового компонента у економіці туризму, розвиток туристичної інфраструк-
тури й проведення роботи з підвищення якості послуг, наданих суб’єктами 
підприємницької діяльності в туризмі. Від уміння впроваджувати сучасні під-
приємницькі технології залежить міра досягнення туристичними підприємства-
ми мети їхньої діяльності і високих фінансових результатів.

Ключові слова: підприємництво, суб’єкти туристичного підприємництва, 
особливості підприємницької діяльності в туризмі 
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Некоторые аспекты развития предпринимательской  
деятельности туристических предприятий Украины

Цель статьи заключается в исследовании теоретических и практических 
основ предпринимательской деятельности туристических предприятий с учетом 
отраслевых особенностей, изучение проблем, которые препятствуют ее развитию 
в туризме. В статье рассмотрены сущность и особенности предпринимательства 
на рынке туристических услуг. Охарактеризованы субьекты предпринимательства 
в туризме и их структура. Исследованы проблемы, препятствующие развитию 
предпринимательской деятельности туристических предприятий. Разработан 
комплекс мероприятий активизации предпринимательской деятельности турис-
тических предприятий, которые позволят существенно увеличить их социально-
экономическое влияние на экономику страны. Методология исследования за-
ключается в использовании аналитического, логического, системного методов, 
а также системно-деятельностного подхода. Научная новизна полученных ре-
зультатов заключается в комплексном изучении данной проблематики и нахож-
дении новых методов активизации предпринимательской деятельности 
отечественных туристических предприятий. Выводы. Отрицательная динамика 
показателей деятельности туристических предприятий в период последних лет 
стала результатом влияния кризисных явлений, втягивания Украины в военный 
конфликт и недостаточного развития туристической инфраструктуры. Для пре-
одоления негативных тенденций предпринимательской деятельности в туризме 
важным является улучшение туристического потенциала, усиление маркетин-
гового компонента в экономике туризма, развитие туристической инфраструктуры 
и проведения работы по повышению качества услуг, предоставляемых субъектами 
предпринимательской деятельности в туризме. От умения внедрять современные 
предпринимательские технологии зависит степень достижения туристическими 
предприятиями цели их деятельности и высоких финансовых результатов.

Ключевые слова: предпринимательство, субьекты туристического пред-
принимательства, особенности предпринимательской деятельности в туризме
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The purpose of the article is to study the theoretical and practical foundations 
of entrepreneurial activity of tourism enterprises, taking into account industry 
specifics, to study the problems that impede its development in tourism. This ar-
ticle discusses essence and specific forming of entrepreneurship оn the tourism 
market. The subjects of entrepreneurship in tourism are characterized and their 
structure is assessed. The factors which discourage for entrepreneurial development 
of tourist enterprises is investigated. A complex of measures to intensify the en-
trepreneurial activity of tourist enterprises has been developed, which will sig-
nificantly increase their socioeconomic impact on the country’s economy. The re-
search methodology consists in the use of analytical, logical, systematic methods, 
as well as a system-activity approach. The scientific novelty of the results obtained 
is a comprehensive study of this problem and finding new methods of enhancing 
the entrepreneurial activity of domestic tourism enterprises. Conclusions. The 
negative dynamics in the performance of tourism enterprises in recent years was 
the result of the effects of the crisis, the pulling of Ukraine into a military conflict 
and the insufficient development of tourism infrastructure. To overcome the 
negative tendencies of entrepreneurial activity in tourism, it is important to im-
prove the tourism potential, strengthen the marketing component in the tourism 
economy, develop tourism infrastructure and work to improve the quality of ser-
vices provided by business entities in tourism. The degree to which tourism enter-
prises achieve their business goals and high financial results depends on the abil-
ity to introduce modern entrepreneurial technologies.

Key words: entrepreneurship, subjects of tourism business, the features of en-
trepreneurial activity in tourism 

Постановка проблеми. Стратегічною метою розвитку туризму в 
Україні є забезпечення конкурентоспроможної на світовому ринку 
туристичної галузі на основі максимально повного задоволення по-
питу туристів, ефективного здійснення виробничо-продуктової ді-
яльності, раціоналізації використання рекреаційних ресурсів, над-
ходження валютних коштів. Ці параметри можливо досягнути на 
основі глибоких знань законів і закономірностей ринкової економіки, 
особливостей підприємницької діяльності в туризмі.

Активізація підприємницької діяльності може принести позитив-
ний результат у забезпеченні сталого розвитку туризму в Україні. 
Для створення сприятливих умов реалізації програм підвищення 
ефективності та конкурентоспроможності туристичних підприємств 
необхідно вміти з одного боку, ефективно використовувати фактори 
виробничо-продуктової діяльності, прагнути до отримання прибутку, 
а з другого – реалізовувати творчий людський потенціал, впрова-
джувати сучасні підприємницькі технології. Поставлені питання 
значно актуалізуються в надзвичайних сучасних умовах, пов’язаних 
з пандемією 2020 року.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У наукових досліджен-
нях провідних зарубіжних та вітчизняних вчених відсутній комп-
лексний підхід до вирішення питань управління підприємницькою 
діяльністю суб’єктів туристичного бізнесу. Проблеми й особливості 
здійснення підприємницької діяльності в сучасних умовах господа-
рювання знаходять своє відображення в наукових економічних до-
слідженнях. Принципи підприємництва, класифікація форм і видів 
суб’єктів підприємництва в туризмі, організація та планування ту-
ристичної діяльності в ринкових умовах відображаються в наукових 
публікаціях вітчизняних таких учених, як Герасименко В.Г. [4], 
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Дядечко Л.П. [7], Єрмоленко О.Г., Мальська М.П., Нездоймінов С.Г. 
[4], Пуцентейло П. Р., Ткаченко Т.І. та ін. Однак питання удоскона-
лення управління підприємницькою діяльністю не втратили своєї 
актуальності для підприємств туристичної сфери і вимагають подаль-
ших системних досліджень з урахуванням сучасних умов господарю-
вання, галузевих особливостей і норм вітчизняного законодавства. 

Не вирішені раніше частини загальної проблеми. На практиці 
кожне підприємство самостійно вирішує завдання організації управ-
ління та вибору ефективних технологій здійснення підприємницької 
діяльності. На сьогодні вітчизняні туристичні підприємства недо-
статньо активні в основних сферах їхньої діяльності. Так, у фінан-
совому відношенні немає пошуку найбільш вигідних джерел фінан-
сування, організаційна форма не завжди обґрунтована стосовно 
розміру та обсягів діяльності цих підприємств, матеріально-технічне 
забезпечення не відповідає сучасним вимогам. У туризмі відсутній 
дієвий механізм підтримки підприємництва з боку державних орга-
нів, який би відповідав сучасним потребам. Вищевказана проблема-
тика спонукає до пошуку методів активізації підприємницької ді-
яльності вітчизняних туристичних підприємств, що й становить 
наукове завдання дослідження.

Метою статті є дослідження теоретичних та практичних засад 
підприємницької діяльності туристичних підприємств з урахуванням 
галузевих особливостей, вивчення проблем, що перешкоджають її 
розвитку в туризмі.

Виклад основного матеріалу дослідження. Серед чинників роз-
витку туризму більшості країн світу, в тому числі в Україні, важ-
ливу роль за сучасних умов відіграють підприємництво та суб’єкти, 
що його здійснюють, – підприємці. Термін «підприємництво» впер-
ше ввів на початку XVIII ст. англійський економіст Р. Кантильон. 
Він визначав підприємництво як самостійну діяльність, спрямовану 
на отримання доходу (прибутку) і пов’язану з господарським ризи-
ком [9]. 

Наукова економічна література розглядає підприємництво з різних 
позицій: як економічну категорію, метод господарювання та тип 
економічного мислення. На думку науковця Варналія З.С., підпри-
ємництво як економічна категорія – це «особливий тип господарю-
вання, де головним суб’єктом є підприємець, який раціонально по-
єднує (комбінує) фактори виробництва на інноваційній основі і 
власній відповідальності, організовує і керує виробництвом з метою 
одержання підприємницького доходу» [3]. 

Суть підприємництва як методу господарювання розкривають його 
основні функції – ресурсна, організаційна та творча. Розглядаючи 
їх більш детально, зазначимо, що ресурсна функція підприємництва 
передбачає, що воно націлене на найбільш ефективне використання 
матеріальних, трудових, фінансових та інформаційних ресурсів з 
урахуванням досягнень науково-технічного прогресу. Організаційна 
функція зводиться до діяльності з організації виробництва, збуту, 
маркетингу, менеджменту і реклами. Творча функція полягає в ге-
неруванні та реалізації нових ідей, здійсненні техніко-економічних, 
наукових розробок і проектів, пов’язаних з господарським ризиком.
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Підприємництво як особливий тип економічного мислення харак-
теризується оригінальними поглядами і підходами до прийняття 
рішень, які реалізуються у практичній діяльності. Центральну роль 
тут відіграє особа підприємця, що поєднує у собі новаторські, ко-
мерційні та організаторські здібності для пошуку і розвитку нових 
видів, методів виробництва, нових благ та їхніх нових якостей, сфер 
застосування капіталу. Виходячи з цього підприємництво – це тип 
господарської поведінки підприємців з організації, розробки, вироб-
ництва і реалізації благ з метою отримання прибутку і соціального 
ефекту [5]. Отже, сутність підприємництва зосереджується у вияві 
ініціативної, новаторської, самостійної діяльності. А його мета зво-
диться, з одного боку, до отримання прибутку або особистого доходу, 
а з іншого – до найбільш ефективного використання виробничих 
факторів, прагнення реалізувати творчий людський потенціал.

Згідно Господарського кодексу України підприємництво - це само-
стійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська 
діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання (підприєм-
цями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та 
одержання прибутку [1]. Отже, до підприємництва відноситься й 
діяльність з надання туристичних послуг, що є об’єктом діяльності 
туристичних підприємств. Таким чином, можна сформулювати ви-
значення туристичного підприємництва як діяльності, пов’язаної з 
виробництвом, комплектуванням і реалізацією турпродуктів та окре-
мих туристичних послуг, необхідних для задоволення рекреаційних 
потреб туристів з метою отримання прибутку.

Виникнення підприємництва в сфері туризму пов’язане з його 
переходом на комерційну основу, тобто з появою платних подорожей. 

Економічною передумовою існування підприємництва є приватна 
власність на засоби виробництва. Для розвитку підприємництва в 
туризмі необхідні не тільки приватна власність, а й інші умови, зо-
крема:

– політична, економічна й соціальна стабільність в регіоні;
– пільговий податковий режим для соціальних видів туризму;
– розвинута туристична інфраструктура;
– інтеграція України в європейські та світові економічні струк-

тури, гнучкий механізм участі туризму в глобалізаційних процесах.
Підприємницька діяльність у сфері туризму характеризується 

наступними особливостями:
– організація підприємницької діяльності в сфері туризму перед-

бачає, що для споживання турпродукту або окремих туристичних 
послуг турист повинен особисто прибути в місце їх надання; відокрем-
леність попиту та пропозиції турпослуг потребує ретельного плану-
вання підприємницької діяльності в туризмі; 

– для розвитку туристичного підприємництва необхідне створен-
ня розвинутої індустрії туризму, яка з’явилася завдяки масовому 
попиту на туристичні послуги. Індустрія туризму представляє собою 
сукупність різних суб’єктів туристичної діяльності (готелі, турис-
тичні комплекси, кемпінги, мотелі, пансіонати, підприємства хар-
чування, транспортні, заклади культури тощо), що забезпечують 
прийом, обслуговування та перевезення туристів; 
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– здійснення підприємництва в туризмі зазвичай пов’язане з тим, 
що туристичне обслуговування несе в собі культурологічну спрямо-
ваність, пізнавальний аспект, а туристична послуга справляє глибо-
ке емоційне враження (висока пізнавальна сила впливу розповіді 
екскурсовода);

– підприємницька діяльність у туризмі здійснюється на основі 
договору купівлі-продажу туру, згідно з яким одна сторона (туропе-
ратор, турагент) за узгоджену плату зобов’язується забезпечити на-
дання іншій стороні (туристу) комплексу туристичних послуг. Турист, 
сплативши повну вартість турпродукту, може ознайомитися з по-
слугами, що входять до його складу, тільки під час подорожі;

– використання в процесі здійснення підприємницької діяльнос-
ті знижок чи інших пільг для туристів з метою стимулювання збуту 
туристичних послуг. Туристичні послуги не можуть накопичуватися 
і зберігатися для подальшого споживання (місця в готелі, каюті на 
круїзному лайнері, купе в поїзді). Якщо продаж не відбувся, турис-
тичне підприємство зазнає збитків.

Структура туристичної галузі передбачає співіснування різних за 
розмірами підприємств, об’єктивною основою яких є форми органі-
зації виробничо-продуктової діяльності. Підприємницька діяльність 
здійснюється у різних масштабах і суб’єкти підприємницької діяль-
ності поділяються на малі, середні та великі. В нормативних актах 
України використовуються два основних критерії класифікації під-
приємств за розміром: кількість працюючих та обсяг валового до-
ходу. Сучасна практика господарювання свідчить: різні за розміром 
підприємства взаємодоповнюють одне одного. Сприятливі умови для 
розвитку різних за масштабами діяльності підприємств дають гарні 
результати на загальногалузевому рівні. Тому економіка західних 
країн базується на великих організаційно-господарських структурах, 
які забезпечують її стабільність і кращу керованість, створюють по-
тенціал для великомасштабної реалізації інновацій, та на підпри-
ємствах малого бізнесу, що сприяють гнучкості операційної діяль-
ності та індивідуалізації обслуговування споживачів.

Аналізуючи розвиток підприємництва на ринку туристичних по-
слуг в Україні, слід зазначити, що підприємства-суб’єкти туристич-
ної діяльності у своїй переважній більшості – малі. Згідно з остан-
німи даними Держкомстату, частка малих підприємств у загальній 
кількості туристичних підприємств становить близько 99 %.

Зауважимо, що серед малих підприємств в туризмі переважали 
мікропідприємства, у яких середня кількість працівників за звітний 
рік не перевищувала 10 осіб, а річний дохід від реалізації послуг не 
перевищував суму, еквівалентну 2 мільйонам євро [1]. Частка мікро-
підприємств за 2017-2019 роки на ринку туристичних послуг по-
стійно підвищувалася і у 2019 році перевищила 96%. Натомість 
питома вага середніх підприємств впродовж останніх років станови-
ла не більше 1%, а великі туристичні підприємства взагалі були 
відсутні в Україні. Також, специфічною рисою сучасного розвитку 
підприємництва в туризмі України є формування за роки ринкових 
відносин сегменту фізичних осіб-підприємців, що здійснювали ту-
ристичну діяльність.
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Фінансово-економічна криза, що продовжується в останні роки, 
події, пов’язані з анексією АР Крим та проведенням антитерорис-
тичної операції на території Донецької та Луганської областей, не-
гативно вплинули на розвиток підприємництва в сфері туризму. 
Вказані фактори привели також до негативної динаміки в’їзного 
туризму, деформації структури туристичних потоків та послаблення 
туристичних можливостей країни як на внутрішньому, так і на зо-
внішньому ринку туристичних послуг. Фактично у два рази змен-
шився потік іноземних туристів до України та продовжує знижува-
тись. Аналізуючи дані Адміністрації Держприкордонслужби за остан-
ні роки, можливо зробити висновок, що Україна втрачає свою 
популярність як туристичний напрям, оскільки сприймається іно-
земними туристами виключно як військовий плацдарм. 

Великі обсяги реалізації послуг у розрахунку на одне підприєм-
ство обумовлені тим, що до групи середніх підприємств відносяться 
туроператори масового ринку, діяльність яких спрямована на об-
слуговування значних туристичних потоків у популярні туристичні 
центри й курорти, що в свою чергу забезпечує їм більш масову ре-
алізацію турпакетів, хоча і за нижчими цінами. Тоді як основні 
представники групи малих підприємств – турагентства за характером 
здійснюваних операцій є роздрібними продавцями і реалізують по-
слуги безпосередньо кінцевим споживачам – туристам для їхнього 
особистого використання. 

На ринку туристичних послуг України простежувалась тенденція 
до збільшення кількості прибуткових підприємств: впродовж 2017–
2019 рр. їх частка зросла у 1,17 раза. Сума негативного фінансово-
го результату туристичних підприємств збільшувалася, а протягом 
2017–2019 рр. скоротилась, що свідчить про зменшення загальної 
кількості суб’єктів туристичної діяльності за рахунок збиткових, 
покращення загального управління підприємствами і умов ведення 
туристичного бізнесу на окремих сегментах ринку [6, 8]. 

Отже, частина вітчизняних, переважно малих суб’єктів туристич-
ного підприємництва опиняється перед необхідністю виходу з ринку, 
спричиненого низьким і водночас дуже еластичним за ціною попитом 
на туристичні послуги.

Розвиток туристичного підприємництва в Україні гальмується з 
наступних причин: політична нестабільність; несприятливі екологіч-
ні фактори; нерозвинутість туристичної інфраструктури; невідповід-
ність комфортності проживання більшої частини готелів для при-
йому іноземних громадян цінам на готельні послуги; зростання цін 
на готельні і туристичні послуги; падіння реальних доходів населен-
ня; нерозвинутість внутрішнього туризму в Україні; недосконалість 
законодавчої бази; відсутність коштів на реконструкцію пам’яток 
історії та архітектурного мистецтва і просування можливих турис-
тичних маршрутів; обмеженість асортименту послуг. 

Різноманіття туристичних послуг можуть запропонувати пере-
важно туристичні підприємства у великих містах, загальновизнаних 
зонах рекреації та туризму, деяких історичних та культурних цен-
трах. У той час, коли в більшості регіонів України можна розви-
вати промисловий, оздоровчий, екологічний, навіть екстремальний 
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та інші види туризму, розвиток туризму в Україні перебуває лише 
на початковій стадії.

Задля вирішення зазначених проблем необхідна міцна підтримка 
держави. Потребують розробки й впровадження прогресивні методи 
і стандарти туристичного обслуговування; потрібно забезпечувати 
державну підтримку підприємців малого бізнесу; підвищувати ефек-
тивність використання рекреаційних ресурсів та об’єктів культурної 
спадщини; зміцнити матеріально-технічну базу туризму. Серед важ-
ливих напрямків роботи з питань розвитку туризму є створення 
позитивного іміджу України як туристичної держави та активне 
просування турпродукту за кордоном.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 березня 
2017 р. № 168-р було затверджено «Стратегію розвитку туризму і 
курортів до 2026 р.», основною метою якої є формування сприятли-
вих умов для активізації розвитку сфери туризму згідно з міжна-
родними стандартами якості та з урахуванням європейських ціннос-
тей, перетворення її на високорентабельну, інтегровану у світовий 
ринок конкурентоспроможну сферу, що забезпечить прискорення 
соціально-економічного розвитку регіонів і держави в цілому, спри-
ятиме підвищенню якості життя населення, гармонійному розвитку 
і консолідації суспільства, популяризації України у світі [2].

Умовами сталого розвитку сфери туризму можуть стати: підви-
щення рівня конкурентоспроможності послуг туристичних підпри-
ємств шляхом розширення номенклатури послуг, використання нових 
методів обслуговування туристів; розроблення національних стандар-
тів туристичного обслуговування відповідно до міжнародних вимог; 
концентрація ресурсів на пріоритетних напрямах розвитку туризму; 
створення організаційно-економічних умов для розвитку малого біз-
несу в туристичній сфері; розвиток туристичних дестинацій; підви-
щення рівня комфортності обслуговування шляхом здійснення ре-
конструкції матеріально-технічної бази із залученням внутрішніх і 
зовнішніх інвестицій; створення загальнодержавної інформаційної 
туристичної мережі та її інтеграція до світової інформаційної систе-
ми; сприяння розвитку міжнародного співробітництва у сфері туриз-
му; популяризація нашої держави у світі та просування національних 
туристичних продуктів у світовому інформаційному просторі.

Подолання негативних тенденцій, створення сприятливих умов 
для розвитку туризму повинні стати пріоритетними напрямками 
прискорення економічного та соціального розвитку країни в умовах 
загальносвітового падіння туристичного ринку, пов’язаного з панде-
мією 2020 року.

Висновки. За результатами досліджень можна зробити висновок, 
що розвиток туристичного підприємництва може здійснити позитив-
ний вплив на становлення й розвиток туристичної галузі. Це можна 
простежити через призму функцій підприємництва, які виконують-
ся ним у випадку становлення стабільної економічної ситуації й 
державного регулювання його розвитку. Туристичний комплекс 
України представлений більшістю малих туристичних підприємств 
(99%), які функціонують в умовах, що постійно змінюються, і віді-
грають значну роль у формуванні економіки туризму країни. Нега-
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тивна динаміка показників діяльності туристичних підприємств в 
період останніх років стала результатом впливу кризових явищ, 
втягування України у військовий конфлікт і недостатнього розвитку 
туристичної інфраструктури. Для подолання негативних тенденцій 
підприємницької діяльності в туризмі важливим є покращення ту-
ристичного потенціалу, посилення маркетингового компонента у 
економіці туризму, розвиток туристичної інфраструктури й прове-
дення роботи з підвищення якості послуг, наданих суб’єктами під-
приємницької діяльності в туризмі. Від уміння впроваджувати су-
часні підприємницькі технології залежить міра досягнення турис-
тичними підприємствами мети їхньої діяльності і високих фінансових 
результатів. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ  
ТУРИСТИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ 

Мета статті полягає у теоретичному обґрунтуванні та удосконалені системи 
туристичного страхування в Україні відповідно до міжнародних стандартів 
страхування. Методологія дослідження полягає у використанні загальнонаукових 
і спеціальних методів дослідження: метод теоретичного узагальнення і порів-
няння, герменевтичний – для дослідження правових аспектів регулювання 
страхових послуг в сфері міжнародного туризму, компаративний – для вияв-
лення відмінностей між зарубіжною і вітчизняною практикою розвитку страху-
вання у міжнародному туризмі. Наукова новизна отриманих результатів  полягає 
у обґрунтовані доцільності впровадження міжнародного досвіду організації 
системи страхування туризму в Україні. Запропоновано механізм впровадження 
міжнародного досвіду організації системи страхування туризму в Україні. Ви-
сновки. Дослідження сутності та поняття страхування у сфері туризму надало 
можливість визначити специфіку страхової діяльності в Україні. У статті пред-
ставлено аналіз проблем туристичного страхування в Україні, удосконалено 
систему страхування туризму в Україні відповідно до міжнародних стандартів.

Ключові слова: міжнародний туризм, туристичне страхування, страху-
вання у міжнародному туризмі, туристична діяльність. 
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Совершенствование системы туристического страхования  
в Украине

Цель статьи состоит в теоретическом обосновании и усовершенствованные 
системы туристического страхования в Украине в соответствии с международными 
стандартами страхования. Методология исследования заключается в использо-
вании общенаучных и специальных методов исследования: метод теоретическо-
го обобщения и сравнения, герменевтический – для исследования правовых 
аспектов регулирования страховых услуг в сфере международного туризма, 
компаративный – для выявления различий между зарубежной и отечественной 
практикой развития страхования в международном туризме. Научная новизна 
полученных результатов заключается в обосновании целесообразности внедрения 
международного опыта организации системы страхования туризма в Украине. 
Предложен механизм внедрения международного опыта организации системы 
страхования туризма в Украине. Выводы. Исследование сущности и понятия 
страхования в сфере туризма позволило определить специфику страховой дея-
тельности в Украине. В статье представлен анализ проблем туристического 
страхования в Украине, усовершенствована система страхования туризма в 
Украине в соответствии с международными стандартами.
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Improvement of the tourist insurance system in Ukraine

The purpose of the article is to theoretically substantiate and improved travel 
insurance systems in Ukraine in accordance with international insurance standards. 
Methodology.The research methodology consists in the use of general scientific and 
special research methods: the method of theoretical generalization and comparison, 
hermeneutic – to study the legal aspects of insurance services in the field of in-
ternational tourism, comparative – to identify differences between: foreign and 
domestic insurance practices in international tourism. The scientific novelty of the 
obtained results lies in the substantiated expediency of introducing international 
experience in the organization of the tourism insurance system in Ukraine. The 
mechanism of introduction of the international experience of the organization of 
system of insurance of tourism in Ukraine is offered. Conclusions. The study of 
the essence and concept of insurance in the field of tourism, allowed to determine 
the specifics of insurance activities in Ukraine. The article presents an analysis of 
the problems of travel insurance in Ukraine, improved the system of tourism in-
surance in Ukraine, in accordance with international insurance standards.

Keywords: international tourism, tourist insurance, insurance in international 
tourism, tourist activity.

Актуальність теми дослідження. Туристична діяльність – це зна-
чний внесок в економіку країни, що дозволяє залучати додаткові 
кошти до державного бюджету, активізуючи зовнішньоторговельний 
оборот. Активний туристичний бізнес об’єктивно породжує необхід-
ність найвищої організації виробництва, праці та управління у сфе-
рі туризму. В свою чергу, організація туристичної діяльності 
пов’язана з безліччю ризиків, отже виникає потреба у використанні 
страхової підтримки. Страхування є способом зниження ризиків, що 
виникають у сфері туризму, зокрема таких його суб’єктів як турис-
тичних організацій і туристів. Міжнародний туризм, у свою чергу, 
за умов сучасного розвитку не може працювати без страхування, 
оскільки є досить ризикованим видом бізнесу. Зростання динаміки 
міжнародних туристичних потоків вимагає посилення якості турис-
тичних послуг та існування страхового ринку, тому питання стра-
хування туристичного бізнесу є актуальним та обумовлює важливість 
даного дослідження. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченням питання 
страхування міжнародного туризму займаються такі науковці, як 
Абрамітова Д. Р., Воблій К.Г., Волошин Н. И., Гайдукевич Л. М., 
Зорин И. В., Маринин М. М., Клапків М.С., Клапків Ю.М., Мальська 
М.П., Антонюк Н.В., Мних М.В., Школа І.М.

Виклад основного матеріалу. Страхування – це двосторонні еко-
номічні відносини, які полягають у тому, що страхувальник, який 
сплачує грошовий внесок, страхує себе (або третю особу) на випадок 
договірної чи встановленої законом події, суму виплати страховика, 
яка має певну міру відповідальності, поповнює заставу та ефективно 
розподіляє резерви, вживає запобіжних заходів для зменшення ри-
зику та, за необхідності, забезпечує частину своєї відповідальності 
[11].

Туристичне страхування – це особливий вид страхування, який 
захищає майнові інтереси громадян під час їх поїздки. Це стосуєть-
ся ризикових видів страхування, найхарактернішою особливістю 
яких є їх коротка тривалість (не довше 6 місяців) та високий ступінь 
невизначеності часу настання страхового випадку та розміру мож-
ливої шкоди [1].

Різні науковці формулюють сутність визначення «страхування в 
міжнародному туризмі» по-різному. Так, Мальська М.П. вважає, що 
«страхування в міжнародному туризмі» – це основна форма гаран-
тування страховими компаніями безпеки туристів у країні тимчасо-
вого перебування, покликана при настанні страхових випадків ком-
пенсувати можливу шкоду, заподіяну здоров’ю чи майну туристів, 
за рахунок страхових внесків, що сплачуються ними [9]. 

Гайдукевич Л.М. вважає, що «страхування в міжнародному ту-
ризмі» – це комплексна страхова політика, яка гарантує покриття 
медичних та фінансових непередбачуваних випадків, які можуть 
статися з туристом за кордоном [3].

Забезпечення безпеки міжнародного туризму регламентують на-
ступні міжнародні документи (табл. 1).

Таблиця 1
Міжнародні документи, що регламентують безпеку  

міжнародного туризму

Назва документа Рік/Місцеу-
кладання

Основні положення

1 2 3

Загальна декларація 
прав людини

1948 р.
Нью-Йорк 
(США)

Стаття 27. «Кожна держава несе відпо-
відальність і зобов’язання захищати та 
здійснювати всі праваі свободи людини»

Заключний акт ОБСЄ 1975 р.
Гельсінкі 
(Фінлян-
дія)

«Держави – учасники Угоди висловлю-
ють намір заохочувати розвиток туриз-
му шляхом розгляду в позитивному 
руслі питань, пов’язаних із забезпечен-
ням безпеки міжнародного туризму як 
основної умови його розвитку»
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1 2 3

Манільська деклара-
ція зі світового ту-
ризму

1980 р.
Маніла 
(Філіппі-
ни)

«Всесвітня туристична організація 
включає до програми своїх дій питання 
вивчення безпеки туризму у світі, чин-
них норм і поточної практики в даній 
галузі, а також вироблення загальних 
для їх упорядкування та підвищення 
безпеки туристських поїздок»

Хартія туризму 1985 р.
Мадрид 
(Іспанія)

Стаття 4. «Державам слід:
забезпечувати безпеку туристів і їх 
майна за допомогою превентивних захо-
дів і заходів захисту;
надавати якомога кращі умови гігієни 
та доступу до служб охорони здоров’я, 
а також попередження інфекційних за-
хворювань і нещасних випадків;
не допускати будь-яких дискримінацій-
них заходів стосовно туристів»

Гаазька декларація 
зі світового туризму

1989 р.
Гаага (Ні-
дерланди)

Принцип 7. «Безпека, захист туристів і 
повага до їх гідності є неодмінною умо-
вою розвитку туризму. Тому держави в 
рамках своїх політичних та адміністра-
тивних систем повинні сприяти реаліза-
ції на практиці своєї політики у галузі 
безпеки та захисту
туристів»

Декларація Всесвіт-
ньої конференції 
міністрів з туризму

1994 р.
Осака 
(Японія)

Стаття 6. «Уряди відповідальні за по-
ступальний розвиток туризму, зміцнен-
ня безпеки подорожей, захист туристів 
у сукупності з дбайливим ставленням 
до туристських ресурсів і навколишньо-
го середовища»

Законодавчий акт 
«Про основні прин-
ципи співробітни-
цтва держав-учасни-
ків СНД у галузі 
туризму»

1994 р.
Москва 
(Російська 
Федера-
ція)

Стаття 5. «При підготовці до подорожі, 
під час транзиту та після прибуття до 
району туристичного інтересу турист 
має право на:
– захист своєї безпеки, здоров’я та 
майна, а такожна захист своїх особис-
тих немайнових прав;
– забезпечення своїх побутових санітар-
них умов не нижче, ніж усереднені по 
даній місцевості стандарти;
– сприяння органів місцевої влади з 
надання правової допомоги та підтвер-
дження страхових та інших непередба-
чених нещасних випадків і обставин»

Міжнародна декла-
рація з безпеки ту-
ризму та зменшення 
ризиків під час по-
дорожей

1995 р.
Естерсунд 
(Швеція)

Стаття 18. «Питання спрощення ту-
ристських формальностей повинні пере-
бувати в нерозривному зв’язку із забез-
печенням безпеки в туризмі та виро-
бленням взаємоприйнятних і 
узгоджених варіантів вирішення
проблем даної сфери»

Продовження таблиці 1
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Глобальний кодекс 
етики туризму

1999 р.
Сантьяго 
(Чилі)

Стаття 1. «Органи державної влади по-
винні забезпечувати захист туристів і 
відвідувачів та їх майна; вони повинні 
приділяти особливу увагу безпеці іно-
земних туристів, враховуючи їх особли-
ву потенційну вразливість; вони сприя-
ють прийняттю конкретних заходів з 
надання інформації, профілактики, за-
хисту, страхування та допомоги, що 
відповідають їхнім потребам»

Стамбульська декла-
рація Організації
економічного співро-
бітництва

2002 р.
Стамбул 
(Туреччи-
на)

Стаття 6. «Учасники зустрічі підкрес-
лили нагальну потребу в гарантуванні 
безпеки в міжнародному туризмі»

Джерело: складено автором на основі [1; 2].

Отже, страхування у міжнародному туризмі – це відносини, що 
виникають між громадянами, які тимчасово виїжджають з країни 
постійного проживання та страховими компаніями, які регламенто-
вані чинним законодавством, скріплені договором страхування та 
характеризуються імовірністю подій, короткочасністю поїздок та 
невизначеністю страхових випадків.

Туристичний ринок є одним із ключових секторів світової еконо-
міки, оскільки здатен впливати на такі сектори господарства, як 
транспорт, зв’язок, торгівля та фінансовий сектор економіки держа-
ви. Лібералізація руху потоків капіталу, товарів і послуг, міцні 
інтеграційні зв’язки та фундаментальні глобалізаційні процеси у 
світі розширюють межі туристичних ринків, але при цьому створю-
ють нові потреби в галузі страхового захисту, використання страхо-
вих механізмів у процесі туристичної діяльності. Питання поширен-
ня та розвитку страхування на світовому туристичному ринку є 
проблемним, оскільки відрізняється низькою поінформованістю та 
довірою населення, недостатньою увагою з боку державних органів 
і відсутністю стабільності національних економік.

Існує світова система моніторингу ринку страхування, яка пред-
ставляє собою систему організацій, які відповідно до регіону регла-
ментують ринок послуг страхування (табл. 2).

Таблиця 2
Міжнародні органи регулювання страхової діяльності

Назва Функції, які виконує організація

1 2

Національна асоціація страхо-
вих комісарів (NAIC)

Об’єднує систему страхового нагляду 
кожного зі штатів США, встановлює 
однакові мінімальні стандарти, певним 
чином незалежна від законодавства 
п’ятдесяти штатів

Закінчення таблиці 1
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1 2

Асоціація страхових наглядових 
організацій Латинської Америки 
(ASSAL)

Організовує щорічні зустрічі з актуаль-
них питань функціонування страхового 
ринку країни

Комітет зі страхування ЄС Єдиний виконавчий орган у рамках 
органів управління ЄС, що координує, 
уніфікує та гармонізує законодавство 
країн ЄС з метою формування єдиного 
страхового простору в Європі

Рада органів страхових наглядів 
країн СНД

Здійснює регулярний обмін інформаці-
єю про зміни в національному страхо-
вому законодавстві та принципах регу-
лювання діяльності страхових компа-
ній, прагне до створення єдиного 
страхового простору на території країн 
СНД

Міжнародна асоціація страхових 
наглядів (IAIS)

Перша глобальна організація страхо-
вих наглядів, члени якої зобов’язалися 
регулярно обмінюватися інформацією 
про компанії, що працюють під їх 
юрисдикцією, і про керівництво цих 
компаній

Джерело: складено автором на основі [3].

Кожна з організацій здійснює функцію законодавчого та вико-
навчого органу на страховому ринку, формує політику розвитку, 
затверджує нормативні акти та розробляє шляхи дій у межах своєї 
регіональної компетенції.

В таблиці наведені найбільші організації, які існують у світі, що 
регламентують страхову діяльность у країнах-членах, тому що щод-
ннятаких організацій стає більше. Глобалізація світової економіки, 
розвиток НТП та удосконалення технічних можливостей у страху-
ванні призводять до того, що створюються нові національні і світо-
ві інформаційні системи на ринку страхування [3].

Ринок туристичного страхування в Україні перебуває у фазі ди-
намічного розвитку, тому потреба в страхуванні є особливо нагальною 
навіть для певних видів економічної діяльності. Поглиблення транс-
формації ринку, перебудова національної економіки, розширення 
зовнішньоекономічних зв’язків вимагають належного розвитку від-
носин у сфері страхування. Взаємне проникнення та поєднання різ-
них сфер управління, включаючи страхування, дозволяють отримати 
додаткові переваги для учасників туризму.

В свою чергу, організація страхування туристів пов’язана з ри-
зиками, отже виникають потреби у використанні страхової допомоги. 
Страхування вважають способом знизити ризик, що виникає у сфе-
рі туризму, зокрема такого його суб’єкту як туристичні організації 
та, власне, туристи. Головним видом страхування в туризмі вважають 
саме страхування відповідальності. Страхування відповідальності в 
туристичному бізнесі вважають особливим видом страхування, що 

Закінчення таблиці 2
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забезпечує страховий захист майнового інтересу, пов’язаного з від-
шкодуванням страхувальниками заподіяної ними шкоди юридичним 
чи фізичним особам або їх майну.

До основних видів страхування в туризмі відносять також медич-
не страхування. Медичне страхування передбачає страхування на 
випадок втрати здоров’я з будь-якої причини під час подорожування 
[7], представлено у (табл. 3.).

Таблиця3
Особливості медичного страхування туристів

Країна Особливості

1 2

Польща Страхування є обов`язковим, громадянин зобов’язаний 
мати страховий поліс при перетині українсько-поль-
ського кордону і під час перебування на території.

Молдова
Іноземні громадяни та особи без громадянства користу-
ються тими ж правами та обов’язками у сфері 
обов’язкового медичного страхування, що і громадяни 
Республіки Молдова. Іноземні громадяни (у т. ч. й гро-
мадяни України) можуть отримати страховий поліс з 
метою отримання як невідкладної, так і планової ме-
дичної допомоги.

Туреччина Туристи не мають права використовувати систему за-
гального медичного страхування.

Білорусь Громадяни держав-учасниць Співдружності Незалеж-
них Держав не підлягають обов’язковому медичному 
страхуванню.

Румунія Іноземні громадяни, які в’їжджають на територію Ру-
мунії на короткий термін або прямують транзитом до 
третьої країни, повинні мати поліс медичного страху-
вання. Румунська система соціального медичного забез-
печення передбачає надання громадянам, які тимчасово 
перебувають на території Румунії, безкоштовної медич-
ної допомоги у разі гострих захворювань, що потребу-
ють невідкладного лікування та хвороб, що мають ен-
демо-епідеміологічний характер.

Словаччина Кожен іноземець, який знаходиться на території, 
зобов’язаний мати поліс медичного страхування, дій-
сний на території Словаччини. Іноземці, які не відпо-
відають умовам участі у загальнообов’язковому медич-
ному страхуванні, можуть укласти договір про медичне 
страхування. «Union» є єдиною медичною страховою 
компанією на території Словаччини, яка надає послуги 
з комерційного страхування іноземців. Невідкладна 
медична допомога громадянам України, які перебува-
ють на території Словаччини без страхового полісу, 
надається виключно на платній основі.

Єгипет Рекомендується мати страховий поліс при здійсненні 
подорожі до Єгипту.
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1 2

Німеччина Медичне страхування має бути оформлене за наступними 
критеріями:
– для однієї особи або групи осіб – може бути оформле-
не в країні проживання, якщо це неможливо, у будь-якій 
іншій країні або запрошуючою стороною у країні при-
значення;
– має відшкодовувати витрати на транспортування на 
батьківщину у випадку захворювання або смерті, витра-
ти на невідкладну медичну допомогу та / або невідклад-
ну госпіталізацію під час перебування на території кра-
їн-учасниць;
– мінімальне покриття для страхових випадків має ста-
новити 30 000 євро.

Джерело: складено автором на основі [7;10]

Розвиток туристичного бізнесу відіграв значну соціальну й еко-
номічну роль, як у зарубіжних країнах, так і в Україні. Організацію 
туристичної діяльності пов’язують з безліччю ризиків, тому виника-
ють потреби в страховому захисті. 

Враховуючи сучасні тенденції в туризмі, а також зростаючий 
рівень ризику, важливо визначити фактори ризику та застосувати 
ефективні методи управління ризиками. Розширена класифікація 
ризиків дозволяє вибрати ефективний метод оптимізації на основі 
джерела та ступеня виникнення. У сучасних умовах страхування є 
надзвичайно важливим для всіх методів оптимізації ризику в туриз-
мі. Страхові компанії пропонують більше десяти видів послуг турис-
тичній галузі, а популярність конкретних програм туристичного 
страхування зростає.

Страхування набуло особливої популярності через зростаючу кіль-
кість туристів за кордоном і пропорційно: кількості збитків органі-
заціям, що надають послуги (готелі, ресторани, заклади культури та 
розваг тощо) фізичним особам (громадяни країни-господаря, авто-
мобілісти) або у зв’язку з мовою скарг туристів на порушення до-
говорів та договірних зобов’язань туристичної організації та переві-
зника для різних видів транспорту.

В умовах глобалізації економічних, політичних, культурних та 
соціальних просторів у сучасній економіці туризм вважають однією 
із динамічних галузей, що стрімко розвиваються. Сфера туризму 
володіє досить широким розповсюдженням і за статистичними дани-
ми займає провідне місце в економіці за обсягом надання послуг [12].

Туристична діяльність зробила значні внески в економіку нашої 
країни, дозволивши залучити додаткові кошти до державної скарб-
ниці, активізувавши зовнішньоторговельні обороти. Активна турис-
тична галузь об’єктивно породила необхідність найвищого організу-
вання виробництва, праці та управлінь у сфері організації страху-
вання туристів.

Це підтверджується тим, що страхування та туризм мають вели-
ке значення для розвитку економіки країни. Незаперечним фактом 

Закінчення таблиці 3
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є те, що туризм в Україні став для населення масовим економічним 
явищем. Її швидкий розвиток сприяє розширенню політичних, еко-
номічних, наукових та культурних зв’язків між Україною та інши-
ми державами.

Станом на сьогодні сучасний ринок страхування потребує нових 
підходів до розуміння основних категорій його функціонування, 
оскільки досвід показує, що фінансова надійність посідає чи не 
останнє місце в структурі страхової послуги [8].

Головними проблемами майбутнього розвитку туристичного стра-
хування є низька платоспроможність на послуги страхування, також 
те, що відсутня довіра населення до компаній страховиків, відсутня 
цілеспрямована державна підтримка у сфері послуг страхування, 
також спостерігається мала прибутковість певних видів послуг стра-
хування, занижена конкурентоспроможність страхових компаній у 
порівнянні з банком, відсутність чітких стратегічних планів страхо-
вої діяльності, низький рівень кваліфікації кадрів.

Застосування міжнародного стандарту страхування в нашій кра-
їні є найважливішим завданням та можливим напрямом входження 
страхових ринків держави у міжнародне страхове співтовариство. 
Але це буде можливим за умови врахування економічних і політич-
них складових країни, фінансово стабільної і законодавчо створеної 
бази страхування. В залежності від економічного становища держа-
ви та фінансової стабільності страховиків буде сформована і концеп-
туальна складова страхування, власне, буде визначено рівень стра-
хової гарантії з боку держави та окремо взятого страховика. При 
цьому страхова компанія може стати найважливішим інструментом 
для проведення реформи, оскільки страховик зазвичай знає сильну 
і слабку сторону клієнтів і має певний власний досвід ринкового 
перетворення [5, с.80-83].

Сучасний світовий економічний розвиток характеризується роз-
витком процесів, які докорінно змінюють структуру міжнародних 
відносин в економіці. Фінансовий капітал стає найпопулярнішим 
економічним ресурсом, коли темп його руху вкрай перевищує рух 
світового виробництва та торгівлі. З одного боку, безприкладна ін-
тернаціональна мобільність фінансових інструментів та їх інновацій-
ний характер в умовах лібералізації визначають необхідність функ-
ціонування фінансових ринків у дедалі більш єдиному середовищі з 
великою конкурентоспроможністю. Все це допомагає загальному 
прогресу економіки та дає нові можливості для більш ефективного 
користування фінансовими ресурсами. З іншого боку, деструктивні 
фактори, пов’язані зі спекулятивними операціями, зростають, розрив 
між фінансовим та реальним секторами світової економіки збільшу-
ється, а глобальна економічна криза викликає регіональну фінансо-
ву нестабільність.

Розвиток ринку послуг туристичного страхування здійснюється 
за таких умов:

– посилення конкуренції серед найбільших багатонаціональних 
страховиків;

– поява нових видів страхування і перестрахування; 
– злиття страхового, банківського і фінансового капіталів; 
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– початок процесу розробки комплексного та ефективного між-
народного страхового законодавства;

– адаптації національних ринків до нового режиму міжнародної 
торгівлі страховими послугами [4, с. 622-626]. 

Підхід до впровадження міжнародного досвіду страхування в на-
ціональній страховій системі України з новими технологіями, між-
народними нормами та страховими стандартами враховує: об’єктивні 
тенденції інтернаціоналізації та глобалізації страхового ринку та 
ґрунтується на принципах:

– інноваційної адекватності, 
– соціально-економічної доцільності, 
– послідовності; 
– транспарентності у міжнародному уніфікованому регуляторному 

середовищі [9, с.30]. 
Для повної інтеграції страхового ринку України в міжнародний 

простір необхідно:
1. Вивчити та встановити новий режим міжнародної торгівлі 

страховими послугами з виділенням основних характеристик прин-
ципово нового етапу розвитку регуляторної системи безпосередньо 
під егідою Всесвітньої організації торгівлі в рамках Генеральної 
угоди про торгівлю послугами (ГАТС); 

2. Створити ефективний механізм для страхової системи України 
для досягнення високої конкурентної позиції, зокрема шляхом:

– введення змін до національних законодавчих і нормативних 
актів для розвитку обов’язкового і добровільного страхування, 

– стимулювання капіталізації та інвестиційної спрямованості 
страхового ринку, 

– активізації розвитку його інфраструктури, 
– удосконалення оподаткування діяльності страховиків і пере-

страховиків, які працюють на ринку України [7, с.415].
Інтерпретація системи страхування подорожей – це, насамперед, 

домінуюче становище багатонаціональних страхових корпорацій, 
їхніх груп, стратегічних альянсів, тандемів, конгломератів, мегабро-
керів, асоціацій, що діють у єдиному міжнародному середовищі та 
активної експансіонарської поведінки у всіх сегментах страхового 
ринку, страхові інновації на основі новітніх інформаційних техно-
логій (табл. 4) [3, с. 120].

Таблиця 4
Наслідки впровадження міжнародного досвіду страхових послуг  

на національні страхові системи

Позитивні Негативні

1 2

залучення іноземних інвестицій у 
розвиток страхової інфраструктури 

втрата національного контролю над 
страховими резервами та інвестицій-
ними фондами з домінуючою інозем-
ною участю на страховому ринку або 
в окремих його сегментах.
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1 2

збільшення капіталізації та потенці-
алу національної страхової галузі за 
рахунок іноземних інвесторів

Обмеження можливості держави ви-
користовувати активні механізми со-
ціальної політики у сфері пенсійного 
та медичного страхування.

використання передових страхових 
технологій і «ноу-хау», 
розширення структури та покращен-
ня якості страхових послуг.

Підтримка розширення великих іно-
земних страховиків, демпінгу цін 
тощо.

Джерело: складено авторами на основі [3, с.120].

В Україні на сьогоднішній день актуальним є питання розвине-
ння страхового забезпечення у якості окремих напрямів державних 
регулювань розвитку бізнесу та підприємництва в різноманітних 
галузях господарства, тобто завдяки прийняттю спеціального закону, 
визначення обов’язкового виду страхування, регламентування діяль-
ності страхової організації.

Отже, говорячи в загальному про доцільність впровадження між-
народних систем страхування в Україні, слід виділити наступні 
перспективи даного впровадження:

– доцільним є підвищення уваги до розвитку страхування інно-
ваційних ризиків, яке поки що не є достатньо представленим на 
вітчизняному ринку;

– з метою сприяння та розвитку добровільного страхування вва-
жаємо за доцільне розширити використання страхових послуг для 
різних верств населення, включаючи громадян з низьким рівнем 
доходу;

– питання про розширення надання страхових послуг, у тому 
числі електронного продажу страхових послуг за певними видами 
страхування, має регулюватися на законодавчому рівні;

– сприяння подальшому розвитку добровільного медичного стра-
хування;

– використання механізму страхування цивільної відповідальнос-
ті та інших інструментів для захисту інтересів громадян у випадку 
заподіяння їх шкоди особами, діяльність яких пов’язана з перебу-
ванням і масовим скупченням громадян «[5].

Отже, доцільність впровадження комплексу даних заходів спри-
ятиме розширенню потенційних страхувальників, забезпечить до-
ступність страхових послуг для всіх категорій громадян і юридичних 
осіб, дозволить уникати ризиків тощо.

З огляду на сучасний стан українського страхового ринку, слід 
зазначити, що на світовій арені він займає дуже віддалене станови-
ще. Навіть враховуючи світову економічну кризу та кризові тенден-
ції, Україна залишається країною з недостатньо розвинутим страхо-
вим ринком. 

Розглянемо дані Інституту страхової інформації, який проводить 
щорічне опитування та надає найбільш стандартизовану інформацію, 
яка охоплює близько 90 країн, використовуючи багато різних дже-
рел [7].

Закінчення таблиці 4
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На відміну від розвинених країн, для українського страхового 
ринку характерна висока частка загальних страхових компаній. У 
той же час, якщо взяти до уваги концентрацію на страховому ринку, 
виявилося, що лише 150 із 318 страховиків накопичують 99,9% всіх 
зароблених премій. Це означає, що ми можемо говорити про наяв-
ність «псевдострахування» на страховому ринку.

Сфера туризму знаходиться в процесі зміни сфер впливу на рин-
ку туристичних послуг серед основних туристичних агентств. Най-
ближчим часом вони диктуватимуть попит на страхові послуги. Окрім 
обов’язкового страхування, яке стосується лише туристів, страху-
вання майна (нерухомість, автомобілі) існує і надалі зберігатиметься. 
З приходом закордонних турфірм, а також у процесі концентруван-
ня капіталу окремими вітчизняними туристичними агенціями зрос-
те потреба в особистому страхуванні (медичне, пенсійне, нещасний 
випадок), що буде частиною соціального пакету працівників турфір-
ми. Перспективним напрямком розвитку бізнесу в страховій галузі 
є створення страхового ринку для VIP-клієнтів туристичних агентств, 
для якого в комплексі буде здійснюватися страхування: страхування 
вкладів, платіжна картка, медичне страхування, страхування від 
нещасних випадків та обов’язкового страхування для всіх туристич-
них послуг. Надалі потрібно забезпечити введення комбінованих 
дисконтних карток, за допомогою яких банківські, страхові та ту-
ристичні послуги поєднуються в один продукт для задоволення потреб 
клієнтів, які не обмежені витратами, якість та комфорт. Внаслідок 
посилення вимог до відповідальності турфірм, можна передбачити 
збільшення попиту на страхування багатьох бізнес-ризиків. Напри-
клад: порушення зобов’язань постачальниками (житло, транспортні 
компанії, туристичні агентства тощо); втрата прибутку з незалежних 
причин (стихійні лиха, катастрофи, терористичні акти тощо) [12, с. 
48 – 59].

Комплексне, системне, багатоаспектне аналізування ринку стра-
хових послуг України, оцінювання його сьогоднішнього стану до-
зволили визначити закономірність розвитку послуг страхування в 
Україні, обґрунтувавши доцільність та запропонувавши на основі 
досвіду зарубіжних країн із розвиненою ринковою економікою ме-
ханізм залучення ринку страхових послуг до програми соціального 
захисту та методологічних принципів вдосконалення правових регу-
лювань страхової діяльності в нашій країні, що отримало важливе 
значення в плані соціально-економічного розвинення та подальшого 
інтегрування держави у світовому господарстві.

Недостатнє фінансування за умови гострого дефіциту коштів 
бюджету систем соціального забезпечення, загострення демографіч-
них питань у державі зумовили реформування в національній сис-
темі охорони здоров’я та пенсійному забезпеченні, а саме перехід-
ність від виключно бюджетних забезпечень до нових бюджетно-стра-
хових моделей, що фінансуються за рахунок цільового страхового 
внеску працівників, підприємства, а також за рахунок коштів бю-
джету [8].

Впровадження в Україні медичного й пенсійного страхування за-
безпечить досягнення певного результату:
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– отримання населенням додаткових можливостей завчасно по-
думати про власне майбутнє та забезпечити звичне матеріальне ста-
новище для себе, своєї сім’ї та близьких;

– покращити демографічну ситуацію в Україні;
– підвищити зацікавленість населення у піклуванні про своє 

здоров’я;
– підвищення якості медичного забезпечення;
– фінансове зміцнення страховика, який здійснює довгостроковий 

вид особистого страхування, внаслідок одержання вагомих коштів і 
використання цих коштів протягом довгого періоду; 

– скорочення дефіцитності державного бюджету завдяки його 
частковому розвантаженню;

– задоволення потреби в національній економіці та в інвестицій-
них ресурсах [11, с.85].

Висновки. Для підвищення рівня туристичної безпеки, підвищен-
ня привабливості особистого страхування та покращення туристичних 
продуктів для всіх членів туристичної організації було б доречно 
розширити пропозицію страхових послуг. Активна, прозора та до-
ступна позиція всіх зацікавлених сторін є необхідною умовою успіш-
ного розвитку туристичного бізнесу в країні.

Якщо говорити про доцільність впровадження міжнародних сис-
тем страхування туризму в Україну, то можна виділити такі пер-
спективи даного впровадження:

– необхідно приділити більше уваги розробці інноваційного стра-
хування від ризику, яке ще недостатньо представлене у цій галузі;

– з розвитком добровільного страхування ми вважаємо за доціль-
не розширити можливості використання страхових послуг для різних 
верств населення, включаючи громадян з низьким рівнем доходу;

– питання розширення надання страхових послуг, у тому числі 
електронного продажу страхових послуг за окремими видами стра-
хування, має регулюватися на законодавчому рівні;

– сприяння подальшому розвитку добровільного медичного стра-
хування;

– використання механізму страхування цивільної відповідальнос-
ті та інших інструментів для захисту інтересів громадян у разі за-
подіяння шкоди людям, діяльність яких пов’язана з перебуванням 
та масовим збором громадян.

Ефективність впровадження комплексу цих заходів допоможе 
розширити потенційних страхувальників, забезпечити доступність 
страхових послуг для всіх категорій громадян та юридичних осіб, 
уникнути ризиків тощо.

Що стосується майбутнього механізму впровадження, то слід 
враховувати впровадження комбінованих платіжних карток, у яких 
банківські, страхові та туристичні послуги об’єднуються в єдиний 
продукт, щоб задовольнити потреби клієнтів, які не є обмежені вар-
тістю, якістю та зручністю. Однак запровадження медичного та 
пенсійного страхування в Україні забезпечить досягнення певного 
результату для страхових компаній.

Ризик негативних явищ є частиною проблеми людської діяльнос-
ті, а в туризмі такий ризик ускладнюється тим, що в разі шкоди 
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здоров’ю та майну турист знаходиться в невідомій країні, де ніхто 
не надає безкоштовної допомоги або компенсації без страхування.

У туристичному бізнесі неможливо обійтись без послуг страху-
вання, а в умовах пандемії зростає його актуальність. 
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Процесс маркетинговых исследований в туристической сфере

Предмет исследования – совокупность теоретических и практических аспек-
тов использования основных маркетинговых исследований при планировании 
работы туристической организации. Цель исследования – выяснить и усовер-
шенствовать основные теоретические подходы в использовании маркетинговых 
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исследований, предложить их системно на каждом из этапов разработки марке-
тинговой стратегии туристического предприятия. Методология исследования 
заключается в применении методов анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 
прогнозирования, а также в использовании системного, деятельностного, исто-
рического подходов. Результаты работы – представлены предложения по реше-
нию проблем в сфере туризма, в частности в проведении маркетинговых иссле-
дований на туристических фирмах. Освещены проблемные вопросы в сфере 
туризма с точки зрения анализа рынка специфических услуг. Выводы – в ре-
зультате исследования установлено, что туристические организации требуют 
мониторинга рынка, постоянного и последовательного проведения маркетинговых 
исследований, в связи с высокой конкурентностью и вызовами времени.

Ключевые слова: процесс, маркетинговые исследования, специфический 
рынок, развитие инфраструктуры, маркетинг туризма.
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The process of marketing research in the tourism sector

The subject of the research is a set of theoretical and practical aspects of the 
use of basic marketing research in planning the work of a tourist organization.

The purpose of the article is to clarify and improve the basic theoretical 
approaches in the use of marketing research, to offer them systematically at each 
stage of developing the marketing strategy of a tourism enterprise.

The research methodology consists in the application of methods of analysis, 
synthesis, comparison, generalization, forecasting, as well as in the use of systemic, 
activity, historical approaches.

 The results of the work – presented proposals for solving problems in the 
field of tourism, in particular in conducting marketing research at travel agencies. 
The problematic issues in the field of tourism from the point of view of the analysis 
of the market of specific services are covered.

Conclusions. Tourism organizations need market monitoring, constant and 
consistent marketing research due to high competitiveness and time challenges.

Key words: process, marketing research, specific market, infrastructure deve-
lopment, tourism marketing.

Актуальність теми дослідження. Маркетинг і маркетингові до-
слідження в туристичній сфері України є досить не вивченими і не 
систематизованими, тоді як, вони мають ключове значення на євро-
пейських ринках туристичних послуг, оскільки являють собою орі-
єнтир на максимальну реалізацію можливостей на ринку туристичних 
послуг і спрямовують всі зусилля на користь споживача. Важливість 
маркетингу в процесі стратегічного планування роботи туристичної 
фірми полягає в досягненні успіху бізнес-проекту для запобігання 
постійної загрози неконкурентноспроможності на ринку туристично-
го бізнесу. 

Туристичним фірмам необхідно проводити маркетингову діяль-
ність із відповідно запланованими завданнями. Планування марке-
тингових завдань базується на стратегії туристичної компанії, а саме, 
маркетингових дослідженнях. 

Головні напрямки маркетингових досліджень в туризмі:
– дослідження внутрішнього потенціалу підприємства;
– аналіз частки ринку;
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– вивчення характеристик ринку;
– аналіз продаж;
– вивчення тенденцій ділової активності;
– пошук потенційних споживачів;
– прогнозування довгострокових тенденцій розвитку ринку;
– вивчення діяльності конкурентів;
– вивчення туристичних продуктів;
– аналіз задоволеності споживачів послугами фірми [4].
Аналіз досліджень і публікацій. Маркетингові особливості розви-

тку туристичної сфери висвітлені у працях як вітчизняних, так і 
зарубіжних вчених: О. Джанджугазової, Г. Папіряна, Ф. Котлера та 
інших. Маркетинг послуг у своїх працях розглядали вітчизняні та 
зарубіжні науковці та практики: Ф. Котлер, Т. Примак, А. Костю-
ченко, Е. Новаторов та ін. Серед науковців, які досліджували мар-
кетингові аспекти сфери туристичної діяльності, слід згадати таких, 
як Н. Кудла, Ю. Правик, І. Школа та інші. Дослідження цих авто-
рів ґрунтуються на глибокому аналізі сутності, проблем та перспек-
тив маркетингу туристичних послуг. 

У літературі з маркетингу трапляється багато визначень марке-
тингових досліджень, розроблені таблиці із визначеннями цих по-
нять. Зокрема Ф. Котлер [1], визначаючи суть досліджень, звертає 
увагу на сукупність дій, які потрібно виконати, перед тим як буде 
прийняте ринкове рішення. Інші науковці визначають маркетингове 
дослідження як збір, обробку й аналіз даних з метою зменшення 
невизначеності, яка присутня при прийнятті маркетингових рішень. 
Беручи за основу визначення відомого американського вченого та 
інших фахівців, зазначимо, що маркетингове дослідження є систем-
ним і об’єктивним пошуком та аналізом інформації для ідентифіка-
ції й вирішення довільної проблематики у сфері маркетингу.

Ідеї сучасного маркетингу такі: «Виробляти те, що купується, а 
не продавати те, що виробляється», «виробництво товару, орієнто-
ваного на споживача», «до кожного споживача – індивідуальний 
підхід». Вони супроводжували діяльність туристичних фірм прак-
тично з моменту їх виникнення. Відповідно і проблеми налагоджен-
ня хороших контактів з потенційними клієнтами, реклама фірми, 
створення і закріплення в суспільстві позитивного ставлення до 
туризму є одними з найголовніших для підприємств туристичної 
індустрії. Неоціненну допомогу в цьому туристичним фірмам надає 
робота по організації «Public relations», що доволі часто проводить-
ся в рамках маркетингової діяльності» (зв’язок з громадськістю). 

Метою проведення маркетингових досліджень у туристичній ком-
панії в конкурентній боротьбі та конкурентоспроможності її окремих 
туристичних продуктів є збирання й аналіз інформації, необхідної 
для вибору конкурентних стратегій. Їх вибір визначається результа-
тами досліджень таких проблем. По-перше, необхідно встановити 
привабливість сфери туризму в довгостроковій перспективі. По-друге, 
необхідно визначити конкурентні позиції компанії та її туристично-
го продукту порівняно з іншими туристичними компаніями [3].
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Можна виділити п’ять конкурентних сил, що визначають при-
вабливість певного ринку сфери туризму і позиції даної туристичної 
компанії у конкурентній боротьбі в туріндустрії, а саме:

– поява нових конкурентів;
– загроза заміни даного продукту новими туристичними продук-

тами;
– сила позиції посередників;
– сила позиції покупців;
– конкурентне середовище в самій сфері туризму [4].
Щодо загрози заміни даного туристичного продукту новими ту-

ристичними продуктами, то мається на увазі розробка і пропозиція 
нових туристичних продуктів, що задовольняють ту саму потребу, 
але створені на основі абсолютно нових принципів. Сила позиції 
туристичних компаній багато в чому визначається тилом ринку, на 
якому вони працюють.

Мета дослідження полягає в удосконаленні роботи туроператорів 
у сучасних кризових умовах за допомогою маркетингових досліджень. 
Це, на нашу думку, слушна нагода вдосконалити сам процес марке-
тингових досліджень відповідно до туристичної сфери і турфірм зо-
крема.

Виклад основного матеріалу. Туристичний потенціал України на 
сьогодні розкрито не повною мірою, про що свідчить 1,5-2,5% част-
ка туристичної галузі в структурі ВВП країни. Основними перепо-
нами, що перешкоджають розвитку туристичного сектора в Україні, 
сьогодні є переважно чинники управлінського, економічного, еколо-
гічного, соціального та культурного характеру [14, с. 124].

Маркетинг трактується як цілісна концепція розвитку підпри-
ємства, філософія його існування, здійснювана таким чином, що 
система управління підприємством будується на принципах взаємо-
вигідних обмінів, а процес управління реалізується як маркетингове 
управління. Очевидно, що маркетингово-орієнтована діяльність ме-
неджера обов’язково передбачає формування маркетингового стилю 
мислення, що пов’язано з наявністю особливих особистісних якостей 
менеджера. Використовуючи метод історичного аналізу, вивчивши 
причини виникнення та еволюцію маркетингу, як виду діяльності і 
як науки, а також розглянувши зміну структурно-змістовного напо-
внення терміну «маркетинг», ми прийшли до висновку про об’єктивне 
походження феномена маркетингової культури, можливості його 
тлумачення стосовно особистості менеджера [6].

В основу розробки ринкової стратегії туристичного підприємства 
беруть, як правило, маркетинговий підхід. Цілі маркетингу повинні 
знайти відображення у довгострокових та короткострокових планах 
підприємства. До кількісних цілей можна віднести: збільшення об-
сягу надання послуг, зростання величини прибутку, зниження ви-
трат, підвищення продуктивності. Якісними цілями можуть бути: 
підвищення іміджу підприємства, піклування про охорону навко-
лишнього середовища, підтримання високого професійного рівня 
кадрів тощо. Пріоритетність цілей визначається ступенем впливу тих 
чи інших показників на рівень прибутковості підприємства [3].
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На практиці стратегічного планування розвитку діяльності під-
приємства на регіональному ринку послуг на першому етапі здій-
снюють кількісний аналіз ринку. При цьому ставлять за мету здій-
снення стратифікації покупців.

Погоджуємося з обраними вченим Ф. Крейчманом умовами для 
успішної реалізації маркетингових функцій на туристичних підпри-
ємствах:

1) завдяки гнучкому реагуванню динаміки попиту і маніпулюван-
ню наявними ресурсами забезпечується оптимальна пропорційність 
між попитом та пропозицією певного вигляду та асортименту;

2) сприяє формуванню системи ринкових і договірних відносин 
зі всіма елементами та структурами виробництва та споживання на 
внутрішньому та на зовнішньому ринках; 

3) виконання дії на виробничому процесі з метою стимулювання, 
оновлення і вдосконалення асортименту, покращення якості про-
дукції, яка випускається; 

4) сприяє активному пошуку нових ринків збуту та розширенню 
вже існуючих, досягненню оптимального рівня соціально-економічної 
ефективності ринкових відносин. Інструменти в маркетинговому 
плануванні повинні бути спрямовані на розробку сильних та стійких 
конкурентоспроможних переваг підприємства, а також розробку 
маркетингової стратегії в умовах кризи [13]. 

Потенційний ринок у сфері внутрішнього туризму України в се-
редньому складає близько 20% усього населення України (регіону, 
області і т.п.). До його складу входить та частина населення, що 
виявляє зацікавленість до придбання даного виду послуг і має від-
повідні засоби для здійснення купівлі. Ця частина населення складає, 
так званий, «дійсний ринок». Якщо його зменшити на кількість 
покупців, що з тих чи інших причин (законодавчі обмеження, зни-
ження сукупного доходу в розрахунку на одного члена сім’ї, стан 
здоров’я та ін.) не реалізують свою зацікавленість, одержимо «квалі-
фікований ринок». Він може складати 50%- 80% дійсного ринку [7].

Отже, туристичні підприємства України активно обслуговують 
близько 10%-15% покупців потенційного внутрішнього ринку, що 
мають можливість робити вибір із усього розмаїття пропонованих 
товарів, у тому числі конкуруючих фірм.

«Освоєний ринок» складають покупці, що віддають перевагу то-
варам (послугам) даного підприємства. 

Аналогічні дослідження розповсюджуються на ринки зарубіжно-
го (виїзного) та іноземного (в’їзного) туризму. Кількісний аналіз 
ринку дозволяє одержати дані про обсяги послуг, які ринок має 
змогу прийняти в сьогоденні й у перспективі. 

Кількісний аналіз має такі завдання:
а) зробити вибір найбільш ефективних каналів розподілу продук-

ції (послуг) підприємства, цільових ринків; прийняти рішення про 
розширення виробничих потужностей;

б) створити базу для розробки оптимального плану реалізації про-
дукції (послуг) з розбивкою по календарних періодах і, таким чином, 
уникнути нестачі товарів для задоволення попиту в кожен конкрет-
ний момент часу;
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в) визначити послідовність етапів освоєння ринку з урахуванням 
фактора концентрації споживачів – одного з найбільш істотних рин-
кових факторів у сфері туризму.

Розглядаючи методологічні особливості якісного аналізу ринку, слід 
відзначити, що метою такого аналізу є визначення конкурентних пере-
ваг туристичного підприємства за показниками іміджу підприємства 
на ринку, піклування про охорону навколишнього середовища, під-
тримання високого професійного рівня кадрів тощо та ступеню впливу 
тих чи інших показників на рівень прибутковості підприємства [5].

Водночас, слід підкреслити, що жодне туристичне підприємство 
не може досягти переваги над конкурентами по всіх комерційних 
характеристиках послуг та засобах їх просування на ринку. Необ-
хідно вибрати пріоритети і виробити стратегію, яка найбільше від-
повідає тенденціям розвитку ринкової ситуації та найкращим засо-
бам, використовує сильні сторони діяльності підприємства. На від-
міну від тактичних дій на ринку стратегія конкуренції повинна бути 
спрямована на забезпечення переваг над конкурентами в довгостро-
ковій перспективі, що оцінюється на період 3–5 років.

Провідні туристичні компанії проводять безліч різних типів до-
сліджень, використовуючи кількісні і якісні методи, такі, як теле-
фонні і поштові анкетування, фокус-групи, дані про клієнтів для 
більшої інформації щодо сегментації і частки ринку, тестування 
туристичного продукту, цінової сприйнятливості споживача, його 
задоволеності та ін.

Процес досліджень розбитий на кілька простих етапів. На перших 
етапах визначаються проблеми, які підлягають розв’язанню, цілям 
відповідного підрозділу і розробці методу розв’язання проблеми. На 
наступному етапі формується план дослідження. Компанія вирішує: 
проводити маркетингове дослідження власними силами чи замовити 
його компанії, яка спеціалізується на дослідженнях. До того ж, вона 
вирішує, використати кілька фірм чи доручити цю роботу тільки од-
ній. Як тільки рішення ухвалене, проводиться збирання та аналіз 
даних. На завершальному етапі маркетингового дослідження необхід-
но підтримувати діалог між клієнтом і менеджерами, які займаються 
дослідженнями, в рамках якого можна роз’яснити значення отриманих 
результатів дослідження або дати пропозиції щодо майбутніх дій [4].

Можливості Інтернету дають змогу дізнатися про проведені мар-
кетингові дослідження, які, можливо, задовольняють туристичну 
компанію, знайти вторинні дані, підібрати програмне забезпечення 
для маркетингових досліджень, а також зібрати дані від проведення 
фокус–груп, анкетувань та ін. Одна з найбільших переваг проведен-
ня дослідження в Інтернеті полягає в тому, що дані можуть обро-
блятися з їхнім надходженням. Дані з Інтернету не вимагають до-
даткового етапу введення, тому що вони вже знаходяться в електро-
нному вигляді. Інтернет корисний і в управлінні маркетинговими 
дослідженнями. Він використовується для розповсюдження резуль-
татів маркетингових досліджень і звітів, які можуть бути розміщені 
на конкурентоспроможних сайтах, що робить їх доступними на 
світовому інформаційному просторі.

У зовнішньому середовищі постійно протікають динамічні про-
цеси змін, постійно щось зникає і з’являється щось нове. Одна час-
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тина цих процесів відкриває сприятливі можливості для фірми. Інша, 
навпаки, створює для неї додаткові труднощі та обмеження. Для 
успішної маркетингової діяльності фірма прогнозує як можливі 
труднощі в майбутньому, так і появи нових можливостей. Тому, 
маркетинг, досліджуючи зовнішнє середовище, концентрує увагу на 
з’ясуванні того, які загрози і які можливості вони приховують у собі. 

Далекоглядні перспективи надання широкого комплексу турис-
тичних послуг можуть стати нереальними за відсутності необхідних 
фінансових коштів. Саме тому сильні і слабкі сторони внутрішнього 
середовища підприємства в такій же мірі як погрози і можливості 
вивчаються в процесі ситуаційного аналізу.

Ситуаційний аналіз ґрунтується на результатах маркетингових 
досліджень. Їх проведенням досягається виявлення ринкових мож-
ливостей підприємства. Ситуаційний аналіз головним чином спря-
мований на виявлення:

– можливостей і загроз, які можуть виникнути у зовнішньому 
маркетинговому середовищі;

– сильних і слабких сторін, які визначаються станом внутрішнь-
го маркетингового середовища підприємства. Після того, як конкрет-
ний список можливостей і загроз, сильних і слабких сторін складе-
но, компанія встановлює  взаємозв’язок між ними. Це дозволяє 
виділити маркетингові можливості туристичної фірми [6].

Маркетингові можливості туристичного підприємства використо-
вуються як привабливі напрямки маркетингових зусиль підприєм-
ства, за допомогою яких підприємство має конкурентні переваги. 
Для визначення конкурентних  переваг застосовується метод SWOT.

Конкурентними перевагами успішних туристичних фірм є:
– бренд;
– висока якість наданих послуг;
– індивідуальний контакт із клієнтами;
– орієнтація на споживача, його запити та побажання;
– стійка клієнтура;
– дієва реклама;
– сприятливі умови для продажу послуг;
– кваліфікація персоналу, потужний менеджмент;
– досвід роботи і т. д.
Маркетингове дослідження – це наукове дослідження, спрямова-

не на систематичний збір, оцінку й аналіз фотографічної інформації 
щодо потреб, думок, мотивацій, відносин, поведінки окремих осіб, 
організацій, пов’язаних із маркетингом, тобто всіма аспектами про-
сування на ринку певних товарів і послуг, а також підготовку цієї 
інформації до прийняття маркетингових рішень. 

Необхідність маркетингових досліджень цілком очевидна. Вона 
виходить з того, що керівництво будь-якої компанії, фірми при при-
йнятті маркетингових рішень повинно вибрати найбільш ефективні 
з них, поєднуючи максимально можливі рівні ефективності і ризику. 
Попередньо одержуючи необхідну інформацію (інтернет-джерела, 
сарафанне радіо, особистісні контакти, теле- радіореклама, преса), 
можна уникати потенційно провальних кроків, які призведуть орга-
нізацію до занепаду [3].
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Висновок. Проведення маркетингового дослідження необхідне на 
туристичних підприємствах за наявності таких чинників:

– маркетингового, тобто дійсної необхідності урахування марке-
тингового підходу в діяльності відповідної фірми;

– інформаційного, пов’язаного з відсутністю або недостатністю 
інформації для прийняття рішень у маркетинговій інформаційній 
системі;

– методичного, що визначає доцільність проведення маркетинго-
вого дослідження, обґрунтованого в програмі необхідністю вирішен-
ня проблем і реалізації висунутих цілей, підкріпленого фінансово, 
нарешті, такого, що виключає відплив інформації.

Маркетинговими дослідженнями займаються самостійно переваж-
но великі фірми, які можуть дозволити собі мати спеціальний під-
розділ. Менші фірми, як свідчить практика, звертаються із замов-
ленням провести таке дослідження до спеціалізованої організації або 
більших фірм, де працюють відповідні спеціалісти (маркетологи). 
Цим займаються рекламні агентства, служби соціологічних дослі-
джень, маркетологи відповідних напрямів.
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РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ

Мета статті полягає в аналізі національного законодавства щодо регулюван-
ня державної політики у видавничій галузі України і формуванні висновків 
щодо удосконалення законодавства з питань регулювання відносин у сфері ви-
давничої справи. Для охарактеризування основних зрізів дослідження автори 
поставили собі за мету обґрунтувати актуальні напрями перебудови державного 
регулювання відносин у сфері видавничої справи та проаналізувати особливості 
наукової рецепції проблеми взаємодії держави і представників видавничої га-
лузі. Методологія роботи полягає у використані діалектичного методу пізнання 
державно-правових явищ, формально-догматичного методу, структурно-функці-
онального, методу порівняльно-правового дослідження, порівняльно-історичного 
методу. Зазначені методи дослідження дали змогу проаналізувати особливості 
системи видавничої справи в країні та дослідити стан правового регулювання 
видавничої справи на період незалежності України. Наукова новизна одержаних 
результатів полягає в тому, що охарактеризовано основні норматино-правові 
акти з питань регулювання видавничої діяльності, визначено основні законо-
давчі, економічні та культурологічні проблеми національного книговидання на 
сучасному етапі, досліджено статистику випуску видавничої продукції україн-
ською та російською мовами. Також виділено основоположні принципи регулю-
вання діяльності видавництв, серед яких основними визначили свободу та 
скасування цензури, незалежність від центральних і місцевих політичних, 
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державних органів. Висновки. Для беззаперечного забезпечення конституційних 
гарантій на свободу слова в Україні, вільного висловлювання поглядів і пере-
конань, а також продовження процесу поліпшення законодавчого забезпечення 
видавничої сфери, проведення політики підтримки книговидання, сприяння 
формуванню позитивного іміджу держави потрібно здійснювати заходи щодо 
вдосконалення правового регулювання видавничої сфери, відповідності україн-
ського законодавства міжнародним правовим стандартам, Європейській конвен-
ції з прав людини. 

Ключові слова: адміністративно-правове регулювання, організаційно-право-
ве регулювання, форми і методи регулювання, законодавчі акти, нормативні 
документи, видавнича діяльність, державна політика, Книжкова палата 
України.
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Регулирования государственного издательского дела

Цель статьи заключается в анализе национального законодательства по 
регулированию государственной политики в издательской отрасли Украины и 
формированию выводов по совершенствованию законодательства по вопросам 
регулирования отношений в сфере издательского дела. Для характеризации 
основных срезов исследования авторы поставили себе целью обосновать 
актуальные направления перестройки государственного регулирования отноше-
ний в сфере издательского дела и проанализировать особенности научной ре-
цепции проблемы взаимодействия государства и представителей издательской 
отрасли. Методология работы заключается в использовании диалектического 
метода познания государственно-правовых явлений, формально-догматического 
метода, структурно-функционального, метода сравнительно-правового исследо-
вания, сравнительно-исторического метода. Указанные методы исследования 
позволили проанализировать особенности системы издательского дела в стране 
и исследовать состояние правового регулирования издательского дела на пери-
од независимости Украины. Научная новизна исследования заключается в том, 
что охарактеризованы основные норматино-правовые акты по вопросам регули-
рования издательской деятельности, определены основные законодательные, 
экономические и культурологические проблемы национального книгоиздания 
на современном этапе, исследовано статистику выпуска издательской продукции 
на украинском и русском языках. Также выделены основополагающие принципы 
регулирования деятельности издательств, среди которых основными определи-
ли свободу и отмену цензуры, независимость от центральных и местных по-
литических, государственных органов. Выводы. Для беспрекословного обеспе-
чения конституционных гарантий на свободу слова в Украине, свободного 
выражения взглядов и убеждений, а также продолжения процесса улучшения 
законодательного обеспечения издательской сферы, проведения политики по-
ддержки книгоиздания, содействия формированию положительного имиджа 
государства нужно принимать меры по совершенствованию правового регули-
рования издательской сферы, соответствия украинского законодательства 
международным правовым стандартам, Европейской конвенции по правам че-
ловека.

Ключевые слова: административно-правовое регулирование, организацион-
но-правовое регулирование, формы и методы регулирования, законодательные 
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акты, нормативные документы, издательская деятельность, государственная 
политика, Книжная палата Украины.
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Regulation of state publishing

The purpose of the article is to analyze the national legislation on the regulation 
of state policy in the publishing industry of Ukraine and to form conclusions on 
the improvement of legislation on the regulation of relations in the field of 
publishing. To characterize the main sections of the study, the authors set 
themselves the goal to substantiate the current areas of restructuring of state 
regulation of relations in the field of publishing and analyze the features of the 
scientific reception of the problem of interaction between the state and the 
publishing industry. Methodology. The methodology of work consists in the use of 
the dialectical method of cognition of state and legal phenomena, the formal-
dogmatic method, the structural-functional method, the method of comparative-legal 
research, the comparative-historical method. These research methods made it 
possible to analyze the peculiarities of the publishing system in the country and 
to investigate the state of legal regulation of publishing for the period of 
independence of Ukraine. The scientific novelty of the obtained results is that the 
main legal acts on the regulation of publishing are characterized, the main 
legislative, economic and cultural problems of national book publishing at the 
present stage are identified, the statistics of publishing production in Ukrainian 
and Russian are studied. The basic principles of regulating the activity of publishing 
houses are also highlighted, the main ones being the freedom and abolition of 
censorship, independence from central and local political and state bodies. 
Conclusions. In order to unquestionably provide constitutional guarantees for 
freedom of speech in Ukraine, free expression of views and beliefs, as well as to 
continue the process of improving the legislative support of the publishing sphere, 
conducting a policy of book publishing support, promoting a positive image of the 
state, legislation, international legal standards, the European Convention on Human 
Rights.

Keywords: administrative and legal regulation, organizational and legal 
regulation, forms and methods of regulation, legislative acts, normative documents, 
publishing activity, state policy, Book Chamber of Ukraine.

Постановка проблеми. Правове регулювання в будь-якій галузі 
здійснюється за допомогою соціально-економічних заходів через ан-
тимонопольну політику й розвиток конкуренції, державну стандар-
тизацію, метрологію, систему оподаткування, інші форми правового 
впливу. Упродовж історії розвитку видавничої справи в Україні 
неодноразово проходила зміна організаційних форм та ідейно-полі-
тичних засад у книговиданні. 

Відносини між книговиданням та державою, які були стабільни-
ми, докорінно змінилися з початком ринкових реформ, переходом 
видавництв та підприємств галузі на госпрозрахунок та самофінан-
сування, появою нових форм власності та лібералізації цін на ви-
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давничу продукцію. Суттєво змінився інформаційний ринок. На 
додаток до радіо і телебачення все потужнішу роль почав відіграва-
ти Інтернет. Видавнича продукція набула функціонального значення 
і стала товаром. Розвиток галузі відбувається на тлі серйозної кон-
курентної боротьби, перш за все з іноземним видавничим продуктом. 
Дедалі гострішими стають економічні проблеми видавничих підпри-
ємств. Скоротилися кількісні та знизилися якісні показники випу-
щеної друкованої продукції, зростає собівартість видань, зменшуєть-
ся купівельна спроможність населення, слабшає інтерес до читання. 
В особливо критичному стані опинилася україномовна література.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Увагу до законодавчого 
регулювання відносин у сфері видавничої справи та його ефектив-
ності виявляли у своїх роботах М. Сенченко, Т. Кузнякова, Н. Ку-
чина, В. Я. Середа, Л. Белякова, В. Георгієв, О. Забужко, брати 
Капранови, В. Семеноженко, Т. Кузнякова, М. Тимошик, В. Шпак. 
Пошуки засобів регулювання видавничої діяльності на різних етапах 
розвитку незалежної України здійснюють К. Індутна, М. Сенченко, 
О. Афонін. 

Необхідно зазначити, що значного зацікавлення вчених у ґрун-
товному вивченні державного регулювання національної видавничої 
галузі в Україні не спостерігається, достеменно невідомо, з чим 
пов’язана така низька увага до проблеми. Проте основні положення 
все ж знайшли відображення в працях загальносинтетичного харак-
теру, це поодинокі наукові розвідки та статті.

Таким чином, беззаперечним залишається факт необхідності на-
укового обгрунтування проблеми і зорієнтованості на подальше до-
слідження теоретичних засад формування й реалізації правової по-
літики у видавничій галузі, що зумовило актуальність обраної теми.

Формулювання мети статті. Мета статті полягає в тому, щоб на 
основі аналізу наукової літератури та нормативно-правових актів 
розкрити сутність правового регулювання державної видавничої 
справи.

Виклад основного матеріалу. Появі видавничої справи передував 
довгий історичний період, коли вже існувала книжкова справа, але 
ще не було видавничої діяльності як такої. Цей етап характеризу-
ється такими ознаками: 1) рукописний формат книги; 2) копіювання 
книг з метою їх розповсюдження здійснювалося шляхом перепису-
вання рукописів; 3) обмежена кількість книжок; 4) їх висока вар-
тість. Як наслідок, на цьому етапі був відсутній предмет правового 
регулювання через низький суспільний інтерес до даного виду від-
носин. 

Останній етап переходу до недержавної системи організації кни-
говидання кінця ХХ ст. пов’язаний із демократичними перетворен-
нями у видавничій сфері, внаслідок чого була зруйнована монополія 
держави. В умовах прискорення науково-технічного прогресу, впро-
вадження нових технологій втручання держави в економічну діяль-
ність суб’єктів видавничої справи та обмеження конкуренції пере-
творилися у фактори, що стримували розвиток видавничої справи. 

Система адміністративного регулювання зазнала суттєвих змін. 
У цій ситуації держава, втративши традиційні адміністративно-управ-
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лінські функції, перейшла від політики стримування до політики 
стимулювання конкуренції, максимально скорочуючи сфери держав-
ної опіки [1, с. 13-17]. 

Державне регулювання здійснювалося на основі гнучкіших не-
прямих форм і методів. Було скасовано обмеження на створення 
нових видавництв та видавничих організацій, спростилася процеду-
ра їх реєстрації. Ще одним напрямом перебудови адміністративного 
регулювання для стимулювання конкуренції та розширення свободи 
підприємницької діяльності у видавничій сфері стало послаблення 
державної регламентації цінової політики. Однак процеси, які від-
бувалися і призвели до мінімізації державного контролю над випус-
ком книжкової продукції, ціноутворенням у видавничому секторі, 
аніскільки не зменшували ролі держави в управлінні видавничою 
справою через правові та фінансові механізми, без яких у системі 
вільного ринку неможливо обійтись. До того ж, держава не знімала 
з себе відповідальності за духовно моральний стан нації, формуван-
ня гармонійно розвинутого громадянського суспільства [2, с. 24-33]. 

Саме адміністративно-правове регулювання вже не зводилося 
тільки до встановлення обов’язкових для виконання правил поведін-
ки й відповідальності за їхнє порушення або недотримання. Зросла 
роль організаційно-правового регулювання шляхом створення нор-
мативних рамок діяльності суб’єктів і надання їм більш-менш ши-
рокої самостійності у виборі варіантів поведінки, способів розв’язання 
власних завдань. 

Найважливішою правовою передумовою становлення книговидан-
ня в новій системі масової інформації, що відповідало реаліям де-
мократичного реформування суспільства, стало прийняття в 1990 
році Закону СРСР «Про пресу та інші засоби масової інформації», 
завдяки чому громадяни отримали можливість реалізувати право на 
інформацію. 

Закон декларував свободу та скасування цензури, усі видавництва 
отримали реальну незалежність від центральних і місцевих політич-
них, державних органів, які раніше здійснювали жорсткий контроль 
щодо організації видавництв та тематики видань [3]. Ці основопо-
ложні принципи було закладено в законах України «Про друковані 
засоби масової інформації (пресу) в Україні» (1992) та «Про видав-
ничу справу» (1997). 

Так, сучасна дослідниця І. Копистинська наголошує, що витоки 
нової системи українського книговидання варто шукати у прийнятому 
1992 р. Законі України «Про інформацію», який ліквідував інститут 
цензури, позбавив ідеологічного впливу і практично зруйнував основи 
радянської системи ЗМІ, а, отже, – і книговидання [4, с. 52-150]. На 
початку 90-х рр. ХХ ст. у друкарській галузі відбулася справжня 
революція. На зміну державним видавництвам постали нові приватні 
видавничі структури. Як відзначає М. Тимошик, один із найавтори-
тетніших авторів у галузі видавничої справи та редагування, до здо-
буття незалежності України діяло 25 державних видавництв, більшість 
з яких залишалися у підпорядкуванні владних органів [5].

До прийняття цих законів, виходячи із Акту проголошення не-
залежності України, реалізуючи положення Декларації про держав-
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ний суверенітет України щодо самостійності у вирішенні питань 
науки, освіти, культурного і духовного розвитку, Державний комітет 
України по пресі послідовно починав здійснювати заходи, спрямова-
ні на демократизацію і вдосконалення видавничої справи у респу-
бліці [6]. 

Так, Комітетом у жовтні 1991 р. скасовано заборони і обмеження 
на випуск навчальних та наукових видань вищими навчальними за-
кладами, науково-дослідними установами, бібліотеками, музеями. У 
січні 1992 р. функції Головного управління по охороні державних 
таємниць у пресі та інших засобах масової інформації при Кабінеті 
Міністрів України, надалі – Державного комітету України по охо-
роні державних таємниць у пресі та інших засобах масової інформа-
ції, були зведені до забезпечення відповідно до чинного законодавства 
охорони заборонених до опублікування відомостей, розголошення 
яких може заподіяти шкоду оборонним, науково-технічним і еконо-
мічним інтересам України. Також було акцентовано, що Комітет і 
його органи, згідно з Законом України «Про друковані засоби масо-
вої інформації (пресу) в Україні», не здійснюють контроль за ідеоло-
гічним змістом публікацій [7]. 23 лютого 1994 р. введено в дію Закон 
України «Про авторське право та суміжні права». Він базується на 
міжнародних нормах використання творів, враховує тенденції право-
вого регулювання традиційних і нових об’єктів авторського права [8].

Вдосконалення законодавчої бази, законотворча діяльність у сфе-
рі друкованих та електронних засобів масової інформації, книгови-
давничої галузі у 1995-1997 роках стало одним із пріоритетних на-
прямів роботи Міністерства інформації України. Міністерство про-
вело велику роботу в процесі розроблення та опрацювання Закону 
України «Про видавничу справу», який став найважливішим фак-
тором формування нової видавничої системи України, що докорінно 
відрізнялася від попередніх. 

Закон унормовує загальні засади видавничої справи, порядок 
організації та провадження видавничої діяльності, виготовлення та 
розповсюдження видавничої продукції, умови взаємовідносин і функ-
ціонування суб’єктів видавничої справи. Закон визначив права та 
обов’язки замовника, видавця, виготовлювача видавничої продукції 
та обмеження права у видавничій справі [9]. Упродовж 2002-2020 рр. 
закон постійно удосконалювався шляхом внесення змін та доповнень. 

Функціонування суб’єктів видавничої справи регулюється загаль-
ними положеннями різних галузей права – суспільного, податкового, 
адміністративного, які визначають правовий стан юридичних осіб та 
норми здійснення підприємницької діяльності на території України. 

На даний момент видавнича діяльність розглядається як важли-
ва складова демократії, яка наділена такими функціями як інфор-
мування громадян, визначення порядку денного в суспільних обго-
вореннях, контроль за політичними, економічними і соціальними 
центрами влади [1, с. 13-17].

Відповідно до Закону України «Про видавничу справу», відноси-
ни у сфері видавничої справи регулюються Конституцією України, 
Господарським кодексом України, законами України «Про інформа-
цію», «Про обов’язковий примірник документів», «Про авторське 
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право і суміжні права», «Про державну таємницю», «Про державну 
підтримку книговидавничої справи в Україні», «Про друковані за-
соби масової інформації (пресу) в Україні», «Про державну підтрим-
ку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів» та 
іншими нормативно-правовими актами [9]. 

Таким чином, прийняття Закону України «Про видавничу спра-
ву» дозволило визначити державні пріоритети та забезпечити спри-
ятливі умови для розвитку видавничої справи і насамперед – здій-
снити комплексне державне регулювання в галузі книговидання. 
Адже, неврегульованість нормативно-правової бази щодо розвитку 
видавничої діяльності, недосконалість механізмів державного регу-
лювання галузі, відсутність мережі державно-управлінських струк-
тур, які б відповідали за координацію діяльності та створення на-
лежних умов для функціонування державних і приватних видав-
ництв, призводять до зростання розриву між культурними, 
науковими, освітянськими та іншими потребами суспільства і рівнем 
їх реального задоволення.

За державної фінансової підтримки та у рамках Програми ви-
пуску соціально значущих видань і програми «Українська книга» 
здійснювався випуск видань, передбачених державними програма-
ми [10]. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2018 р. 
затверджено Порядок використання коштів, передбачених у держав-
ному бюджеті для здійснення заходів з питань європейської та єв-
роатлантичної інтеграції в інформаційній сфері у межах реалізації 
здійснення організаційно-технічних заходів щодо забезпечення про-
ведення інформаційних кампаній, у тому числі розроблення, виго-
товлення, розповсюдження, розміщення у засобах масової інформації, 
Інтернеті та на об’єктах зовнішньої реклами інформаційних продук-
тів, друкованої продукції, інформаційних матеріалів графічного та 
навчально-методичного характеру; видання брошур, довідників, на-
укових, публіцистичних та інших праць, присвячених історії та 
перспективам розвитку ЄС, механізму прийняття рішень інституці-
ями ЄС [11].

Результати аналізу розвитку видавничої галузі свідчать про на-
явність значних проблем, які стримують розвиток книговидання, 
зокрема, зниження рівня інтересу до читання, недостатній рівень 
державної підтримки галузі, низька конкурентоспроможність, низь-
кий рівень попиту українців на вітчизняну видавничу продукцію, 
зумовлений зростанням цін на неї та зменшенням реальних доходів 
населення. 

За даними Книжкової палати України, протягом останніх п’яти 
років випуск вітчизняної видавничої продукції становить близько 
однієї книги на рік на одну особу, водночас у країнах ЄС на одного 
мешканця видається від 6 до 8 книг на рік [10]. Так, у 2020 р. ви-
пуск видавничої продукції, зокрема книг і брошур українською 
мовою, становив 1418 друк. од., а російською – 146 друк. од. [12]. 
Зважаючи на прийняття Закону України «Про забезпечення функ-
ціонування української мови як державної», підтримка видань укра-
їнською мовою збільшилася. 
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Не менш важливим у регулюванні відносин у сфері видавничої 
справи є питання приватизації, організації, власне, видавничого про-
цесу (державний облік суб’єктів видавничої справи), інформаційних 
відносин, ведення державної бібліографії та статистики, а також 
система управління та контроль за дотриманням суб’єктами видав-
ничої справи законодавства. 

Правовою основою процесу приватизації в Україні є Конституція 
України, законодавчі та нормативні акти. Так, наприклад, Закон 
України «Про підтримку ЗМІ та соціальний захист журналістів» 
регулює відносини власності в інформаційній сфері, визначає умови 
створення нових суб’єктів у цій сфері, визнає рівноправність всіх 
форм власності, забороняє монополізацію ринків в інформаційній 
сфері. Згідно з Законом, не підлягають приватизації ЗМІ та підпри-
ємства, що визнані Верховною Радою України провідними в інфор-
маційній сфері. Не можуть бути приватизовані майно редакцій 
друкованих періодичних видань органів державної влади, полігра-
фічні підприємства загальнодержавного значення [13].

Даний пункт вступає в протиріччя з Законом України «Про ви-
давничу справу», згідно з яким приватизація книжкових і газетно-
журнальних видавництв, поліграфічних та книгорозповсюджувальних 
організацій загальнодержавного значення може здійснюватися шля-
хом акціонування в такому порядку: 51% акцій залишається за 
державою, 25% передається акціонованим поліграфічним підпри-
ємствам, 24% – юридичним особам – видавцям, що випускають 
продукцію на даному підприємстві, перетворені в акціонерні това-
риства відкритого типу чи є такими [9]. Пакети акцій розподіляють-
ся пропорційно до обсягів продукції, що друкується та розповсюджу-
ється. Українським законодавством допускається в конкретних об-
ставинах продаж майна підприємств трудовому колективу за їх 
балансовою вартістю, продаж акцій та створення відкритих акціо-
нерних товариств.

Ми погоджуємося з думкою Казак С. О., що чинне законодавство 
України потребує встановлення заявницького, а не дозвільного 
правового режиму видачі Свідоцтва суб’єктам видавничої діяльнос-
ті в Україні [14, с. 16]. Враховуючи законодавчий припис, згідно 
з яким суб’єкти господарювання провадять діяльність у видавничій 
справі лише після внесення їх до Державного реєстру на підставі 
свідоцтва та визначення документу дозвільного характеру, зробле-
но висновок, що Свідоцтво суб’єкта видавничої діяльності в Укра-
їні має ознаки документа дозвільного характеру. Однак, у Законі 
України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері 
господарської діяльності» такий документ не зазначено. Відповідно, 
сьогодні існує колізія між положеннями Закону України «Про ви-
давничу справу» та Закону «Про Перелік документів дозвільного 
характеру у сфері господарської діяльності». Факт внесення до 
реєстру не може бути пов’язаний із наданням прав суб’єктам гос-
подарювання, а має на меті облік суб’єктів господарювання, які 
набули прав на провадження діяльності у сфері видавничої справи 
[2]. За своїми ознаками діяльність у видавничій сфері не створює 
ризиків загрози життю і здоров’ю населення та навколишньому 



145Регулювання Державної Видавничої Справи

П
р
об

л
ем

и
 і
н
н
ов

ац
ій

н
о-

ін
ве

ст
и
ц
ій

н
ог

о 
р
оз

ви
тк

у
. 
—

 2
0
2
0
. 
—

 №
 2

3

природному середовищу. Крім того, практика регулювання такого 
виду діяльності, як видавнича справа, європейським законодавством 
здебільшого не передбачає дозвільних процедур, обмежуючись реє-
страцією даного виду діяльності. З огляду на останні події, варто 
відмітити, що у зв’язку із заборонами та обмеженнями, що вста-
новлені постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 
№ 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-
Co V-2», Держкомтелерадіо до 3 квітня 2020 року тимчасово було 
призупинено видачу свідоцтв про внесення суб’єкта видавничої 
справи до Державного реєстру видавців, виготовлювачів та розпо-
всюджувачів видавничої продукції.

Висновки. Отже, одним із найголовніших інструментів втілен-
ня державної політики та регулювання діяльності у видавничій 
справі є законодавство. Законодавче поле в цій галузі досі пере-
буває в стадії формування та вдосконалення і за відносно велико-
го обсягу та регулярних змін і доповнень має дуже серйозні не-
доліки: багато правових положень мають декларативний характер, 
що, зокрема, призводить до неефективності та недієвості законо-
давчих інструментів; чимало законів і норм не дотримуються, не 
виконуються, порушуються, в кращому разі призупиняються з 
року в рік законами про бюджет чи окремими урядовими поста-
новами. 

Так, приміром, не реалізовано державну програму популяризації 
української книги та концепцію відновлення всеукраїнської мережі 
книгорозповсюдження. Деякі питання залишаються поза межами 
законодавчого регулювання: не ліквідовано невідповідність положень 
українського законодавства, зокрема в частині авторських прав, 
європейським стандартам і нормам, недотримання вже ухвалених 
норм, не врегульовано належним чином діяльність у галузі вироб-
ництва електронної книги, не розроблено положень, які регулюють 
відносини, особливо в інформаційній інфраструктурі книжкового 
сектору, видавничі, орендні, податкові, соціальні аспекти видавни-
чої справи, не розроблено чітких положень і стимулів до заохочен-
ня спонсорства і меценатства, залучення інвестицій у видавничу 
галузь. 

Таким чином, існує нагальна необхідність вироблення принципо-
во нових правил законодавчого регулювання відносин у сфері ви-
давничої діяльності. Основним завданням є виділення тих видів 
діяльності, які потребують окремого регулювання, а також форму-
вання критеріїв видань, які могли би виділити їх в ряду схожих 
явищ. Перш за все, йдеться про так звані інтернет-видання. Важли-
вість пошуку місця сучасних електронних видань у правовому регу-
люванні, зокрема, пов’язана з існуванням інституту реєстрації 
суб’єктів видавничої справи. Віднесення тієї чи іншої особи до 
суб’єктів видавничої справи пов’язано з наявністю видавничої про-
дукції, тобто сукупності видань, випущених видавцем. Тож україн-
ське суспільство не повинно залишатися байдужим до цих проблем 
і має підтримувати та популяризувати національні видання заради 
збереження історії, культури, традицій.
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економічного університету імені Вадима Гетьмана, доктор економічних 
наук, професор.

Копієвська Ольга Рафаїлівна – доктор культурології, професор, 
заслужений працівник освіти і науки України, завідувач кафедри 
арт-менеджменту та івент-технологій Національної академії керівних 
кадрів культури і мистецтв.

Кропивко Михайло Федорович, завідувач відділу ННЦ «Інститут 
аграрної економіки» Національної академії аграрних наук України, 
доктор економічних наук, професор, академік НААН України.

Кирилюк Євген Миколайович, професор кафедри публічного 
управління та гуманітарних наук Національної академії керівних 
кадрів культури і мистецтв, доктор економічних наук, доцент.

Мартинишин Ярослав Миколайович, професор кафедри публічного 
управління та гуманітарних наук Національної академії керівних 
кадрів культури і мистецтв, доктор економічних наук, професор.

Махортов Юрій Олексійович, професор кафедри міжнародного 
туризму Київського університету культури, доктор економічних наук, 
професор.

Прокопенко Ольга Володимирівна, професор кафедри ділового 
адміністрування, Талліннський технологічний університет, Естонія, 
доктор економічних наук, професор.

Саблук Петро Трохимович, радник ННЦ «Інститут аграрної 
економіки» Національної академії аграрних наук України, доктор 
економічних наук, професор, академік НААН України, заслужений 
діяч науки і техніки України, Герой України.
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Савчук Василь Кирилович, завідувач кафедри статистики, обліку 
і аудиту Національного університету біоресурсів і природокористування 
України, доктор економічних наук, професор.

Сіденко Володимир Романович, головний науковий співробітник 
Інституту економіки та прогнозування НАН України, член-
кореспондент НАН України, доктор економічних наук.

Судомир Світлана Михайлівна, доктор економічних наук, про-
фесор, професор кафедри економіки підприємства, завідувач відділу 
навчально-науково-інноваційної діяльності в.п. НУБіП України, 
«Бережанський агротехнічний інститут». Україна.

Червінська Любов Петрівна, професор кафедри управління пер-
соналом та економіки праці Київського національного економічного 
університету імені Вадима Гетьмана, доктор економічних наук, про-
фесор.

Шевчук Володимир Олександрович, професор кафедри аудиту Націо-
нальної академії статистики, обліку і аудиту, доктор економічних 
наук, професор.

Шкільов Олександр Васильович, професор Національного універ-
ситету біоресурсів і природокористування України, доктор економічних 
наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.

Шпичак Олександр Михайлович, головний науковий співробітник 
відділу ціноутворення та аграрного ринку ННЦ «ІАЕ», доктор 
економічних наук, професор, академік НААН України, заслужений 
діяч науки і техніки України.

Якуба Катерина Іллівна, професор кафедри фінансів Академії 
праці, соціальних відносин і туризму, доктор економічних наук, 
професор, заслужений економіст України.

Baran Mirosław — Profesura: 31 grudnia 2015 r Prezydent RP 
podpisał nominację profesora nauk Matematycznych; Habilitacja 
(wyrуżniona Nagrodą Prezesa Rady Ministrуw): Instytut Matematyczny 
Polskiej Akademii Nauk, rozprawa pt. Conjugate norms in Cn and re-
lated geometrical problems, Warszawa, 1999; Doktorat (wyrуżniony 
nagrodą Ministra Edukacji Narodowej): Wydział Matematyki i Fizyki 
Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Ян Шафін, декан Православного богословського факультету Пря-
шівського університету в Пряшеві, професор, доктор теології, доктор 
філософії (Словаччина).

Гечбаия Бадрі Нодарович – доктор економіки, професор, член-
кореспондент Академії Наук Бізнесу Грузії, директор департаменту 
управління бізнесу, Батумський державний університет імені Шота 
Руставелі (Грузія).

Кетеван Гівівна Голетіані – доктор технічних наук, декан фа-
культету логістики Батумського Навчального університету навігації 
(Грузія).



Вимоги, рекомендовані МОН 
України до наукових статей

Наукові статті у фахових виданнях  
повинні мати такі елементи:

1. Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із 
важливими науковими чи практичними завданнями.

2. Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започаткова-
но розв’язання цієї проблеми і на які спирається автор, виділення 
не вирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячуєть-
ся стаття.

3. Формулювання мети статті (постановка завдання).
4. Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунту-

ванням отриманих наукових результатів.
5. Висновки з цього дослідження і перспективи подальших роз-

відок у цьому напрямку.
Редакційна колегія збірника пропонує авторам виділяти рекомен-

довані МОН України елементи статті окремими рубриками (скоро-
ченими підзаголовками).

Послідовність структурних елементів статті.
Бібліографічний покажчик (УДК), ліворуч.
Назва статті (посередині) – великими літерами.
Ініціали та прізвище автора (авторів) – малими літерами. 
Місце роботи – трьома мовами (українською, російською, англій-

ською).
Повна поштова (за місцем праці) та електронна адреса автора 

(авторів) – малими літерами, курсив, 3-ма мовами (українською, 
російською, англійською), фото в електронному вигляді.

Анотація.
Ключові слова.
Текст статті.
На першій сторінці статті, в нижньому колонтитулі – знак ав-

торського права «©», поряд із ним прізвища та ініціали всіх авторів 
та рік. Наприклад: © Бодня О. В., 2014.

Нижче тексту статті розміщується список використаних джерел.
Після списку використаних джерел подається назва статті, пріз-

вище, ім’я та по батькові авторів повністю, службова адреса, роз-
ширена анотація (500-1000 друкованих знаків – від 0,5 до повної 
сторінки формату А-4) та ключові слова англійською та російською 
мовами. Анотація статті має розкривати її зміст. 

Якщо мовою основного тексту статті є англійська, тоді в кінці 
статті її назва, дані про авторів, анотація і ключові слова мають 
бути двома іншими мовами. Англійський текст повинен бути оформ-
лений на фаховому рівні володіння мовою. У разі подання тексту, 
перекладеного, наприклад, через інтернет-перекладач (Google і т. ін.) 
або нефахово, стаття не буде прийнята для публікації.

У кінці рукопису вказується дата надходження статті до редко-
легії журналу «Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку». 

Електронна пошта редакції журналу: piirek5@gmail.com.
Технічні вимоги до оформлення статті.
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1. Назва файлу (латинкою) має відповідати прізвищу першого 
автора статті. Файл із текстом статті має бути виконаний з розши-
ренням doc у редакторі Microsoft Word, версія 1997–2003 р.

2. Обсяг статті – від 8 до 20 сторінок рукопису А4. Основний 
текст статті має бути набраний шрифтом Times New Roman, розміром 
14 пунктів, міжрядковий інтервал – 1,5. Виділення тексту може 
бути курсивом, підкреслення не допускається. Параметри сторінки: 
ліве поле – 3 см, праве – 1,5 см, верхнє і нижнє – по 2 см. Абзацний 
відступ – 1,5 см. Нумерація сторінок – вгорі посередині.

3. Рисунки (карти, схеми, фотографії, графіки, діаграми, інші 
ілюстрації), виконані в кольорі або чорно-білі, необхідно подавати 
вставленими у текст статті. Крім того, сам файл рисунка у форматі 
tiff або jpeg із роздільною здатністю не менше 300 dpi, формат ко-
льору RGB (якщо кольоровий) або Grayscale (якщо чорно-білий), 
необхідно надсилати також окремо. Рисунки повинні бути пронуме-
ровані в послідовності згадування їх у тексті. Назва рисунка має 
бути в тексті статті одразу під ним. Не можна назву рисунка 
об’єднувати із ілюстрацією в одному графічному файлі (це унемож-
ливить її редагування). Всі карти повинні мати рамку, умовні по-
значення чи легенду, прив’язку до місцевості, масштаб та посилан-
ня, якщо потрібно. Букви чи цифри, вміщені у рисунках, повинні 
мати розмір шрифта не менше 10 пунктів. Допустимі розміри ри-
сунків не більше 160×230 мм.

4. Таблиці слід розміщувати у тексті. Кожна таблиця повинна мати 
заголовок та порядковий номер, на який є посилання в тексті. Якщо в 
статті одна таблиця, її не нумерують. Таблиці можуть бути виконані 
лише у редакторі Microsoft Word. Слово «Таблиця» необхідно розміщу-
вати вгорі справа над таблицею курсивом, нижче дати її назву посереди-
ні. Розмір цифр і тексту в таблицях – не менше 10 пунктів. Допустимі 
розміри таблиці – не більше 160×230 мм. При використанні запозичених 
даних або представленні опрацьованих автором запозичених первинних 
матеріалів (наприклад, метеорологічні величини тощо) у назві таблиці 
необхідно вказати джерело, звідки взяті дані (літературне або фондове).

5. Абревіатури обов’язково розшифровувати після першого зга-
дування в тексті.

6. Літературні посилання. Посилання на джерела із списку літе-
ратури в тексті статті подавати в квадратних дужках, зазначаючи 
номер цитованої позиції зі списку літератури та через кому – номер 
сторінки (наприклад, [7, с. 112], [2], [3, 7-12, 23]).

7. Літературу оформляти згідно із ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Список 
цитованої літератури подавати за алфавітом: спочатку кирилицею, 
потім латинкою.

8. Інші вимоги. Особливу увагу приділити правильному розміщенню 
знаків дефіс («-») та тире («–»). Лапки використовувати формату «» 
(«цитата»). Між ініціалами та прізвищем використовувати нерозривний 
пробіл (І.єВ.єПетренко). Одиниці величин подавати в системі СІ.

Наприклад, зразки оформлення статей можна знайти у дев’ятому 
випуску журналу «Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку» 
за посиланням: https://nonproblem.net/publikatsiya-zhurnalu-9-2016/ 
сторінка 194-201, Інформаційний лист.

Редколегія



Взірець оформлення списку літератури 
згідно ДСТУ 8302:2015 «Інформація  

та документація.

Бібліографічне посилання.  
Загальні положення та правила складання»  

з урахуванням правок (код УКНД 01.140.40)

Характеристика дже-
рела

Приклад оформлення Книги

1 2

Один автор Скидан О. В. Аграрна політика в період 
ринкової трансформації: монографія. Жито-
мир: ЖНАЕУ, 2008. 375 с.

Два автори Крушельницька О. В., Мельничук Д. П. 
Управління персоналом: навч. посіб. Вид. 
2-ге, переробл. і допов. Київ, 2005. 308 с.

Три автори Скидан О. В., Ковальчук О. Д., Янчевський 
В. Л. Підприємництво у сільській місцевості: 
довідник. Житомир, 2013. 321 с.

Чотири автори Методика нормування ресурсів для ви-
робництва продукції рослинництва / 
Вiтвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., 
Лобастов І. В., Нечипорук А. А. Київ : 
Украгропромпродуктивність, 2006. 106 с.

Основи марикультури / Грициняк І. І. та ін. 
Київ : ДІА, 2013. 172 с.

П’ять і більше 
авторів

Екологія: навч. посіб. / Б. В. Борисюк та ін. 
Житомир, 2003. 174 с.

Методи підвищення природної 
рибопродуктивності ставів / Андрющенко А. 
І. та ін.; за ред.
М. В. Гринжевського. Київ, 1998. 124 с.
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1 2

Колективний автор Органічне виробництво і продовольча без-
пека: зб. матеріалів доп. учасн. ІІІ Міжнар. 
наук.-практ. конф. / Житомир. нац. агро-
екол. ун-т. Житомир: Полісся, 2015. 648 с.

Багатотомне видан-
ня

Генетика і селекція в Україні на межі 
тисячоліть: у 4 т. / гол. ред. В. В. Моргун. 
Київ: Логос, 2001. Т. 2. 636 с.

Фауна Украины. В 40 т. Т. 36. Инфузории. 
Вып. 1. Суктории (Ciliophora, Suctorea) / 
И. В. Довгаль. Киев: Наукова думка, 2013. 
271 с.

За редакцією Доклінічні дослідження ветеринарних 
лікарських засобів / за ред. І. Я. Коцюмбаса. 
Львів: Тріада плюс, 2006. 360 с.

Автор і перекладач Котлер Ф. Основы маркетинга: учеб.  
пособие / пер. с англ. В. Б. Боброва. Москва, 
1996. 698 с.

Брігхем Є. В. Основи фінансового менед-
жменту / пер. з англ. В. Біленького та ін. 
Київ: Молодь, 1997. 998 с.

Частина видання

Розділ книги Саблук П. Т. Напрямки розвитку економіки 
в аграрній сфері виробництва. Основи аграр-
ного підприємництва / за ред.  
М. Й. Маліка. Київ, 2000.
С. 5–15.

Тези доповідей, 
матеріали 
конференцій

Зінчук Т. О. Економічні наслідки впли-
ву продовольчих органічних відходів на 
природні ресурси світу.
Органічне виробництво і продовольча без-
пека: зб. матеріалів доп. учасн. ІІ Міжнар. 
наук.-практ. конф. Житомир: Полісся, 2014. 
С. 103–108.

Скидан О. В., Судак Г. В. Розвиток 
сільськогосподарського підприємництва на 
кооперативних засадах. Кооперативні читан-
ня: 2013 рік: матеріали Всеукр. наук.-практ. 
конф., 4–6 квіт. 2013 р. Житомир: ЖНАЕУ, 
2013. С. 87–91.
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1 2

Статті з продовжую-
чих та періодичних 
видань

Якобчук В. П. Стратегічні пріоритети 
інноваційного розвитку підприємництва 
в аграрній сфері. Вісник Київського 
національного університету ім. Т. Шев ченка. 
Сер. Економіка. 2013. Вип. 148. С. 31–34.

Масловська Л. Ц., Савчук В. А. Оцінка 
результативності і ефективності виробницт-
ва органічної агропродовольчої продукції. 
Агросвіт. 2016. № 6. С. 23–28.

Акмеологічні засади публічного управління /
Є. І. Ходаківський та ін. Вісник ЖНАЕУ. 
2017. № 1, т. 2. С. 45–58.

Dankevych Ye. M., Dankevych V. Ye., Chai-
kin O. V. Ukraine agricultural land market 
formation preconditions. Acta Universitatis 
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