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РЕФОРМУВАННЯ МЕДИЧНОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ ПІСЛЯ 2016 РОКУ 

 

У статті проаналізовані підготовчі дії для початку реформування медичної 

галузі в Україні. Досліджено та узагальнено зміст трансформацій що відбулися 

з моменту утворення Національної служби здоров’я України по теперішній час. 

Ключові слова: медична реформа, трансформація, Національна служба 

здоров’я України, пацієнтоорієнтованість, контракт.  

За часів незалежної України виник ряд питань пов’язаних з медичною 

галуззю, адже наявна система не задовільняла потребам населення України в 

умовах ринкової економіки. Таким чином у 2016 році новий міністр охорони 

здоров’я Уляна Супрун починає проводити підготовку до реформування даної 

галузі. 

Кабінет Міністрів України схвалив Концепцію реформи охорони здоров’я 

від 30 листопада 2016р. Пізніше були прийняті відповідні закони України, 

постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, накази Міністерства 

охорони здоров’я України та інші нормативно-правові акти для можливості 

подальшої реалізації даної реформи [1]. 

Нова Концепція реформи фінансування системи охорони здоров’я включала 

появу нового центрального органу виконавчої влади - Національної служби 
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здоров’я України, яка б забезпечувала державну політику медичного 

обслуговування громадян за програмою медичних гарантій та виступала в ролі 

національного страховика. 

 Національна служба здоров’я України була затверджена постановою 

Кабінету Міністрів України, а пізніше зареєстрована як юридична особа 

публічного права. 

Згідно реформи НСЗУ виконує такі завдання і функції [1]: 

• центральний орган виконавчої влади, який оперує коштами державного 

бюджету через програму медичних гарантій; 

• координується з Кабінетом Міністрів України через Міністра охорони 

здоров'я; 

• управляє програмою медичних гарантій (державним гарантованим 

пакетом), формує її та розробляє тарифи і коригувальні коефіцієнти на основі 

стратегічних напрямків та пріоритетних послуг; 

• головна функція: стратегічні закупівлі медичних послуг, контрактування; 

• укладає договори з надавачами медичних послуг будь-якої форми 

власності(державними, комунальними та приватними закладами та лікарями-

ФОП). 

Отже, з появою нової структури в організації центральної влади вирішилося 

питання фінансування системи охорони здоров’я України [1]  

 
Рисунок 1 - Переваги НСЗУ 
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 Наступним кроком після формування Національної служби здоров’я 

України стало заключення договорів цієї структури з закладами надання 

первинної медичної допомоги(ПМД) всіх форм власності. Таким чином держава 

вперше за свої роки існування почала проводити взаємодії як з комунальними 

закладами, так і з приватними закладами охорони здоров’я (ЗОЗ). 

Уже під час першої хвилі реєстрації була відмічена зацікавленість у роботі 

з НСЗУ  комунальних некомерційних підприємств (КНП), приватних закладів та 

ФОП, а з плином часу їхня кількість збільшувалася. 

 
Рисунок 2 - Порівняння кількості укладених договорів закладів різної 

форми власності з НСЗУ 

 Реформування медичної галузі почалося з трансформації первинної ланки 

надання допомоги як основоположної. Первинною ланкою надання медичної 

допомоги стали спеціалісти загальної практики-сімейні лікарі. Саме ці 

спеціалісти визначають маршрут пацієнта у системі.  

З 1 квітня 2018 року кожний громадянин України отримав змогу обрати 

сімейного лікаря самостійно і підписати з ним декларацію, незалежно від місця 

реєстрації проживання. Цей проект отримав назву «Обери свого лікаря» [7]. 

Відповідно до укладених договорів і відповідних пакетів послуг НСЗУ 

оплачує рахунки за безпосередньо за виконану роботу і пролікований випадок. 

Таким чином, система охорони здоров’я стає пацієнтоорієнтованою, адже 

пацієнт сам обирає заклад в якому хоче лікуватися, спеціаліста якому він довіряє, 

обирає обсяг допомоги із всіх можливих перелічених у конкретному випадку або 

взагалі може відмовитися від її надання. 

• КНП-149
• Приватні заклади-7
• ФОП-5

05.06.2018

• КНП-389
• Приватні заклади-40
• ФОП-33

25.07-15.08.2018
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Також, укладена декларація з сімейним лікарем стала умовою для надання 

багатьох інших послуг: безкоштовна консультація вузьким спеціалістом за 

направленням, отримання лікарських засобів за програмою «Доступні ліки», 

безкоштовний певний перелік лабораторних та інструментальних досліджень, 

проведення профілактичних втручань щодо пацієнтів з факторами ризику 

певних захворювань, вакцинації, надання паліативної допомоги, що не входить 

в повноваження ПМД, призначення лікарських засобів, медичної реабілітації, 

оформлення довідок та листків непрацездатності та іншої необхідної 

документації згідно вимог законодавства, медичне спостереження за здоровою 

дитиною, взаємодія з соціальними службами. 

З іншого боку, піднімається статусність первинної ланки і сімейних лікарів, 

адже кількість укладених декларацій впливає на дохід і конкурентоспроможність 

як лікаря, так і закладу, а відповідно і зацікавленість закладу в такому спеціалісті. 

Згідно нової реформи також з’явилися онлайн-сервіси для реєстрації 

електронної інформації про стан пацієнта. Це, в свою чергу, зменшує ризики 

втрати паперових носіїв з необхідною інформацією про пацієнта, а з іншого боку 

посилює рівень приватності, адже доступ до медичних заключень мають лише 

лікарі. 

 Первинна ланка почала свою трансформацію сама перша. Ця реформа 

також призвела до того що виникла необхідність в перерозподілі лікарів за 

спеціальностями. Раніше, відмічалася велика кількість лікарів за спеціальністю 

«акушер-гінеколог», a тепер виникла необхідність в сімейних лікарях. 

Медична реформа не оминула і вторинний спеціалізований рівень надання 

медичної допомоги. З 1 квітня 2020 року Програма медичних гарантій 

запрацювала і на цьому рівні. 

Згідно цієї програми було визначено 5 пріоритетних напрямків: 

• лікування гострого мозкового інсульту; 

• допомога при пологах; 

• лікування гострого інфаркту міокардах; 
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• інструментальні обстеження для ранньої діагностики онкологічних 

захворювань; 

• допомога у складних неонатальних випадках. 

 Для того щоб заключити договори з НСЗУ про надання певного переліку 

послуг необхідно щоб заклад відповідав критеріям, які визначав цей 

центральний орган. У зв’язку з цим виникла потреба у більшій кількості лікарів-

анестезіологів-реаніматологів та лікарів інших спеціальностей, що сприяло 

підвищенню кваліфікації вже наявних кадрів, отриманню нових спеціалізацій та 

залученню лікарів за рахунок пропозиції хороших умов праці і додаткових 

заохочень. 

Реформування медичної галузі призвело до того що державні заклади стали 

комерційними неприбутковими підприємствами, які є самоокупними, адже 

фінансування йде за безпосередньо за надані послуги напряму від НСЗУ.  

Це дало змогу фінансово забезпечити населення від надмірних витрат. 

Медична допомога стала доступнішою для більшої кількості населення, 

незалежно від статі, місця проживання чи інших соціальних факторів. Створення 

єдиної електронної системи охорони здоров’я призвела до комп’ютеризації, а 

відповідно і до вдосконалення матеріально-технічної бази закладу. А 

децентралізації управління дозволило керівництву самому вирішувати розмір 

заробітної платні та інших заходів заохочення за виконану роботу лікарем згідно 

колективного договору, перерозподіл ресурсів і фінансів на місці залежно від 

потреб закладу і т.д. без впливу зі сторони. 
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У статті наведено точки зору сучасних дослідників на поняття «публічне 

управління» та «публічне адміністрування». Окреслено ознаки та особливості 

втілення процесів, які ґрунтуються на наведених визначеннях, у житті держави 
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владних повноважень, як ключову, суттєву ознаку публічного управління та 

адміністрування. 

Ключові слова: публічне управління, публічне адміністрування, держава, 

політична система, громадянське суспільство. 

Реалізацію основних прав людини всіма особами, що проживають у певній 

країні, може забезпечити насамперед відповідна держава: адже тільки вона 

здатна надати формальної (юридичної) загальнообов'язковості тим умовам, які 

необхідні кожній людині для використання її основних прав. І якщо держава 

максимальною мірою реалізовуватиме таку здатність, зробить це своєю 

основною функцією, вона може вважатися правовою. Тенденції розвитку 

сучасного суспільства відображають необхідність формування нових підходів до 

організації та реалізації публічного управління та адміністрування на сучасному 

етапі державотворення, що підтверджується триваючою реорганізацією органів 

публічної влади, вдосконаленням нормативно-правової бази для підвищення 

ефективності їх діяльності, розширенням переліку публічних (адміністративних) 

послуг, інтеграцією нових інформаційних технологій і управлінських структур в 

рамках формованої системи «електронного уряду» тощо.  

Процес організації та реалізації публічного управління та адміністрування 

на сучасному етапі державотворення постійно перебуває у центрі наукових 

інтересів. Останнім часом зріс інтерес до вивчення зазначеного проблемного 

питання, що втілилося у працях багатьох сучасних дослідників. У статті 

розглянуто роботи науковців, які досліджують особливості та сутність 

публічного управління та адміністрування на сучасному етапі державотворення. 

Зокрема, доробки О. Глазова [1], А. С. Глущенко [2], Я.В.Журавля [3], В. В. 

Заблоцького [4], Ю. М. Кириченко [5], В. І. Коваленко [6],  О.Д. Лазор [7], О.Я. 

Лазора [8], Х.О. Патицької [9], Л. В. Сухарської [10] та ін.  

Мета статті – комплексна характеристика особливостей публічного 

управління та адміністрування на сучасному етапі державотворення. 

Держава багатьма людьми сприймається як місце, де вони живуть і 

працюють, де знаходиться їхній будинок і сім'я, де підтримуються і 
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розвиваються умови, що враховують етнокультурні особливості, де існують 

закони, органи влади та партії, армія і поліція, кордони і загальна для всіх 

жителів мова, сільське господарство і промисловість, гроші і багато іншого, без 

чого не обійтися людині в житті. 

Тобто, доречно визнати, що держава займає центральне чільне місце в 

політичній системі, тому що вона: виступає в якості єдиного офіційного 

представника всього народу, об'єднаного в межах його територіальних кордонів 

за ознакою громадянства; є єдиним носієм суверенітету; володіє спеціальним 

апаратом (публічної владою), призначеним для управління суспільством; має 

силові структури (збройні сили, правоохоронні органи); володіє, як правило, 

монополією на правотворчість; володіє специфічним набором матеріальних 

цінностей (державна власність, бюджет, валюта); визначає головні напрямки 

розвитку суспільства. 

Зазначимо, що основне завдання сучасної демократичної держави – 

створення найбільш сприятливих умов для реалізації прав та свобод її громадян. 

При цьому питання раціонального державного устрою зводиться до створення 

такої системи влади та управління, за якої це завдання вирішувалося б найбільш 

ефективно [5, с. 453].  

Державний апарат функціонує в трьох напрямках, прийнятих в 

міжнародній системі: сфера управління; охорона правопорядку; внутрішня і 

зовнішня безпека. Головна роль із вищевказаних функцій належить управлінню, 

оскільки інші дві функції здійснюються за його допомогою. 

Як стверджують автори навчального посібника «Основи публічного 

управління та адміністрування», термін «управління» означає виконання певних 

завдань у рамках інструкцій [7, с. 111-112]. 

При цьому, погоджуємося із визначенням «публічне управління», 

наведеним О.Я. Лазор та О.Д. Лазор, а саме: «публічне управління – це 

здійснюваний органами публічної влади регуляторний безпосередній вплив на 

процеси суспільного розвитку відповідно до Конституції України та чинного 

законодавства держави» [8, с. 113].  
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На думку дослідників, поняття «публічне управління» «не є тотожним 

поняттю «державне управління», воно є ширший за обсягом і багатшим за 

змістом» [8, с. 115], оскільки охоплює більшість аспектів (принаймні, за 

виключенням тих, які пов’язані з національною й комерційною таємницею) 

державного, муніципального, корпоративного та громадського управління… 

Публічну ж владу зазначені дослідники визначають як «безпосередньо суспільну 

владу, яку здійснюють в інтересах підвладних органів чи організацій, 

уповноважених на реалізацію соціального управління» [8, с. 114].  

Саме публічно-владні повноваження є ключовою, суттєвою ознакою 

публічного управління, оскільки притаманні лише публічному управлінню і 

відрізняють його від приватного управління. 

Отже, вказані дослідники роблять висновок, що «публічна влада, яка 

опирається на її визнанні більшістю суспільство і яка використовує монополію 

на застосування примусу до членів цього суспільства, проявляється у двох 

формах її здійснення в сучасних демократичних суспільствах – це державна 

влада і влада місцевого самоврядування» [8, с. 115].  

Зазначимо, що в основі публічного управління перебуває сукупність 

повноважень публічної влади, влади територіальних публічних колективів 

окремих утворень з державним статусом, а також корпоративної влади. Іншими 

словами, воно реалізується у вигляді міжнародного публічного управління, 

публічного місцевого управління, регіонального публічного управління, 

місцевого самоврядування, публічного корпоративного управління [3, с. 112]. 

Публічному управлінню притаманні такі характерні риси: управління має 

місце завжди там, де здійснюється спільна діяльність людей; управління 

забезпечує свідому, цілеспрямовану, спільну діяльність людей; управління 

досягає своїх цілей шляхом організації, тобто об'єднання, узгодження і 

координування поведінки і дій людей, виконуючи тим самим загальні для 

спільної діяльності людей функції і забезпечуючи узгодженість між 

індивідуальними діями; управління здійснюється на засадах підпорядкування 

учасників спільної діяльності єдиній волі, чим досягається однаковість і 
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відповідність поставленим завданням цієї діяльності; управління здійснюється в 

організаційних відносинах [6, с. 81].  

Природа публічного управління слідує з функцій держави і з необхідності 

управляти її справами, тобто тими справами, які традиційно віднесені до 

компетенції публічної влади. Публічне управління являє собою різновид 

соціального управління, суб'єктом якого є органи державної влади та їх посадові 

особи, об'єктом – суспільні процеси і відносини.  

Таким чином, публічне управління покликане реалізовувати саме публічні 

інтереси суспільства. Воно постає як узагальнююча, когнітивна та соціально-

нормативна категорія, що відображає його відмінність від влади особистої, 

індивідуальної, корпоративної. Роль і місце публічного управління та, 

відповідно, публічної влади, в житті суспільства, держави і людини не випадкові, 

адже воно дозволяє здійснювати однакове, владне регулювання відповідних 

суспільних відносин на всій території держави.  

Термін «адміністрування» застосовується переважно, як організаційно-

розпорядчий метод публічного управління, який використовується органами 

публічної влади.  

Іншими словами, адміністрування – бюрократичний метод управління 

суспільством, що ґрунтується на силі та авторитеті влади, тобто втілюється в 

наказах, постановах, розпорядженнях, вказівках та інструкціях. Цей метод є 

специфічним та його переважно використовують виконавчі органи влади в особі 

публічних службовців. Тобто, на думку автора статті, адміністрування – це дії 

публічних службовців, спрямовані на створення та реалізацію рішень публічної 

влади, в тому числі, із долученням до цього процесу громадян держави [5, с. 42].  

Отже, адміністрування – це прерогатива виконавчих органів влади або 

публічних службовців, наділених державно-владними повноваженнями. 

Механізми публічного адміністрування – це спеціальні засоби, що 

забезпечують здійснення регулюючого впливу публічних адміністрацій на 

соціально-економічні територіальні системи різних рівнів (села, селища, райони 

у містах, міста, райони, області, Автономна республіка Крим) з метою 
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забезпечення гідних умов життєдіяльності людей, що проживають у державі, та 

громадян України, що тимчасово проживають за її межами 

Також слід зазначити, що публічне адміністрування – це метод управління, 

який, з одного боку, забезпечує надання суспільству послуг щодо реалізації 

законодавства, з іншого боку – реалізацію обраного типу політики, яку втілюють 

публічні службовці, яким було делеговано повноваження під час волевиявлення 

народу на виборах, як в межах країни так і закордоном, у всіх напрямах її прояву. 

Виокремимо наступні складові змісту публічного адміністрування: 

одночасні процеси формування політики й керування у рамках даного 

політичного курсу; запровадження у сфері державного життя законодавчих 

актів, їх реалізація; ухвалення постанов із приводу тих питань цієї сфери, які 

підпорядковані органам державної влади; організація, кадри, політика та інші 

заходи, що є суттєвими для ефективного виконання функцій виконавчих органів 

влади; формування, впровадження, оцінювання та модифікація публічної 

політики; процес управління, що здійснюється під контролем політичного 

керівника, який базується на бюрократичних принципах менеджменту; 

діяльність щодо збирання та обробки інформації (статистика), контролю 

виконання бюджету, підготовки проектів законів, проведення законних урядових 

заходів, виконання широких повноважень від надання послуг населенню 

(поліцейський наглядач або прикордонник) до аудиту, аналізу (політологи), 

діяльності урядових агенцій [5, с. 43].  

Сучасний період державотворення вимагає нового розуміння соціального, 

його раціоналізації. Сьогодні відносини між державою і громадянами будуються 

на основі партнерських відносин, завдання держави визначаються в ході 

публічної дискусії, між державою, громадянами та суспільством. Такого роду 

партнерські відносини дозволяють знизити тиск керівництва і нівелювати 

недовіру громадян, в першу чергу за допомогою здійснення нової стратегії 

соціальної трансформації, в основі якої перебуває теза про те, що скрізь і у 

всьому точкою відліку стає людина і її інтереси.  
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Одним з варіантів здійснення контакту суспільства з публічною владою є 

долучення громадян до прийняття управлінських рішень. Система прийняття 

рішень складається з двох взаємопов'язаних рівнів: верхнього – рівня прийняття 

рішень); нижнього – рівня реалізації рішень. 

Верхній рівень прийняття управлінського рішення в свою чергу може бути 

розмежований на чотири рівні залученості (участі) громадян в процесі його 

прийняття: рівень отримання інформації (наприклад, веб-сайти, дослідження, 

публічні демонстрації, повідомлення в пресі, сповіщення по електронній пошті, 

sms - розсилка); рівень консультації (наприклад, консультації в режимі он-лайн, 

зустрічі, конференції); рівень діалогу (наприклад, форуми, семінари); рівень 

партнерства (наприклад, робочі групи, комітети) [9, с. 103]. 

Найбільший інтерес представляє найнижчий рівень долученості громадян 

до процесу прийняття управлінських рішень – рівень отримання інформації. 

Основними характеристиками цього рівня є інформаційна відкритість і 

гласність, що дозволяють громадянам отримувати інформацію і формувати 

уявлення про діяльність органів публічної влади та про прийняті ними рішення.  

Наразі, механізм реалізації прийнятих рішень у галузі публічного 

управління обумовлено комплексом конкретних дій органів публічного 

управління щодо застосування конкретних ресурсів управління, чому передує 

виконання наступних дії: 

1. Аналіз достовірних даних, що характеризують конкретну управлінську 

ситуацію. 

2. Визначення мети і прийняття рішень на основі наявної інформації. 

3. Створення технологій управлінського впливу на соціально-економічні 

процеси. 

4. Інформаційний супровід реалізації чинних правових норм [10, с. 120]. 

В сучасних умовах, часто не можливо з досить високим рівнем точності 

здійснити прогнозування зміни тенденцій розвитку ключових ситуацій, що 

трапляються в діяльності органів публічної влади. Це безсумнівно потребує 

використання нових підходів до прийняття управлінських рішень, які врахували 
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б максимальну кількість факторів, що виникають завдяки впливу невизначеності 

на поведінку керівників та працівників відповідних служб. Як наслідок, 

управлінське рішення в умовах невизначеності – це результат аналізу, 

прогнозування, оптимізації, економічного обґрунтування і вибору альтернативи 

в умовах недостатньої кількості відомостей, повної або часткової відсутності 

інформації [11]. 

Основним компонентом сучасного інформаційного суспільства виступають 

системи комунікацій як засобу організації інформаційного забезпечення процесу 

публічного управління, що сприяють своєчасному надходженню необхідної та 

достовірної інформації до функціонуючих елементів системи управління, які 

потребують її. Ці системи також є сукупності носіїв і технічних засобів обробки 

різних відомостей і каналів їх переміщення.  

Зміни, що відбуваються в економіці, її діджиталізація, що базується на 

бурхливому розвитку інформаційних і комунікаційних технологій, розвитку 

інформаційного суспільства разом з обмеженістю ресурсів публічної влади при 

істотному зростанні попиту на публічні (адміністративні) послуги зумовили 

необхідність інформатизації публічного управління, яка полягає в розвитку 

інформаційних підсистем системи публічного управління та державного 

регулювання соціально-економічної діяльності, формуванні «електронного 

уряду» і «електронної держави». Однією із таких можливостей є електронне 

урядування. Можливості електронного уряду розширюють спектр можливостей 

участі громадян в усуненні соціально-економічних проблем за допомогою 

широкого доступу до інформації в усіх напрямках діяльності структур 

офіційного управління.  

Виокремлюють наступні механізм електронної демократії: 

1. Електронне голосування (голосування по мобільному телефону, інтернет-

вибори і т. д.). 

2. Засоби мережевої комунікації громадян і колективного обговорення 

соціально значущих проблем і питань суспільно-політичної тематики в режимі 

on-line. 
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3. Способи формування онлайн-спільнот, включаючи механізми 

планування та реалізації громадських ініціатив та проектів колективних дій.  

4. Механізми мережевої комунікації громадян з органами влади, зокрема, з 

розробки соціально затребуваних рішень. 

5. Засоби громадського онлайн-управління на муніципальному рівні [1, с. 

370]. 

Мета реалізації зазначених напрямків публічного адміністрування полягає в 

поєднанні централізованого керівництва з ініціативою, творчою активністю і 

високою відповідальністю в державному і муніципальному управлінні. 

На даний момент публічне управління та адміністрування в Україні все ще 

перебуває на стадії розвитку. Для успішного функціонування інструментів 

публічного управління та адміністрування важливо не припиняти 

реформаторські процеси в органах управління державою. Також важливо 

підвищити рівень реалізації сформованих стратегій розвитку країни, який 

залежить від рівня методичного забезпечення та обліку досягнутих та очікуваних 

результатів на всіх стадіях управлінського циклу [2, с. 127]. 

Прийняті останнім часом в Україні рішення, заходи, існуючі механізми 

впровадження і розвитку партисипативного підходу в публічному управлінні, 

необхідно доповнити наступними заходами: створити механізм реалізації на 

практиці принципів формування і функціонування партисипативно 

орієнтованого публічного управління, спираючись на досвід таких сучасних 

європейських держав; впроваджувати технології побудови ефективного діалогу 

влади з громадянами шляхом розвитку громадських інструментів (сайтів, 

блогів); скористатися досвідом, зокрема, країн Європейського Союзу щодо 

створення умов для забезпечення транспарентності і підзвітності публічного 

управління громадянському суспільству тощо [4, с. 42].  

Отже, сучасна модель публічного управління та адміністрування доволі 

кардинально змінилася і дозволила координувати спільну діяльність органів 

публічної влади, здійснювати ресурсний перерозподіл не тільки зверху вниз, але 

і між рівними за статусом органами влади, а також забезпечила режим 
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зворотного зв'язку, що дозволяє коригувати управлінські рішення, стандартні, 

правові приписи тощо відповідно з реальною практикою і технічною потребою 

безпосередніх виконавців публічних рішень, а також споживачами державних 

послуг (громадянами). Проте, разом з тим, питання публічного управління та 

адміністрування на сучасному етапі державотворення традиційно залишаються 

дуже актуальними для суспільства і держави, оскільки саме публічне управління 

та адміністрування опосередковує весь спектр прийомів і способів взаємодії 

публічно-правових утворень із суспільством і публічні відносини, які 

реалізуються в ньому. Дана сфера суспільних відносин перманентно перебуває в 

динамічному стані, видозмінюючись і модернізуючись, з огляду на суспільні 

трансформації.  
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У статті проаналізовано сучасний стан розвитку надання електронних 

адміністративних послуг у сфері міграції у розрізі нормативно-правового 

регулювання. Здійснено огляд доступних електронних сервісів на сайті ДМС, що 

надаються на державному рівні та значно спрощують отримання громадянами 

адміністративних послуг, що свідчить про позитивну тенденцію розвитку 

електронного врядування в Україні. 

Ключові слова: адміністративні послуги, електронні послуги, електронне 

врядування, електронна черга, міграція. 

Ніколіна І.І. в монографії «Гуманізаційний концепт публічного управління: 

теоретико-методологічні засади» зазначає, що сучасний концепт публічного 

адміністрування характеризується сервісною природою реалізації публічної 

влади на місцях [9, с. 157]. 

Дослідження адміністративних послуг, що надаються Державною 

міграційною службою України (далі - ДМС), потребує аналізу не лише 

нормативної бази, але й практики її застосування, оскільки саме вона є головним 

аспектом для подальшого вдосконалення правових норм у цій сфері. 

Тому метою статті є вивчення теоретико-правових підвалин та практичної 

реалізації процесу надання адміністративних послуг ДМС. 

Досліджуючи діяльність ДМС, ми зупинимося на окремих ключових 

елементах механізму надання послуг. А саме, варто звернути увагу на місце 

надання послуг, їх строків, вартості, мови оформлення документів. 

Законодавством встановлено, що адміністративні послуги ДМС надаються 

відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України «Деякі питання 

надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри 

надання адміністративних послуг», а саме такі послуги: 

- оформлення та видача або обмін паспорта громадянина для виїзду за 

кордон (у тому числі термінове оформлення); 

- оформлення та видача паспорта громадянина України; 
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- оформлення та видача паспорта громадянина України у разі обміну замість 

пошкодженого, втраченого або викраденого; 

- вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні 

громадянином 25-45-річного віку та інші [1]. 

Є окремі послуги, які надаються лише територіальними підрозділами ДМС. 

Наприклад, відбування особою покарання в установах виконання покарань або 

перебування на тривалому стаціонарному лікуванні в закладах Міністерства 

охорони здоров’я України закритого типу; оформлення паспорта особі, яка не 

може пересуватися самостійно у зв’язку з тривалим розладом здоров’я, що 

підтверджується медичним висновком відповідного закладу охорони здоров’я, 

оформленого в установленому порядку, якщо така особа не отримувала 

паспорта, оформленого із застосуванням засобів Реєстру та в інших випадках (п.9 

Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання вилучення, повернення 

державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України) [7]. 

Варто зауважити, що фізична особа має право отримати адміністративну 

послугу незалежно від реєстрації її місця проживання за окремими 

виключеннями, що встановлені законодавством. Зокрема, незалежно від місця 

проживання особа може оформити та отримати паспорт громадянина України 

для виїзду за кордон. 

В той же час встановлено, що особа, її законний представник/уповноважена 

особа для оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну 

паспорту подає документи до територіального органу чи підрозділу ДМС за 

зареєстрованим місцем свого проживання (п. 20 Порядку оформлення, видачі, 

обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та 

знищення паспорта громадянина України) [7]. 

Окремі виключення існують й для здійснення вклеювання фотографій до 

паспорта громадянина України при досягненні 25- та 45-річного віку. Вони 

зокрема, встановленні для осіб, місце проживання яких зареєстровано на 

тимчасово окупованій території України (вони подають необхідні документи до 

територіального підрозділу ДМС за місцем звернення). 
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Якщо це внутрішньо переміщена особа (такий факт підтверджується 

довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи), вона подає 

необхідні документи за місцем свого проживання. 

Для  отримання  деяких адміністративних послуг (наприклад, видача 

паспорта громадянина України у формі картки по досягненню 14-річного віку, 

дозволу на імміграцію в Україну іноземцям або особам без громадянства, 

оформлення та отримання посвідки на тимчасове проживання з безконтактним 

електронним носієм, посвідки на постійне проживання та деякі інші) можна 

записатися  в електронну чергу  за допомогою веб - ресурсу ДМС [4]. До 

електронної послуги «електронна черга» інтегровано можливість попереднього 

внесення даних  суб’єктом звернення – для скорочення часу на їх внесення в ході 

надання адміністративної послуги та можливість онлайн - оплати. Запис до черги 

здійснюється двома способами: через форму на веб - сайті ДМС або термінал, 

розміщений у підрозділі ДМС. У першому випадку для вибору зручного часу 

відвідування підрозділу ДМС надається проміжок, обмежений двома тижнями, у 

другому – місяцем та є можливість записатись «на сьогодні», але точний час 

відомим не буде, оскільки така форма запису передбачає очікування 

гарантованого проміжку часу. 

Створення такої можливості свідчить про практичне застосування 

інструментів електронного урядування, що сприяє ефективній діяльності 

уповноважених суб’єктів та створює комфортні умови для отримання 

громадянами адміністративних послуг. Порядок здійснення реєстрації фізичних 

осіб в електронній черзі для отримання адміністративних послуг, які надаються 

ДМС регламентуються Наказом Міністерства внутрішніх справ України «Про 

затвердження Порядку реєстрації фізичних осіб в електронній черзі для 

отримання адміністративних послуг, які надаються Державною міграційною 

службою України» від 05.09.2018 року №732 [8]. 

В онлайн режимі на веб - сайті ДМС можна скористатись  наступним 

переліком послуг:  
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1. Перевірка стану оформлення документів за серією та номером (для 

паспорту громадянина України для виїзду за кордон - паспорт громадянина 

України, для паспорта громадянина України – попередній паспорт громадянина 

України або свідоцтво про народження тощо), що дозволяє з’ясувати у якій стадії 

оформлення перебуває документ. 

2. Перевірка за базою недійсних документів дозволяє перевірити наявність 

за серією і номером документа, оформленого ДМС, наявність його у базі 

недійсних документів. 

3. Перевірка транслітерації може бути корисною особам для уточнення, як 

будуть виглядати їх ім’я та прізвище латиницею у новому документі.   

4. Розрахунок вартості послуг та виписка рахунків з реквізитами. Формує в 

браузері реквізити для оплати адміністративних послуг ДМС відповідно до 

внесених користувачем даних (вид документа, терміновість виготовлення, 

територіальний підрозділ ДМС, ПІБ та РНОКПП у разі наявності, останні два 

параметри лише для формування платіжних реквізитів). 

5. Міграційний калькулятор. Веб - форма для розрахунку дозволеного 

терміну перебування іноземця в Україні згідно обраних на  веб-сайті даних про 

громадянство, дату останнього в’їзду, попередніх перебувань в Україні. Форма 

може працювати в офлайні (обчислення відбуваються у браузері клієнта).  

6.  Чат-бот. Посилання з порталу ДМС перенаправляє користувача у 

меседжери Вайбер або Телеграм, як на мобільному пристрої, так і на 

персональному комп’ютері, де пропонується скористатись меню, що складається 

зі всіх наведених вище послуг, та розділу «Консультація». Механізм обробки 

даних в цьому розділі згідно заданого алгоритму ставить користувачу ряд 

питань, пропонуючи варіанти вибору, і формує відповідь. З огляду на 

використання додатків Вайбер та Телеграм, послуга не є анонімною, тому 

будемо вважатимемо, що умовою її надання є ідентифікація (sim-картки 

прив’язаного мобільного пристрою).  

7.  e-документи. Завдяки узгодженню інтерфейсів інформаційних систем 

ДМС та Мінцифри, реалізовано відображення в мобільному додатку «Дія» 
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паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за 

кордон. По відношенню до послуги працівники ДМС є бек-офісом і надають 

електронні постуги державному органу – Мінцифри як реалізатору проекту 

«Дія».  

Перелік та вимоги до документів, необхідних для отримання 

адміністративної послуги визначаються в ст. 9 Закону України «Про 

адміністративні послуги» [5].  

Важливим елементом механізму надання послуг є строки їх отримання 

визначені в ст. 10 Закону України «Про адміністративні послуги». Граничний 

строк надання адміністративних послуг не може перевищувати 30 календарних 

днів з дня подання суб’єктом звернення заяви та документів необхідних для 

отримання послуги [4]. 

Суб’єкт надання адміністративних послуг надає адміністративну послугу, а 

центр надання адміністративних послуг забезпечує організацію надання такої 

послуги у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктом 

звернення.  

Надання адміністративної послуги уповноваженим суб’єктом, що здійснює 

свою діяльність на засадах колегіальності має відбуватися у строки зазначені 

вище. Тобто в межах граничного строку, що встановлений Законом або у випадку 

відсутності протягом 30 календарних днів з моменту подання заяви та 

необхідних документів для отримання адміністративної послуги. 

Якщо у зазначені терміни неможливо прийняти рішення про надання 

адміністративної послуги або про відмову в її наданні це має бути здійснено на 

першому засіданні (слуханні) після закінчення цього строку [5].  

Строки отримання окремих адміністративних послуг визначається 

підзаконними нормативно-правовими актами. 

Наприклад, видача паспорта громадянина України відбувається не пізніше, 

ніж через 20 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети для його отримання; 

не пізніше 10 робочих днів з дня оформлення для термінового оформлення. 
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Строки отримання інших адміністративних послуг визначаються Порядком 

оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, 

визнання недійсним та знищенням паспорта громадянина України для виїзду за 

кордон, Порядком оформлення, видачі. Обміну, скасування, пересилання, 

вилучення, повернення державі, визнання недійсною та знищення посвідки на 

тимчасове проживання та іншими актами. 

За отримання адміністративної послуги фізична особа має сплатити певні 

кошти, сума яких визначена в ст.11 Закону України «Про адміністративні 

послуги». Сплачені кошти зараховуються до державного або місцевого бюджету, 

крім випадків встановлених Законом [5].  

Розмір плати за адміністративні послуги ДМС визначається Декретом 

Кабінету Міністрів України «Про Державне мито» [6], Постановою Кабінету 

Міністрів України «Деякі питання надання підрозділами Міністерства 

внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби 

платних послуг» [3], «Деякі питання надання адміністративних послуг у сфері 

міграції» [2].  та іншими актами. 

Не всі адміністративні послуги у сфері міграції є платними. Безоплатно 

надаються наступні послуги: видача паспорта громадянина України вперше; 

вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягнення 

громадянином 25- і 45- річного віку; видачу тимчасового посвідчення 

громадянина України; видача довідки про припинення громадянства України, 

видача довідку про реєстрацію особи громадянином України; прийняття заяви 

про набуття громадянства України, продовження строку дії посвідчення біженця 

(здійснюється під час переєстрації біженця); продовження строку дії посвідчення 

особи, яка потребує додаткового захисту; видачу посвідчення особи, якій надано 

тимчасовий захист; оформлення та видачу довідки про звернення за захистом в 

Україні; видачу посвідчення на повернення в Україну; видачу довідки про особу, 

яка добровільно повертається; оформлення документів для виїзду громадян 

України за кордон на постійне проживання.  



40 
 

Отже, сучасний стан розвитку надання адміністративних послуг ДМС 

значно покращився. Особливо позитивним, на нашу думку, є можливість 

електронного запису через Єдиний державний портал адміністративних послуг, 

офіційний веб-сайт ДМС. Створення такого механізму свідчить про практичне 

застосування  інструментів електронного урядування, що сприяє ефективній 

діяльності уповноважених суб’єктів, дозволяє економити бюджетні кошти та 

створює комфортні умови для отримання громадянами адміністративних послуг.  
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ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ТА ЕФЕКТИВНЕ МІСЦЕВЕ 

САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ 

 

У статті розглядається сутність і мета реформи децентралізації в Україні, 

важливість місцевих органів самоврядування, результати двох етапів 

децентралізації, а також основні завдання Уряду на 2022-2025 роки. 

Ключові слова: децентралізація, органи місцевого самоврядування, 

територіальна громада, уряд, влада, реформа.  

Станом на початок реформи у 2014 році тільки 6 регіонів в Україні були 

самодостатніми, що викликало значну регіональну диспропорцію, а відповідно і 

якість життя та послуг, що отримували українці. Ці виклики вимагали 

проведення кардинальних реформ  в частині державного управління, місцевого 

самоврядування та територіальної організації влади в Україні. Мета реформи 

децентралізації - формування ефективного місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади для створення і підтримки повноцінного 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/term/ru/z1032-18
http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/book/211
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життєвого середовища для громадян, надання високоякісних та доступних 

публічних послуг, становлення інститутів прямого народовладдя,  узгодження 

інтересів держави та територіальних громад. 

Фахівці галузі державного управління, юристи, політики, державні 

службовці активно обговорюють реформу децентралізації та її вплив на розвиток 

територій. Серед науковців, які досліджували дане питання, слід виділити: Т.М. 

Барановська, П.М. Любченко, П.Д. Біленчук, Ю.П. Битяк, А.Й. Бучинська, О.В. 

Кузьменко, С.В. Шевчук, Н.М. Кондрацька, І.А. Грицяк, Ю.А.Тихомиров, М.В. 

Харитончук, К.О. Линьов, О.Є.Оболенський та інші. 

Метою статті є визначення сутності реформи децентралізації та 

ефективність місцевого самоврядування в Україні. 

Кожен мешканець села чи міста має право на сучасну медицину й освіту, 

доступні та якісні адміністративні, комунальні, соціальні послуги, гарні дороги, 

чисті й освітлені вулиці. Але люди можуть впливати на якість цих послуг лише 

тоді, коли відповідальні за їх надання знаходяться близько. Найближчою до 

людей владою є органи місцевого самоврядування: сільські, селищні міські ради 

та їхні виконкоми. Отже саме вони повинні мати широкі повноваження і 

достатньо коштів, щоб бути спроможними вирішувати усі місцеві питання і 

нести за це відповідальність. Для цього в Україні відбувається децентралізація - 

передача повноважень та фінансів від державної влади якнайближче до людей - 

органам місцевого самоврядування. Децентралізація владних та фінансових 

повноважень держави на користь місцевого самоврядування є однією з найбільш 

визначальних реформ з часів української незалежності [2]. 

Головним стратегічним завданням модернізації системи державного 

управління та територіальної організації влади, яка сьогодні здійснюється, є 

формування ефективного місцевого самоврядування, створення комфортних 

умов для проживання громадян, надання їм високоякісних та доступних 

публічних послуг. Досягнення зазначених цілей неможливе без належного рівня 

економічного розвитку відповідних територій, їх фінансового забезпечення і 

достатніх джерел для наповнення місцевих бюджетів. 
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Саме фінансовий аспект є одним із найсуттєвіших, від якого, у великій мірі, 

залежить успішність функціонування територіальних громад. Наявність 

економічно активних суб’єктів підприємницької діяльності, достатня кількість 

кваліфікованих трудових ресурсів, розвинена промислова та соціальна 

інфраструктура – все це та багато іншого є основою для успішного розвитку 

громади. 

Результатом реформи стало підвищення зацікавленості органів місцевого 

самоврядування у збільшенні надходжень до місцевих бюджетів, пошуку 

резервів їх наповнення, покращення ефективності адміністрування податків і 

зборів. Спроможні громади показують високі і динамічні темпи приросту 

власних доходів. У частині використання коштів увага акцентується на 

необхідності формування найбільш оптимальної структури бюджетних видатків, 

створенні ефективного не надто чисельного управлінського апарату, здійсненні 

постійного аналізу витрачання бюджетних коштів і упередженні випадків їх 

нераціонального витрачання. Показники виконання місцевих бюджетів 

відображають загальний соціально-економічний стан відповідної території та її 

потенціал до сталого розвитку. Наявність достатніх ресурсів у місцевих 

бюджетах є запорукою того, що територіальна громада має можливість надавати 

більш якісні та більш різноманітні послуги своїм жителям, реалізовувати 

соціальні та інфраструктурні проекти, створювати умови для розвитку 

підприємництва, залучення інвестиційного капіталу, розробляти програми 

місцевого розвитку та фінансувати інші заходи для всебічного покращення умов 

проживання жителів громади. 

Результати першого етапу децентралізації в Україні 2014-2019 роки 

полягають в наступному. Державна політика України у сфері місцевого 

самоврядування спирається на інтереси жителів територіальних громад і 

передбачає децентралізацію влади, тобто передачу від органів виконавчої влади 

органам місцевого самоврядування значної частини повноважень, ресурсів та 

відповідальності. В основу цієї політики закладено положення Європейської 
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хартії місцевого самоврядування та найкращі світові стандарти суспільних 

відносин у цій сфері. 

Законодавче підґрунтя для докорінної зміни системи влади та її 

територіальної основи на всіх рівнях почало формуватися у 2014 році. У квітні 

2014 року Уряд схвалив основний концептуальний документ - Концепцію 

реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади. 

Після цього був затверджений План заходів щодо її реалізації, які дали старт 

реформі. [6] Для реалізації положень Концепції та завдань Плану заходів, 

необхідно було в першу чергу внести відповідні зміни до Конституції України, а 

також сформувати пакет нового законодавства. 

Зміни до Конституції перш за все мали вирішити питання утворення 

виконавчих органів обласних та районних рад, реорганізації місцевих державних 

адміністрацій в органи контрольно-наглядового типу, дати чітке визначення 

адміністративно-територіальної одиниці – громади. Зусиллями вітчизняних 

фахівців, практиків, науковців, експертів проект змін до Конституції був 

розроблений та переданий на широке публічне обговорення. Запропоновані 

зміни підтримало суспільство та високо оцінила Венеційська Комісія. 

На жаль, політичні обставини не дозволили Верховній Раді України 

прийняти подані Президентом України зміни до Конституції щодо 

децентралізації. Тому Уряд з 2014 року розпочав реформу в межах чинної 

Конституції. [7] За цей час вже сформований і діє основний пакет нового 

законодавства, впроваджуються першочергові законодавчі ініціативи. Мова йде 

про: 

- Закони про внесення змін до Бюджетного та Податкового кодексів 

України. Завдяки цим змінам відбулася фінансова децентралізація: місцеві 

бюджети зросли на 206,4 млрд. грн.: з 68,6 млрд. грн. в 2014 до 275 млрд. грн. в 

2019 році. 

- Закон «Про добровільне об’єднання територіальних громад» [4] дав змогу 

почати формувати спроможний базовий рівень місцевого самоврядування. За 

2015-2019 роки в Україні добровільно створено 982 об’єднані територіальні 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/79-19
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/71-19
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/157-19
http://decentralization.gov.ua/gromada


45 
 

громади (ОТГ). До складу цих ОТГ увійшли близько 4500 колишніх місцевих 

рад (з майже 12 тисяч). Такі темпи міжмуніципальної консолідації міжнародні 

експерти назвали дуже високими. Закон також запровадив інститут старост в 

ОТГ, які представляють інтереси сільських мешканців в раді громади. У 2018 

році об’єднані громади отримали у комунальну власність майже 1,5 млн. 

га земель сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів. 

- Закон «Про співробітництво територіальних громад». Створив механізм 

вирішення спільних проблем громад: утилізація та переробка сміття, розвиток 

спільної інфраструктури тощо. Цим механізмом скористалися вже сотні громад. 

[5] 

- Закон «Про засади державної регіональної політики». Державна підтримка 

регіонального розвитку та розвитку інфраструктури громад за час реформи 

зросла у 41,5 разів: з 0,5 млрд. грн.  в 2014 до 20,75 млрд. грн. у 2019 році. За 

рахунок цієї підтримки в регіонах та громадах реалізовано у 2015-2019 роках 

більше 12 тисяч проектів. 

- Пакет законів щодо розширення повноважень органів місцевого 

самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг. Це дозволило 

делегувати органам місцевого самоврядування відповідного рівня повноваження 

з надання базових адміністративних послуг: реєстрацію місця проживання, 

видачу паспортних документів, державну реєстрація юридичних та фізичних 

осіб, підприємців, об’єднань громадян, реєстрацію актів цивільного стану, 

речових прав, вирішення земельних питань тощо. 

Нова законодавча база значно посилила мотивацію до міжмуніципальної 

консолідації в країні, створила належні правові умови та механізми для 

формування спроможних територіальних громад сіл, селищ, міст, які об’єднують 

свої зусилля у вирішенні нагальних проблем. Також вже виправдала себе нова 

модель фінансового забезпечення місцевих бюджетів, які отримали певну 

автономію і незалежність від центрального бюджету. 

Успіхи реформи на першому етапі свідчать, що Україна обрала правильний 

шлях і треба рухатися ним далі. Зупинятися вже не можна. 

http://decentralization.gov.ua/gromada
http://decentralization.gov.ua/starosta
http://decentralization.gov.ua/starosta
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1508-18
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/156-19
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Другий етап децентралізації в Україні охоплював 2020-2021 роки. Кабінет 

Міністрів України визначив підтримку реформи децентралізації в Україні одним 

з пріоритетних завдань, що сприятиме розвитку місцевого самоуправління і 

економічного розвитку країни в цілому. 2020 рік став ключовим у питанні 

формування базового рівня місцевого самоврядування: 12 червня 2020 року Уряд 

затвердив новий адміністративно-територіальний устрій базового рівня. 

Відповідно до розпоряджень Кабінету Міністрів, в Україні сформовано 1469 

територіальних громад, які покриватимуть усю територію країни. [1] 

17 липня 2020 року Верховна Рада України прийняла Постанову № 3650 

«Про утворення та ліквідацію районів». Згідно з документом, тепер в Україні 136 

районів. Старі 490 районів парламент ліквідував. 15 липня 2020 року Верховна 

Рада України прийняла постанову 3809 про призначення чергових місцевих 

виборів на 25 жовтня 2020 року. 16 липня Верховна Рада України прийняла зміни 

до виборчого законодавства. 25 жовтня 2020 року пройшли місцеві вибори на 

новій територіальній основі громад і районів.  

Усе це створює стійке підґрунтя для наступних кроків реформи місцевого 

самоврядування, а також сприяє прискоренню реформ у сфері охорони здоров’я, 

освіти, культури, соціальних послуг, енергоефективності та інших секторах. 

За оцінками українських і міжнародних експертів саме ця реформа 

вважається найуспішнішою з українських реформ. Тому що без дієвої та 

ефективної системи органів місцевого самоврядування неможливо вийти на 

новий рівень в соціально-економічному та культурному розвитку 

територіальних громад і регіонів, підвищити рівень та якість життя більшої 

частини громадян України. [2] 

«Гартування місцевого самоврядування України, яке сьогодні працює в 

умовах воєнного стану, перетворить його на якісний взірець майбутнього 

місцевого самоврядування Європи» [3]. Про це сказав заступник Міністра 

розвитку громад та територій В’ячеслав Негода під час круглого столу «Разом з 

Україною: механізми взаємодії органів місцевої та регіональної влади у воєнний 
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час». Організатори заходу – Офіс Ради Європи в Україні, Конгрес місцевих та 

регіональних влад Ради Європи та Асоціація міст України. 

За словами заступника Міністра, територіальні громади щодня доводять 

ефективність реформи місцевого самоврядування та децентралізації владних 

повноважень. «Згуртовані, об’єднані громади, які завдяки реформі отримали 

більше повноважень, більше ресурсів, з першого дня нападу російської 

окупаційної армії на нашу країну стали на захист своїх громад і всієї України. 

Вони чинять гідний опір окупанту. Така згуртованість всієї країни обов’язково 

забезпечить нам перемогу. А далі – відбудова і відновлення територій, які 

потребуватимуть такої ж активної участі і рішучості громад», - зазначив 

В’ячеслав Негода. 

Важливо, що міжнародні партнери України також визнали проведену в 

країні децентралізацію однією з найефективніших та найуспішніших реформ, 

про що йшлося навіть у Висновку Європейської Комісії щодо заявки України на 

членство в Європейському Союзі. 

Саме тому, за словами заступника Міністра, Україна має продовжити 

децентралізацію і забезпечити її логічне завершення. «З урахуванням успіхів 

децентралізації основні завдання Уряду на 2022-2025 роки були спрямовані на 

реалізацію розвиткових проектів для забезпечення стійкого розвитку регіонів і 

територіальних громад. Проте, з початком російського військового вторгнення 

на територію України перед місцевим самоврядуванням та всією країною 

постали нові виклики, які потребують прийняття оперативних рішень. Діяти і 

реагувати на складні ситуації потрібно швидко, для безпеки і збереження життя 

людей. Рішення, які приймалися на центральному рівні для забезпечення 

належного функціонування місцевого самоврядування, готувалися спільно. Ми 

ведемо постійну комунікацію як з громадами, так і з асоціаціями органів 

місцевого самоврядування. Спільно забезпечимо і перемогу України. А далі – 

спільно, як і планували, завершимо заплановані завдання децентралізації», - 

сказав В’ячеслав Негода. Він наголосив, що в таких надскладних умовах, в яких 

сьогодні живе вся країна, і в яких працюють громади, гартується дієздатність 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_3790
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місцевого самоврядування України. «Завдяки місцевому самоврядуванню 

демократія перетворюється на справжнє народовладдя, тільки з легалізацією і 

зростанням прав територіальних громад більш конкретного змісту набувають 

політичні і соціально-економічні права громадян, стійкою та стабільною стає 

сама держава», - зазначив В’ячеслав Негода. [3] 

Реформа децентралізації в Україні є дуже ефективною, завдяки ній місцева 

влада стала ближчою до населення, до їх проблем, та може швидко приймати 

управлінські рішення. Але не слід забувати що успіх цієї реформи залежить саме 

від людей, які живуть в цих громадах, завдяки нашим громадянам Україна 

залишається сильною та незламною. Щодо подальших досліджень, нам не варто 

зупинятись на цьому, потрібно і надалі удосконалювати реформи, щоб в 

майбутньому було ще краще. 
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Ігор Грубеляс 

Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

 Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО 

УПРАВЛІННЯ В МЕДИЧНІЙ УСТАНОВІ 

 

Обґрунтовано необхідність підвищення ефективності діяльності закладів 

охорони здоров'я. Названо основні мету та завдання менеджменту в охороні 

здоров’я. Розглянуто систему основних компонентів управлінської системи. 

Проведено дослідження основних мотивів менеджменту в охороні здоров’я. 

Визначено особливості медичних послуг.  

Ключові слова: менеджмент в охороні здоров’я, управління якістю,  медична 

послуга, кваліфікація, мотивація. 

Розвиток медицини є одним з основних показників сталого розвитку країни. 

Інші сфери діяльності не можуть повноцінно розвиватися, якщо система охорони 

здоров’я знаходиться на низькому рівні. Без ефективної боротьби з епідеміями і 

захисту населення від хвороб люди не зможуть бути особливо зацікавленими в 

другорядних потребах, якщо на першому місці стоятиме потреба в збереженні 

здоров’я.  

Соціальна значущість медичного бізнесу диктує застосування особливих 

методів менеджменту і маркетингу. Розвиток медичних закладів варто 

розглядати як цільову програму або групу проектів. Сьогодні недостатньо 

визначені механізми адаптації проектної методології під галузеву специфіку 

системи охорони здоров'я, зокрема під особливості вітчизняних медичних 

організацій, з огляду на її форму власності, організаційно-правову форму, 
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масштабність і спеціалізацію. За таких умов актуальним є дослідження 

специфіки управління медичним закладом на засадах проектного підходу. 

Всередині медичних установ відбувається трансформація функцій головного 

лікаря в управлінські, що змушує шукати шляхи підвищення управлінської 

кваліфікації, зумовленої вимогами зростаючого ринку медичних послуг. На 

важливість наукових пошуків альтернативних та дієвих механізмів управління 

медичними закладами наголошують сучасні науковці, серед яких: М.Білинська, 

О.Баєва, З.Гладун, Д.Карамишев, В.Лазоришинець, В.Луговий, В.Лобас, 

З.Надюк, Н.Нижник, А.Пільтяй, М.Ткач, І.Фуртак, О.Черниш, В.Шафранський, 

Н.Ярош та інші. 

Метою статті є дослідження організаційних засад забезпечення ецективного 

управління в медичних установах та їх реалізація.  

В управлінському консультуванні основна турбота і відповідальність 

менеджера проекту – це полегшити спілкування всередині проекту і забезпечити 

його ефективне виконання. У «команді, орієнтованій на турботу», до цього ще 

додається план, який включає у себе координацію здійснення ключових заходів 

і призначення відповідальних за них. Переміщення пацієнта між різними 

медичними організаціями, зв'язок і координація додають значні труднощі для 

реалізації проекту [1]. 

Це ускладняється ще тим, що інформація про стан здоров'я пацієнта в 

комплексі є складною, чутливою технологією з обмеженими можливостями для 

легкого використання і застосування. Проектний менеджмент неможливий без 

упровадження інновацій у медичну практику. Інновації у сфері охорони здоров'я 

спрямовані на ефективне використання фондів, упровадження 

ресурсозберігаючих технологій і розвиток нових організаційно-правових форм 

медичних організацій на тлі розробок науково обґрунтованих підходів до 

формування стандартів ведення хворих із різних видів медичної допомоги на всіх 

рівнях її надання [2]. 

Слід розуміти, що результатом інноваційної діяльності в охороні здоров'я є 

розвиток медичних технологій, наукових досліджень і передового досвіду, 
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спрямованих на отримання якісно нової ідеї оздоровлення, лікування, 

управління процесами в медичній галузі, отримання нових медичних товарів, 

технологій або послуг, що мають конкурентні переваги. Інноваційний процес в 

охороні здоров'я являє собою послідовний ланцюг подій, у результаті яких 

інновація перетворюється з ідеї на конкретний продукт, технологію або послугу 

і поширюється в практичному використанні для досягнення загально медичних 

цілей. Інновацій стосуються не тільки надання медичних послуг, а й організації 

командної роботи, тому викликають потребу в реінжинірингу процесів 

функціонування медичного закладу. 

В новій Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я (2018 

рік) вказано на відсутність належного сучасного адміністрування та 

менеджменту у сфері охорони здоров’я, що стоїть на заваді запровадженню 

широко застосовуваних у світі нових високоефективних моделей організації 

медичної допомоги, від чого страждає ефективність використання ресурсів, 

зокрема кадрових [3]. 

У щорічній доповіді про стан здоров’я населення, санітарно-епідемічну 

ситуацію та результати діяльності системи охорони здоров’я України (2018 рік) 

увага акцентується на кадрових проблемах, які досі залишаються невирішеними, 

таких як складність структури кадрових ресурсів; надмірна спеціалізація лікарів, 

нерівномірність та диспропорційність забезпечення населення медичними 

кадрами в розрізі адміністративних територій; зростання питомої ваги 

працівників пенсійного віку; невідповідність системи атестації; 

невмотивованість медичних кадрів до ефективної праці; застарілість 

нормативно-правової бази щодо кадрової політики. Окремо виділено проблему 

міграції висококваліфікованих медичних кадрів за кордон. Далі визначено, що 

завдання ефективного використання кадрових ресурсів має лежати в площині 

комплексного підходу до вдосконалення та управління галуззю, підготовки та 

збереження медичних кадрів, оптимізації інфраструктури та ресурсного 

забезпечення [5]. 

Маркетинг медичних послуг як сучасна функціональна сфера внутрішнього 
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середовища медичної організації покликаний ідентифікувати потреби населення 

в медичних послугах, визначити найкращі способи їх задоволення в процесі 

конкурентної боротьби за споживача з метою досягнення цілей конкретного 

медичного виробництва. Активна роль кадрової політики, на відміну від 

пасивної та превентивної, дасть можливість розробити ефективні цільові кадрові 

програми, здійснити їх корекцію на основі постійного моніторингу ситуації, що 

складається на той чи інший проміжок часу (Рисунок 1).   

 
Рисунок 1 - Необхідні зміни в кадровій політиці 

Практично здійснити ретельно продуману інтегровану політику медичної 

організації на ринку означає реалізувати процес маркетингового менеджменту, 

який поєднує в собі менеджмент і маркетинг як особливі види діяльності, які 

взаємно проникають один в одного, доповнюють один одного та вимагають 

ухвалення всіх управлінських рішень з урахуванням вимог цільового ринку 

(здатність до маркетингового мислення).  

Зміни соціальних, політико-правових та економічних умов діяльності (розвиток ринкових умов 
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розвиток соціального партнерства тощо) 
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Головне завдання маркетингового менеджменту полягає в досягненні 

відчуття задоволеності всіма сторонами обміну. Особливість маркетингового 

менеджменту полягає в тому, що він ставить споживача медичних послуг 

(клієнта організації) в центр уваги усіх підрозділів організації, яка виробляє 

послуги та спрямовує усі їх зусилля на внесення свого вкладу в якісне медичне 

обслуговування. [4]. 

Рисунок 2 - Місце маркетингового менеджменту в системі управління 

медичної установи 

Згідно з визначенням ВООЗ якісне медичне обслуговування – це 

обслуговування, за якого ресурси організовуються таким чином, щоб з 

максимальною ефективністю та безпечністю задовольняти медико-санітарні 

потреби тих, хто найбільш усього потребує допомоги, проводити профілактику 

та лікування без непотрібних витрат, а також відповідно до вимог найвищого 
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чинники впливу під час визначення цілей та завдань кадрової політики, здатної 

приводити до бажаного результату та пошуку ефективних методів управління 

персоналом. 
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Системні трансформаційні зміни, які відбуваються в Україні, потребують 

застосування ефективних методів, технологій, інформаційно-технологічних й 

організаційних засобів управлінської діяльності. Цьому може сприяти 

технологізація владної діяльності за рахунок сучасного інформаційно-

аналітичного інструментарію і технологій забезпечення якості і швидкості 

рішень, що ухвалюються.  

Особливостям дослідження й обґрунтування перспектив розвитку цифрової 

трансформації регіонів України значну увагу приділяли вітчизняні та зарубіжні 

вчені, такі як: М. Алексинська, А. Бастракова, Б. Каргін, О. Кузьмін, Т. Кваша, І. 

Крамаренко, І. Іртищева, Н. Солярчук, М. Стегней, Н. Харченко, Л. Федулова, Т. 

Писаренко. Однак, водночас, значна кількість проблем формування напрямів та 

перспектив цифрового розвитку залишається недостатньо розкритою на 

регіональному рівні.  

Метою дослідження є привернути увагу до можливості і необхідності 

використання цифрових технологій для забезпечення орієнтації публічного 

управління на результат при взаємодії з територіальними громадами. 

Системні трансформаційні зміни політики, ідеології, економіки, соціальної 

та інших сфер суспільного життя в Україні зумовили зміни в системі організації 

органів влади, їх функціональної структури і процесів здійснення публічного 

управління. Результатом є налагодження взаємодії влади і суспільства, 

формування спільного бачення майбутнього. 

Розробка і ухвалення управлінських рішень у ринковому середовищі з його 

постійними викликами та невизначеністю суттєво ускладнюються 

несприятливими умовами господарювання, що мотивує до більш активного 

застосування системних методів дослідження, визначення ситуацій та їх 

передбачуваності в майбутньому. [3] В управлінській діяльності методи є 

компонентами управлінських технологій і управлінських процесів.  
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Процеси, які формуються в територіальних системах регіону, можна 

поділити на управлінські, фінансові, виробничі, маркетингові та ін. Головними з 

них є управлінські процеси. Процеси управління являють собою серію 

послідовних етапів, фаз, кроків реалізації управлінської діяльності шляхом 

використання управлінських технологій, методів, інструментів, механізмів 

формування, коригування параметрів процесів розвитку різної природи і 

галузевої специфіки. Це здійснюється шляхом їх ідентифікації з цілями розвитку 

без порушень фундаментальних законів у системі природа – суспільство. 

Цифровізація змінила все, включно з тим, як ми впроваджуємо інновації . Це 

також означає нові технології державного управління. 

Темпи, з якими нам потрібно оновлюватись, постійно зростають, особливо 

коли йдеться про забезпечення людей тим, що їм справді потрібно. Це також 

вірно для державних адміністрацій, які обов’язково повинні інтегрувати основні 

технологічні інновації, щоб мати можливість забезпечити ефективні, 

результативні та адекватні послуги, які відповідають очікуванням. [2] 

Перше нововведення, яке торкнулося технологій державного управління, 

стосується способу спілкування з громадянами. Кожен державний орган 

обов’язково має мати справу з тим фактом, що люди очікують знайти всю 

необхідну інформацію в Інтернеті та соціальних мережах. Інтернет і соціальні 

платформи є другим за популярністю джерелом інформації, попереду лише 

телебачення.  

Державна адміністрація повинна мати можливість застосувати це на свою 

користь. Ще один важливий тренд у цифровому світі (також завдяки поширенню 

соціальних мереж) —зникнення посередника для багатьох транзакцій. [3] 

Сьогодні адміністрації можуть просто створити профіль у соціальних мережах, 

таких як Facebook або Twitter, де вони зможуть звертатися безпосередньо до 

громадян, таким чином зменшуючи дистанцію, що сприймається. Це зменшує 

сприйняту дистанцію, яку громадяни часто відчувають до свого уряду, і 

покращує їхнє сприйняття державного управління, яке має можливість бути 
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більш уважним до потреб людини, надаючи прості інструменти для швидкого 

реагування на проблеми та адаптації до найпоширеніших звички. 

Крім того, використання соціальних мереж дозволяє державній 

адміністрації ефективніше передавати свої повідомлення. Однак такі канали 

вимагають керування, і вам потрібно знати, як ними правильно користуватися, 

відповідно до конкретних характеристик каналу, доступних функцій і типу 

користувачів, які, найімовірніше, залучатимуться до нього. Іншими словами, 

потрібно інтегрувати соціальні медіа в послідовну та інтегровану комунікаційну 

стратегію , де кожен канал пов’язаний з іншою комунікаційною метою. [1] 

При найближчому розгляді вже є кілька прикладів державних установ, які 

реалізують цю стратегію. Одним з таких є італійське місто Трієст. Місто не 

тільки активно працює в шести різних соціальних мережах, але й зуміло 

побудувати дієвий внутрішній і зовнішній потік інформації завдяки 

диверсифікації мови та контенту. Таким чином, кожен канал має чітку 

комунікаційну ідентичність, і місто розробляє окремий редакційний контент для 

кожного з них. 

Іншим не менш цікавим прикладом є Квіріналь, резиденція італійського 

уряду, яка має принаймні чотири офіційні облікові записи, які використовуються 

залежно від вмісту, яким потрібно поділитися. Він використовує Twitter для 

надання оновленої інформації про діяльність Президента та Президента 

Республіки; Instagram використовується для обміну фотографіями діяльності 

президента; канал Youtube ділиться відеоконтентом, створеним прес-службою; 

він також колись використовував Google+, щоб повідомляти новини про 

президентство англійською для міжнародної громадськості. Завдяки такому 

підходу повідомлення та канал не тільки поєднуються так, що одне посилює 

інше, але також можна досягати різних цілей одночасно, встановлюючи 

конкретні KPI для кожного каналу. [4] 

Очевидно, що для всього цього недостатньо стежити за соціальними 

мережами, вам також потрібен хтось, хто дуже добре знає ці канали та знає, як 

найкраще використовувати доступні функції. З цієї причини кожен державний 
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орган повинен мати публічну професійну особу, яка спеціалізується на 

управлінні соціальними каналами: менеджера соціальних мереж. 

У територіальних громадах процеси розвитку спрямовані на вирішення 

економічних, соціальних, екологічних і загальнолюдських проблем, що 

передбачає задоволення потреб населення, які постійно зростають. Усе це 

обумовлює постійну увагу до вдосконалення системи управління і процесів, які 

в ній відбуваються. Процес реформування місцевого самоврядування суттєво 

розширює зміст та методи його діяльності і висуває нові вимоги до 

інформаційного забезпечення й обґрунтування управлінських рішень, 

застосування управлінських технологій і механізмів управління. Однак пошук 

нових методів і систем управління інформаційно-аналітичним забезпеченням 

процесів розвитку залишається недостатнім.  

Це нас наштовхує до думки, що цифрова грамотність та цифрова освіта 

повинна стати пріоритетом у наступні роки, як обов’язкові компетенції при 

розробці стратегій цифрової трансформації громад та регіонів. Для цього 

потрібен не лише доступ до інфраструктури, а й готовність до використання 

цифрових технологій та необхідні навички. 

Після старту реформи децентралізації в Україні з’явилося дуже багато 

громад, деприєднані населені пункти можуть знаходитися від центру громади на 

відстані більше 30 кілометрів. Відповідно, швидкість комунікації між 

мешканцями, бізнесом та місцевою владою, яка знаходиться на значній відстані, 

можна підвищити, впроваджуючи муніципальні електронні послуги, 

інструменти е-демократії, приєднанням до мережіінтернет найважливіших 

соціальних об’єктів: шкіл, амбулаторій, адміністративних будівель тощо. 

Окремо необхідно зазначити такий важливий компонент розвитку громади 

або регіонуяк місцева стратегія цифрової трансформації. Імплементація стратегії 

необхідна для того,щоб цифрова трансформація мала сталийефект та не була 

обмежена точковими проектами. Як приклад можна використати такі напрямки 

розвитку, які були зазначені у «Цифрових порядках денних» у громадах Швеції: 

[4] 
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1. Збільшити використання та навички ІКТ. 

2. Зменшити карбоновий слід міста. 

3. Забезпечити підтримку досліджень, інновацій та підприємництва. 

4. Більша інтеграція ІТ у педагогічні підходи, якими користуються школи в 

муніципалітеті. 

5. Підвищення якості медичних та соціальних послуг. 

6. Підтримка доступу до послуг та ресурсів місцевих органів влади. 

У системі управління визначаються чинники впливу і їх раціональне 

поєднання, обґрунтовані цілі й напрями розвитку, а також належний 

організаційно-управлінський супровід їх реалізації. Безумовно, сама система 

управління повинна також мати належний рівень розвитку. Його досягнення 

вимагає від складників системи управління належної якості, досконалості, 

співставності для забезпечення вищого рівня розвитку керованих процесів. 

Визначити необхідний вплив системи управління на прискорення розвитку 

громад можна шляхом покрокового нагромадження інформації про стан процесів 

розвитку, а також за допомогою відповідного аналізу й оцінювання. Існує низка 

умов, які можуть сприяти розвитку територіальних громад. Серед них 

насамперед доцільно виокремити наявність інформаційно-аналітичної бази та її 

використання під час розробки стратегій і планів розвитку територій, що 

потребує оцінювання стану процесів розвитку. Набуття нових практик 

територіальних громад стало пов’язуватись не тільки із самостійним вибором 

напрямів розвитку, а і з поєднанням обов’язків і відповідальності за забезпечення 

розвитку суспільства. Складність розв’язання завдань системою управління 

суспільними процесами свідчить не тільки про необхідність підвищення ролі 

його методологічно-технологічного забезпечення, а й про існування проблеми 

недостатнього розвитку методології і технологічної компоненти реформ, що 

проводяться.  

Сьогодні теорія державного управління та місцевого самоврядування 

надала практикам потужний теоретичний базис, численну низку моделей і 

методів управління, практичне застосування яких здатне пришвидшити 
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запровадження заходів з реалізації стратегії, планів і програм. Але їх можливості 

в практиці управління повністю не використовуються через відсутність 

системної впорядкованості. Остаточно не відпрацьована практика пошуку, 

обґрунтування і застосування ефективних методів і технологій управлінської 

праці, суб’єкт-суб’єктного і суб’єкт-об’єктного управління процесами їх 

взаємодії і відповідності в питаннях здійснення контролю, якості управлінських 

рішень, які ухвалюються, і координації процесів розвитку. Вирішенню цих 

проблем може сприяти технологізація владної діяльності за рахунок сучасного 

інформаційно-аналітичного інструментарію і технологій забезпечення якості і 

швидкості рішень, що ухвалюються. 

Отже, осмислення впровадження цифрових трансформацій як феномену 

сучасності дозволяє стверджувати, що для реального розвитку публічного 

управління територіальних громад областей і міст воно повинно здійснюватися 

на смарт-технологічній платформі, що сприяло б зростанню їх практичної 

результативності і дієвості впливу на керовані системи.  

Створення смарт-технологічних платформ надало б новий поштовх 

людській активності, необхідності опанування нових знань і появі нового 

мислення. Це забезпечило б інтенсивний рух якісної управлінської інформації, 

системне оцінювання стану процесів життєдіяльності, розробку й обґрунтування 

варіантів рішень, повсякденний контроль якості і плину процесів за рахунок 

підключення смарт-сервісів для здійснення головних функцій публічного 

управління. Тому подальші дослідження і наукові розробки запровадження 

смарт-технологічних платформ публічного управління територіальними 

громадами повинні стати одним із ключових напрямів підвищення їх формату і 

ролі в суспільстві. 
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ПАРТНЕРСЬКІ ВІДНОСИНИ ОГС ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ 

 

В стaттi рoзглянутo партнерські відносини ОГС та органів місцевого 

самоврядування. Поняття та основні функції організацій громадського 

суспільства. Проведено соціологічне дослідження «Довіра та співпраця між 

ОГС та органами місцевого самоврядування». 

Ключoвi слoвa: ОГС, органи місцевого самоврядування, стратегія розвитку, 

громадськість, органи публічної влади. 

В сучасних умовах у формуванні правової, демократичної держави постає 

необхідність налагодження та розвиток партнерських відносин ОГС та органів 

місцевого самоврядування. Такий процес реформування цілої системи 

передбачає активізацію усіх інститутів громадянського суспільства.  

Мета статті дослідити обґрунтування механізму та особливості формування 

партнерських відносин ОГС та органів місцевого самоврядування. 
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Питання взаємодії ОГС та органів місцевого самоврядування розглядають 

такі вчені, як О. Антонова, Н. Бондаренко, С. Волинець, І. Динник, О. Дніпров,                            

О. Зарічний, І. Івженко, С. Іщук, В. Колтун, О. Коротич, С. Костючков,                                     

П. Петровський, А. Корнат,  О. Поступна, С. Cаханенко, Є. Сергієнко, О. Скібіна, 

М. Туленков, А. Халецький та інші. 

Партнерські відносини ОГС та органів місцевого самоврядування , 

відіграють важливу роль в створенні демократичної держави. Саме організації 

громадянського суспільства є виразником та захисником інтересів і прагнень 

різноманітних суспільних груп та громадян. Громадянське суспільство здатне 

зробити значний внесок у сталий розвиток держави шляхом надання соціальних 

послуг, забезпечення здійснення соціального підприємництва, збільшення 

кількості робочих місць і самозайнятих осіб, поліпшення бізнес-середовища, 

протидії корупції, сприяння прозорості діяльності органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування та реалізації інших суспільно корисних 

проектів взаємодіючи з державою [2]. 

ОГС - організацій громадянського суспільства, тобто всі види організацій, 

які українське законодавство, в тому числі і податкове, відносить до ОГС. 

 

Рисунок 1 – Основні функції ОГС 
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Організації громадянського суспільства набирають популярних обертів в 

Україні. Кожного року на території нашої держави кількість організацій 

збільшується. Статистику реєстрації кількості ОГС за регіонами можна 

дослідити на (Рисунку 2) [4]. 

  

Рисунок 2 – Кількість ОГС за різними організаційно-правовими формами 

реєстрації за регіонами в Україні 

Як зазначено в «Національній стратегії сприяння розвитку громадянського 

суспільства в Україні на 2021-2026 роки», затвердженій Указом Президента 

України від 27 вересня 2021 року, громадянське суспільство є виразником та 

захисником інтересів і прагнень різноманітних суспільних груп та громадян. 

Громадянське суспільство здатне зробити значний внесок у сталий розвиток 

держави шляхом надання соціальних послуг, забезпечення здійснення 

соціального підприємництва, збільшення кількості робочих місць і самозайнятих 

осіб, поліпшення бізнес-середовища, протидії корупції, сприяння прозорості 

діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування та 

реалізації інших суспільно корисних проектів. Діяльність держави у зазначеній 
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сфері має ґрунтуватися на підході "жодних рішень для громадянського 

суспільства без громадянського суспільства" та співпраці органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування та організацій громадянського 

суспільства [5]. 

Органи місцевого самоврядування  і організації громадянського суспільства 

утворюють певну діалектичну єдність. В процесі державотворення вона 

виявляється в тому, що чим більш розвинуте громадянське суспільство, тим 

демократичніша держава, тим більше вона діє в інтересах громадянського 

суспільства і його інститутів. І навпаки, чим менш розвинуте громадянське 

суспільство, тим сильніша держава, тим більше вона обмежує самоврядні та 

саморегулюючі можливості суспільства. Водночас розвиток організацій 

громадянського суспільства і характер його взаємовідносин з органами 

місцевого самоврядування залежить від умов, перш за все політично-правових 

та економічних, які формує сама держава. Демократична і правова держава не 

може існувати без розвиненого громадянського суспільства. Особливість їх 

взаємодії за демократичного політичного режиму полягає в тому, що 

громадянське суспільство підпорядковує собі державу і контролює її діяльність. 

Зв’язок громадянського суспільства з державою, його вплив на неї ґрунтується 

передусім на принципах демократії. Вихідним із них є принцип народного 

суверенітету, який проголошує народ носієм суверенітету і єдиним джерелом 

влади в суспільстві. А це означає, що влада держави і її суверенітет похідні від 

суверенітету народу, що громадянське суспільство створює державу для 

задоволення власних потреб, а не заради неї самої, що держава не повинна 

вивищуватися над суспільством і покликана слугувати йому [1]. 

Досліджуючи партнерські відносини ОГС та органів місцевого 

самоврядування було проведено соціологічне опитування. Для проведення 

дослідження було опитано: представників місцевої влади, активістів громад, 

представників організацій громадського суспільства  та представників місцевого 

бізнесу. 
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На питання «Чи вважаєте Ви можливою наявність довіри та співпраці між 

ОГС та органами місцевого самоврядування ?» більшість респондентів відповіла 

позитивно (44%), що дає надію на світле майбутнє нашої країни та чудову 

співпрацю між ОГС та органами місцевого самоврядування (Рисунок 3). 

 
Рисунок 3 - Довіра та співпраця між ОГС та органами місцевого 

самоврядування 

 

Проаналізувавши дане дослідження можна сказати, що партнерські 

відносини між ОГС та органами місцевого самоврядування цілком можливі та 

реальні але потрібно докласти чимало зусиль для їх реалізації. Таку відповідь та 

статистику надали представники місцевої влади та інші члени керівних посад 

публічних організацій [3]. 

Отже, організації громадянського суспільства в сучасних умовах розвитку 

людської цивілізації стає амбіційним регулятором публічних відносин між 

соціумом та державою. Демократичні цінності, які закладені в програму 

розвитку багатьох світових держав, стали основою комунікаційних механізмів 

взаємодії чисельних інституцій публічної влади й громадянського суспільства. 

Відтак, держава з повагою до суспільства визначає параметри політико-

правового взаємовпливу, державного регулювання, політики розвитку 
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інституцій громадянського суспільства, сприяє їх вмотивованій діяльності, 

стимулює їхнє соціально-консолідуюче призначення. Впевнено можна сказати, 

що для ефективної взаємодії державних органів із організаціями громадянського 

суспільства потрібний принцип взаємної довіри та соціальної відповідальності. 

Напрацювання у сфері співробітництва між урядовими інституціями та 

громадськими організаціями повинні мати сталі форми. А їхніми предметними 

проявами може слугувати досвід профільної взаємодії, коли міністерські 

відомства напряму співпрацюють з відповідними організаціями  ефективність 

процедури надання сервісних послуг і її діджиталізації та скоординованої 

політики сприяння розвитку громадських організацій. Такий формат публічно-

управлінських відносин доцільно запроваджувати і в Україні, для якої особливо 

цінним прикладом слугує саме ділова активність суб’єктів публічно-

управлінських відносин, яка характеризується, насамперед, прозорістю рішень, 

взаємністю публічних дій та соціальною відповідальністю сторін. 
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ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 

ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ В УКРАЇНІ ПІД ЧАС ВОЄННОГО 

СТАНУ 

 

Статтю присвячено розгляду питань державного регулювання діяльності ЗМІ 

в Україні в умовах воєнного стану. Проаналізовано, як проходить, в рамках 

запровадження відповідного медіазаконодавства, оптимізація взаємодії ЗМІ з 

представниками влади та військовими. На основі огляду поточного регулювання 

медійної діяльності в Україні; аналізу корегування медіависвітлення війн в 

окремих зарубіжних країнах,  у статті досліджено правила роботи та ризики 

журналістів під час війни. Зокрема,  як саме, в умовах збройного конфлікту 

відбувається поширення інформації в медіа та суспільстві, яка інформація має 

обмеження у розповсюдженні, як відбувається регулювання онлайн-ЗМІ та 

соціальних мереж. 

Ключoвi слoва: воєнний стан, інформаційне суспільство, правила журналістів 

по поведінці з військовими, медіазаконодавство в умовах війни, свобода слова. 

Реалії жорстокої війни росії проти України, як ніколи показують, яку 

важливу місію мають засоби масової інформації у суспільстві. Адже своєчасне, 

достовірне та незаангажоване інформування громадян та світу про перебіг війни, 

відіграє важливу роль у супротиві ворогові. Саме завдяки журналістам світова 

спільнота щоденно отримує повну, правдиву та неупереджену інформацію про 

порушені права і свободи людини, воєнні злочини та інші звірства в Україні; 

задокументовані докази про злочини проти людяності; прийняті надважливі 

рішення політиків світу щодо постачання Україні зброї та запровадження 

санкцій проти росії.  
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Під час війни журналістські стандарти нічим не відрізняються від 

стандартів часів миру, проте саме в умовах конфлікту, аби не завдати шкоди 

військовим і цивільним масмедіа мають дотримуватись законодавства (зокрема 

тих обмежень, які наша держава впровадила з 24 лютого 2022 року). 

Тож варто визначити, де проходить межа між правом на інформацію та 

національною безпекою, чи обмежують свободу слова розроблені державою 

рекомендації і який в цьому плані напрацьований світовий досвід.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій показав, що питанням державного 

регулювання діяльності ЗМІ в умовах війни присвячено низку публікацій, як 

вітчизняних так, і зарубіжних науковців. Зокрема різним аспектам державного 

регулювання у своїх працях приділяли увагу Бала В., Бурмагін О., Виставкіна Д., 

Гнатюк С., Моргун А., Штурхецький С. Буроменьский М., Білз Е., Бетц М., 

Шюпп К., Казанжи З. та інші. Під час проведення антитерористичної операції на 

сході України було створено ряд матеріалів, які містили поради та інструкції 

щодо журналістської діяльності в зоні бойових дій, зокрема: посібник ОБСЄ 

«Журналістика в умовах конфлікту: передовий досвід та рекомендації» [5], 

Посібник ГО Інститут масової інформації «Журналіст і (НЕ) безпека. Посібник 

для журналістів, які працюють в небезпечних умовах» [8], Редакційний статут 

Суспільного — «Редакційні засади інформаційного мовлення суспільного 

мовника», зокрема, Розділ 4 «Особливості застосування редакційних засад при 

висвітленні військових конфліктів, зокрема, пов'язаних із сепаратизмом на сході 

України і з військовою агресією росії» [15] та інші. 

Метою статті є аналіз діяльності засобів масової інформації в Україні в 

рамках обмежень воєнного стану; дослідження процесу взаємодії масмедіа з 

представниками влади та військовими в умовах збройного протистояння. 

Ніколіна І.І. зазначає, що фундаментальні засади розбудови сучасних 

демократичних держав – верховенство права, демократія та належне  

врядування, які утвердилися в такій же хронологічній послідовності [18]. 

Право громадян отримувати своєчасну та достовірну інформацію визнане 

не лише низкою  міжнародних актів, а й законодавством України. Проте у період 
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особливого правового режиму( в Україні з 24 лютого це воєнний стан) можуть 

встановлюватись певні обмеження цього права. Важливо розуміти, де проходить 

межа між правом на інформацію та національною безпекою. 

Журналістка та авторка телеграм-каналу «Всрата журналістика» Юліана 

Скібіцька у своїй колонці для Суспільне Культура зазначила, що «24 лютого 

українські медіа зустрілися з тим, з чим досі не зустрічалися, – з великою війною. 

Війна, звісно, триває вісім років, але не в таких масштабах, зосередившися на 

територіях лише двох областей. Окрім того, в країні вперше запровадили 

воєнний стан, який передбачає й воєнну цензуру, в умовах якої ЗМІ також ніколи 

не працювали. Іспит, якого ніхто не хотів, журналісти склали непогано» [17]. 

Варто зазначити, що під час війни держава вимушена діяти в значно 

відмінних від мирного часу умовах. Такий особливий правовий режим діяльності 

державних органів називається воєнним станом, і його регулює відповідний 

закон. [14] 

Під час воєнного стану допускається тимчасове, зумовлене загрозою, 

обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і 

законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень, 

наприклад, право проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, визначене у 

статті 39 Конституції[9].  

Зокрема частково діє обмеження конституційного права людей вільно 

збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово 

або в інший спосіб [9]. 

Проте такі обмеження застосовуються лише в інтересах національної 

безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку і зовсім не 

скасовую основні положення чинного Закону України «Про доступ до публічної 

інформації» [12]. 

Стосовно ж роботи ЗМІ  в період війни, то з початку повномасштабного 

вторгнення росії в Україну, прийнято низку змін у медіазаконодавстві, які 

спрямовані на регулювання роботи засобів масової інформації. 

https://t.me/vsrataya_zhurnalistika
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#n5
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4288
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4288
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv#n4271
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17#Text
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Чи не основним нормативно-правовим актом, яким детально унормовано 

порядок взаємодії між представниками медіа та українськими силами оборони, є 

наказ Головнокомандувача ЗСУ, генерала Валерія Залужного№73 від 3 березня 

2022 року [13]. 

Cеред іншого даний документ містить перелік інформації, «розголошення 

якої може негативно вплинути на хід виконання завдань в умовах воєнного 

стану». Згідно нього, журналістам забороняється збирати та поширювати 

новини, «які мають на меті пропаганду або виправдання широкомасштабної 

збройної агресії РФ», військові операції, а також про «об'єкти, зображення та 

умовні позначки» [13]. 

Зокрема, ЗМІ категорично заборонено висвітлювати: 

• найменування частин і підрозділів, а також їхнє розташування; 

• кількість військових у частинах і підрозділах; 

• кількість озброєння та техніки, їхній стан і місце зберігання; 

 Також не можна висвітлювати будь-яку інформацію про: 

• операції, які проводять або планують; 

• систему охорони й оборони військових частин; 

• наявне озброєння та техніку (крім видимих або очевидно виражених); 

• порядок залучення сил (військових) і засобів (озброєння); 

• збір розвідувальних даних; 

• переміщення та розгортання військ (найменування, кількість, маршрути); 

• військові частини та їхню тактику, методи дій; 

• унікальні операції та спосіб їх виконання; 

• ефективність радіоелектронної боротьби противника; 

• відкладені або скасовані операції; 

• зниклий або збитий літак, корабель та операції з пошуку і порятунку; 

• плани щодо безпеки наших військ (дезінформація, маскування, протидія); 

• інформаційно-психологічні операції, які проводять або планують; 

• пропаганду або виправдання широкомасштабної збройної агресії Росії проти 

України. 
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Наказом № 73 від 3 березня 2022 року, також встановлено порядок допуску 

представників засобів масової інформації на військові об’єкти у районі ведення 

бойових дій на період воєнного стану [13]. 

Зокрема, документом визначено алгоритм дій командувачів видів (сил), 

командирів військових частин і підрозділів Збройних Сил України під час роботи 

з представниками цивільних засобів масової інформації. 

Також, визначено порядок акредитації журналістів національних та 

іноземних медіа, правила роботи представника засобу масової інформації у 

районі ведення бойових дій.  

Світова практика свідчить про запровадження більш жорсткої процедури 

акредитації. Армія США, наприклад, запровадила подібні правила під час війни 

у Перській затоці 1990-1991 років, що певною мірою обмежувало роботу 

журналістів, але жоден з медійників тоді не загинув, на відміну від в’єтнамської 

війни. З іншого боку, повинен існувати розумний баланс між забезпеченням 

потреб воєнної необхідності і дотриманням норм, які гарантують виконання 

засобами масової інформації їх функцій у демократичному суспільстві. Жорсткі 

умови акредитації представників преси з боку військового командування 

роблять важким висвітлення конфлікту саме з тих позицій, які обумовлені 

професійною культурою і совістю журналіста [5]. 

Аналізуючи роль медіа у висвітленні війни, вивчення потребує не тільки 

традиційні ЗМІ, але й олайн-ресурси. Як не крути, а сьогодні соціальні мережі 

займають провідне місце в комунікації. Ці інформ-платформи користуються 

популярністю як серед школярів, так і високопосадовців. Неабияку роль їм 

відводять і у висвітленні війни. Так, за інформацією СБУ, більшість 

розвідувальної інформації російські окупаційні війська отримують  саме з 

соцмереж українців [7]. 

Через онлайн- платформи як ФБ, Twitter, Instagram, Telegram, TikTok наші 

співвітчизники поширюють  фото, відео з особистими трагедіями війни. З одного 

боку- це показує правду в реальному часі, життя як воно є , з іншого –шкодить  

українському суспільству. Так, наприклад питання руйнувань та пошкоджень 

https://chytomo.com/90-informatsii-rosijska-rozvidka-bere-z-sotsmerezh-ukraintsiv-sbu/
https://chytomo.com/90-informatsii-rosijska-rozvidka-bere-z-sotsmerezh-ukraintsiv-sbu/
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інфраструктури міст України надає можливість рашистськими агресорам 

корегувати вогонь, знищувати вцілілі будівлі та засоби забезпечення тощо. 

Питання забезпечення населення водою та харчами може призвести до ударів 

ворога по шляхах підвезення і місцях зберігання продуктів, по вразливих точках 

інфраструктури. 

Час від часу на своїй сторінці у ФБ заступниця Міністра оборони України 

Ганна Маляр закликає українців не бути корегувальниками вогню. «Ми справді 

вільна, демократична країна зі свободою слова. Наше суспільство вже звикло до 

відкритості і висвітлення в Інтернеті абсолютно всього. Але війна - це в тому 

числі обмеження на поширення певної інформації - заради вашої ж безпеки. Ви 

звикли до правдивої інформації, але під час війни не треба правдиво інформувати 

ворога - навпаки. Якщо ви не хочете допомагати ворогу знищувати наші міста і 

села, тоді: у соціальних мережах, у публічних виступах та коментарях для ЗМІ 

не називайте точні цілі і об’єкти враження» [4]. 

Тож, серед жорстких «інформаційних санкцій», введених під час воєнного 

стану, стало встановлення кримінальної відповідальності за ведення фото- і 

відеозйомки військових об’єктів. Так, 21 березня 2022 року Верховна Рада 

ухвалила в цілому законопроект «Про внесення змін до Кримінального та 

Кримінального процесуального кодексів України (щодо забезпечення протидії 

несанкціонованому розповсюдженню інформації про направлення, переміщення 

міжнародної військової допомоги в Україну, рух, переміщення або розміщення 

Збройних Сил України чи інших військових формувань України, вчинене в 

умовах воєнного або надзвичайного стану) (№ 7189) [11]. 

Необхідність ухвалення цього рішення обумовлена тим, що попри тривале 

повномасштабне вторгнення російських агресорів та запровадження в Україні 

воєнного стану, деякі громадяни розміщують в мережі Інтернет інформацію про 

рух або розташування Збройних Сил України чи переміщення міжнародної 

військової допомоги, чим свідомо чи несвідомо допомагають ворогу. 

Зазначимо, що й до початку повномасштабного рашистського вторгнення 

українське законодавство забороняло здійснення фото- та відео зйомки об’єктів 
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Міністерства оборони та Збройних Сил України. Зокрема, заборонялося 

фіксувати місцезнаходження військової техніки, озброєння, майна та особового 

складу, рух колон військової техніки та переміщення особового складу, режимні 

військові об’єкти, дислокацію військ. 

Після 24 лютого Управління зі зв’язків з громадськістю ЗСУ додатково 

повідомило про заборону вести зйомки як військової техніки, так і об’єктів 

інфраструктури. Крім того, було заборонено знімати дороги загального 

користування, блокпости та укріплення, розташування, зосередження чи 

переміщення військових частин (підрозділів) сил оборони. У цьому контексті 

водіям також було заборонено користуватися відеореєстраторами. 

Не зважаючи на це, час від часу з’являлися особи, які продовжували 

поширювати таку інформацію, допомагаючи цим ворогу. 

З ухваленням законопроекту № 7189, кожна особа має пам’ятати, що 

Кримінальний кодекс України доповнено новою статтею 114-2, яка передбачає 

покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років за поширення 

інформації про направлення чи переміщення зброї, озброєння та боєприпасів 

територією України, якщо така інформація не розміщувалася у відкритому 

доступі Генеральним штабом ЗСУ чи Міністерством оборони України або в 

офіційних джерелах відповідних відомств країн-партнерів, вчинене в умовах 

воєнного або надзвичайного стану. 

Позбавлення волі на строк від 5 до 8 років передбачене за поширення 

інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи військових 

формувань, за можливості їх ідентифікації на місцевості, якщо така інформація 

не розміщувалася у відкритому доступі Генштабом ЗСУ, вчинене в умовах 

воєнного або надзвичайного стану [11]. І, нарешті, вищезазначені дії, вчинені за 

попередньою змовою групою осіб або з метою надання такої інформації державі-

агресору, або якщо вони спричинили тяжкі наслідки, каратимуться 

позбавленням волі на строк від 8 до 12 років.  
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Автори нової кримінальної статті охрестили її «статтею проти тік-токерів», 

маючи на увазі користувачів соціальних мереж, які безконтрольно публікують 

фото і відео переміщення військової техніки. 

Попри це більшість засторог від військових спрямовані саме до журналістів. 

Як не крути, але пошук балансу між стандартами свободи слова та обороною 

країни , зокрема у воєнний час є довготривалим процесом. Так під час першої 

спроби відкритого діалогу зі спільнотою в кінці березня, заступниця Міністра 

оборони Ганна Маляр, звертаючись до масмедіа, зокрема зауважила, що «ті 

професійні стандарти, які вчать в університетах, частину з них доведеться 

сховати у валізу до перемоги, бо більшість речей зараз не те що не можна робити, 

а це навіть небезпечно для життя і здоров’я людей, узагалі небезпечно для 

держави» [3]. 

Вивчаючи дане питання, медіааналітики виокремлюють три можливі 

наслідки діяльності ЗМІ під час воєнного стану:  

1) ЗМІ можуть сприяти прискоренню політичних рішень через одночасне 

висвітлення проблеми на багатьох ресурсах;  

2) ЗМІ можуть утруднювати досягнення політичних цілей через занадто 

емоційне висвітлення новин або розкриття військових операцій;  

3) діяльність ЗМІ може впливати на політичний порядок денний [1]. 

Питанням державного регулювання діяльності ЗМІ в Україні, зокрема 

унормуванню роботи журналістів в умовах воєнного стану приділено чимало 

уваги. Так, з початку повномасштабного вторгнення рф  проведено низку 

круглих столів за участі  військових, масмедіа, експертів , де йшлося про пошук 

балансу між свободою у сфері медійного висвітлення та збереженням безпеки. 

На основі проведених інтерв’ю, діалогів та опитувань Аспен Інститут Київ 

спільно з координатором проєктів ОБСЄ в Україні за експертної підтримки 

«Інтерньюз-Україна» напрацювали пакет рекомендацій. Їхня мета — покращити 

умови роботи журналістів під час воєнного стану в Україні та оптимізувати їх 

взаємодію з представниками влади та військовими [2]. 
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Помічними в цьому плані є рекомендації Інституту масової інформації (ІМІ) 

щодо Правил для журналістів по поведінці з військовими. 

Зокрема, там наголошується, що не варто робити записи і діставати 

мікрофон, не запитавши попередньо співрозмовника. А також не треба знімати 

обличчя бійців, їх позиції та озброєння. Розпитувати бійців краще про те, що 

відбувається на тому місці, де вони дислокуються. Ще кілька важливих порад ми 

можемо дослухатись з редакційних настанов БІ-БІ-СІ. Зокрема, для висвітлення 

війни застосовуються такі редакційні принципи: «Тон наших повідомлень має 

таке ж важливе значення, як і їх надійність. Ми повинні поважати людську 

гідність, не пом’якшуючи при цьому реалій війни. Має бути чітке редакційне 

обґрунтування для використання дуже виразних зображень війни або сцен 

жорстокості» [16]. 

Комісія з журналістської етики нагадує, «що журналісти повинні завжди 

забезпечувати баланс між суспільним інтересом щодо повної і точної інформації 

та потребою бути співчутливими. Завжди слід поважати недоторканність 

приватного життя і гідність мертвих. Варто також уникати необґрунтованого 

показу крупним планом облич і серйозних травм, або інших матеріалів, 

пов’язаних з насиллям» [6].  

Доступ до інформації лишається важливим під час війни. Водночас 

державне регулювання роботи ЗМІ в цей час  є виправданим, оскільки ворогом  

активно ведуться кампанії дезінформації. Що до журналістських стандартів, то 

під час воєнного стану вони нічим не відрізняються від стандартів часів миру. 

Але , саме через війну, журналісти і редакції мають посилювати свою пильність 

до достовірності і точності. ЗМІ  повинні завжди забезпечувати баланс між 

суспільним інтересом щодо повної і точної інформації та потребою бути 

співчутливими. Зважаючи на ці ефекти, медіаекспертам потрібно напрацювати 

єдиний стандарт для висвітлення подій та історій під час воєнного стану у ЗМІ, 

а державний регулятор має ці принципи закріпити нормативно-правовим актом.  

 

 

https://imi.org.ua/monitorings/pravyla-dlya-zhurnalistiv-shhodo-povedinky-z-vijskovymy-i44056


76 
 

Список використаних джерел:  

1. Eilders C. Media under fire: Fact and fiction in conditions of war. Institute for 

Media Research in Hamburg. 2005. URL: 

https://www.corteidh.or.cr/tablas/a21917.pdf (дата звернення: 01.06.2022). 

2. Вектор змін. Посібник для оптимізації унормування роботи медіа під час 

воєнного стану. URL: https://bit.ly/3ORDg25.(дата звернення: 2.09.2022) 

3. Ганна Маляр. Під час війни журналістам не потрібно проводити 

фактчекінг офіційних заяв військових відомств України. КЖЕ. 30.03.2022. URL: 

http://surl.li/ddtke ( дата звернення 12.09.2022) 

4.  ГаннаМаляр.Фейсбук.URL: http://surl.li/ddweq (дата звернення: 

17.09.2022) 

5. Журналістика в умовах конфлікту: передовий досвід та рекомендації: 

Посібник рекомендацій для працівників ЗМІ. Київ.: «Компанія ВАІТЕ», 2016. 

URL:https://www.osce.org/files/f/documents/9/3/254531.pdf 

6. ЗМІ в умовах воєнного стану. Рекомендації Комісії з журналістської 

етики щодо інформації, яку не можна розголошувати. URL: http://surl.li/ddtma 

(дата звернення: 22.09.2022) 

7. Інформаційна війна. 90% інформації російська розвідка бере з соцмереж 

українців – СБУ. Читомо.19.03.2022.URL: http://surl.li/ddtme (дата звернення: 

22.09.2022) 

8. Ірина Земляна. Журналіст і (не) безпека. Посібник для журналістів, які 

працюють в небезпечних умовах. URL: http://surl.li/bvjxi (дата звернення: 

22.09.2022) 

9. Конституція України. URL: http://surl.li/ddtmn (дата звернення: 

22.09.2022) 

10. Моргун А. Війна Росії проти України: тенденції конфліктного дискурсу 

в сучасних українських ЗМІ. Наукові записки Інституту політичних і 

етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. Київ, 2016. Вип. 3–

4. С. 352–362.  

https://bit.ly/3ORDg25
http://surl.li/ddtke


77 
 

11. Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального 

кодексів України щодо забезпечення протидії несанкціонованому поширенню 

інформації: Закон України №7189  від 24.03.2022. 

URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2160-20#Text(дата звернення: 

17.09.2022) 

12. Про доступ до публічної інформації: Закон України №2939-VI від 

19.02.2022 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17#Text (дата 

звернення: 22.09.2022)  

13.  Про організацію взаємодії між Збройними Силами України, іншими 

складовими сил оборони та представниками засобів масової інформації на час дії 

правового режиму воєнного стану: Наказ №73 Головнокомандувача ЗСУ, 

генерала Валерія Залужного від 3 березня 2022 

URL:https://ips.ligazakon.net/document/MUS36785?an=2 (дата звернення: 

1.08.2022) 

14. Про правовий режим воєнного стану: Закон України від 12 травня 2015р. 

№389 –VIII URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#n5 (дата звернення: 

17.09.2022) 

15. Редакційний статут Суспільного: Розділ 4. Особливості застосування 

редакційних засад при висвітленні військових конфліктів… URL: 

http://surl.li/bwmrd (дата звернення: 2.09.2022) 

16. Редакційні настанови Бі-Бі-Сі URL: 

https://www.bbc.co.uk/editorialguidelines (дата звернення: 17.09.2022)  

17.  Скибіцька Ю. Війна на інформаційному фронті. Чого ми досягли, а в 

чому наробили помилок. Суспільне медіа. 2 червня, 2022.URL: http://surl.li/ddtlu 

(дата звернення: 2.09.2022). 

18. Nikolina I.I. Democratic governance: local development. Humanization 

concept of public administration: theoretical and methodological fundamentals : 

Scientific monograph. Riga. LaPra : «Baltija Publishing». 2022. 248 p. Рр. 157-194. 

URL: http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/book/211     

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2160-20#Text
https://ips.ligazakon.net/document/MUS36785?an=2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#n5
https://www.bbc.co.uk/editorialguidelines
http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/book/211


78 
 

УДК 342.25(477)         

Леся Донець 

Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

 Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

 

КОНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ 
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Обґрунтовано та досліджено конституційні засади децентралізації влади в 

Україні. Розглянуто органи місцевого самоврядування в комплексі, як єдину 

систему органів місцевого самоврядування, що мають єдину компетенцію. 

Розглянуто Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

Ключові слова: децентралізація, місцеве самоврядування, історичний рух 

місцевого самоврядування, Конституція. 

Основним Законом України передбачено поділ державної влади на 

законодавчу, виконавчу та судову (ст. 6), дотримання конституційного 

правопорядку, відповідно до якого органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування, їхні посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах 

повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України (ст. 

19) [3]. 

Конституція України у ст. 140 закріпила конституційну правосуб’єктність 

територіальної громади, визначивши, що саме їй належить право на здійснення 

місцевого самоврядування, що реалізується у самостійному вирішенні громадою 

питань місцевого значення в межах Конституції і законів України. Це положення 

Основного Закону ґрунтується на самобутніх самоврядних традиціях 

українського народу, а також враховує демократичний досвід організації 

місцевого самоврядування зарубіжних держав. В умовах розвитку 

муніципальних відносин в Україні саме територіальні громади розглядаються як 

основа та первинний суб’єкт місцевого самоврядування в Україні [4]. 
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Відповідно до ст. 16 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» органи місцевого самоврядування є юридичними особами і наділяються 

цим та іншими законами власними повноваженнями, в межах яких діють 

самостійно і несуть відповідальність за свою діяльність відповідно до закону. 

Органам місцевого самоврядування законом можуть надаватися окремі 

повноваження органів виконавчої влади, у здійсненні яких вони є 

підконтрольними відповідним органам виконавчої влади. 

Населення як головний, основний суб’єкт місцевого самоврядування 

правомочне безпосередньо вирішувати самостійно і під свою відповідальність 

усі важливі питання місцевого значення. Населення реалізує це своє право 

шляхом референдуму, виборів, інших форм прямого волевиявлення, які є 

безпосереднім вираженням його влади. Від імені народу владу на місцях 

здійснюють органи місцевого самоврядування. Як правило, законодавство 

закріплює як компетенцію або повноваження органів місцевого самоврядування 

всю сукупність правовідносин в тій чи іншій сфері життєдіяльності населення, 

незалежно від того, чи населення, чи інший орган або посадова особа місцевого 

самоврядування в кінцевому підсумку вирішують ті чи інші конкретні питання.  

Таким чином, законодавство розглядає органи місцевого самоврядування в 

комплексі, як єдину систему органів місцевого самоврядування, що мають єдину 

компетенцію. Який конкретно орган повинен здійснювати покладені 

законодавством повноваження на всю систему органів місцевого 

самоврядування, визначається статутом територіальної громади залежно від 

правового статусу кожного з них [1]. 

Певні проблеми виникають і у зв’язку із виконанням делегованих 

повноважень органами місцевого самоврядування. 

Делегування повноважень, однією зі сторін якого є місцеві державні 

адміністрації, вимагає чіткої правової регламентації, адже ці органи державної 

влади та їхні посадовці відповідно до ст. 19 Конституції України можуть діяти 

тільки на підставі й у межах визначених законом повноважень. Правові основи 

делегування повноважень закладені Конституцією України, законами «Про 
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місцеве самоврядування в Україні» та «Про місцеві державні адміністрації». 

Конституція України допускає можливість виконавчій владі надавати окремі 

повноваження органам місцевого самоврядування. 

Сучасна політико-правова реальність доводить, що Україна потребує 

децентралізації влади, зокрема фінансової децентралізації, що можливо лише в 

процесі реформування місцевого самоврядування з одночасним проведенням 

адміністративно-територіальної реформи. Недосконалість системи і 

законодавства у сфері місцевого самоуправління в Україні, її невідповідність 

європейським стандартам і принципам, недостатність матеріально-фінансового 

забезпечення обумовили необхідність пошуку шляхів реформування. 

Відповідно до ч. 3 ст. 143 Конституції України, органам місцевого 

самоврядування можуть надаватися законом окремі повноваження органів 

виконавчої влади (так звані делеговані повноваження), які забезпечуються 

фінансуванням у повному обсязі за рахунок коштів Державного бюджету 

України, або шляхом віднесення до місцевого бюджету, а також передає дані 

органам відповідних об'єктів державної власності [4].  

Таким чином, Конституція України визначає три способи матеріально-

фінансового забезпечення державних органів місцевого самоврядування: 1) за 

рахунок коштів Державного бюджету України; 2) за рахунок переказу доходів 

від загальнодержавних податків; 3) шляхом передачі даним органам об'єктів 

державної власності. 

Бюджетний кодекс України опосередковано визначає порядок передачі 

фінансових ресурсів на здійснення органів місцевого самоврядування окремих 

державних повноважень. Зокрема, передбачає, що для фінансування державних 

урядових повноважень у місцевих бюджетах передбачені закріплені доходи, а 

також для фінансування власних повноважень – власні доходи [2]. 

Передача об'єктів державної власності здійснюється місцевому 

самоврядуванню для здійснення делегованих повноважних обов'язків. Право 

власності на об'єкт передачі дає змогу підписати акцію голосу і членів комісії з 

питань передачі об'єктів, а також суб'єкта відносин, що отримує делеговані йому 
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повноваження на управління даними об'єктом. Складений акт являє собою 

адміністративний договір між органами виконавчої влади і органом місцевого 

самоврядування про передачу об'єкта від суб'єкта однієї з форм суб'єктів іншої 

форми власності. 

Матеріально-фінансове забезпечення делегованих державних повноважень 

є надзвичайно важливою умовою, яке гарантує, по-перше, виконання 

повноважень; по-друге, можливість виконання місцевим самоврядуванням 

належних йому основних функцій (власних повноважень). Невиконання такої 

умови, як відзначають більшість вчених, має визнаватися підставою для відмови 

відповідних органів місцевого самоврядування від виконання державних 

повноважень або для виконання органами місцевого самоврядування 

делегованих повноважень тільки в межах наданих ресурсів. 

Важливим результатом децентралізації є зростання ролі місцевих органів 

влади в економічному та соціальному розвитку територій та їх відповідальності 

за надання державних послуг,  збір  податків  тощо.  Однак  з  іншого  боку,  існує  

ризик  того,  що  розширення повноважень може призвести до неефективного 

розподілу ресурсів та зростання корупції в умовах  слабкого  інституційного  

потенціалу.   

Оцінка  ефективності  адміністративно-фінансової  децентралізації  на  

регіональному рівні проводиться за системою критеріїв, які характеризують 

структурно-динамічні зміни у доходах/видатках бюджетів областей, капітальних 

інвестиціях і результатах функціонування регіональної економіки. 

1.Критерій динаміки  доходів  бюджетів  областей – відображає  ступінь 

переважання індексу росту власних доходів над індексом росту трансфертів із 

державного бюджету. 

2.Критерій  структури  доходів  бюджетів  областей – відображає  частку 

власних доходів у доходах бюджету. 

 3.Критерій структури трансфертів із державного бюджету – відображає 

частку дотацій у трансфертах із державного бюджету. 
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 4.Критерій  динаміки  капітальних  інвестицій  (КІ) – відображає  ступінь 

переважання індексу росту інвестицій із місцевих бюджетів над індексом росту 

інвестицій із державного бюджету. 

 5.Критерій  динаміки  власних  доходів  і  загальних  видатків  бюджетів 

областей–відображає ступінь переважання індексу росту власних доходів над 

індексом росту видатків. 

 6.Критерій динаміки видатків на економічну діяльність –відображає 

ступінь переважання індексу росту видатків на економічну діяльність над 

індексом росту загальних видатків бюджетів областей. 

 7.Критерій динаміки віддачі видатків на економічну діяльність–відображає 

ступінь переважання індексу росту обсягу реалізованої продукції над індексом 

росту видатків на економічну діяльність. 

Як уже зазначалося, Кабінет Міністрів України у вересні 2016 р. своїм 

розпорядженням затвердив нову редакцію плану заходів щодо реалізації 

Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної 

організації влади в Україні. Основними заходами передбачено розроблення 

концептуальних засад секторальних реформ у сферах освіти, охорони здоров'я, 

соціального захисту тощо, удосконалення законодавчо-нормативного 

забезпечення реформи, посилення відповідальності органів місцевого 

самоврядування за прийняті ними рішення, проведення інформаційно-

роз'яснювальної роботи, надання консультативно-методологічної допомоги 

територіальним громадам.  

У квітні 2017 р. Урядом прийнято розпорядження «Про затвердження 

середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року» [42]. У 

середньостроковому плані реформа децентралізації визначена серед ключових 

пріоритетів у формуванні системи ефективного врядування в державі. Таким 

чином, прийнято середньострокову маршрутну карту реформи, що дає 

можливість громадам планувати і бюджети, і свій розвиток не на рік, на 

перспективу. 
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Правова демократична держава існувати без адміністративного 

судочинства не може, адже посадові особи органів виконавчої влади, місцевого 

самоврядування та інших суб’єктів, які виконують делеговані державні 

виконавчі функції, є людьми, які повинні добросовісно виконувати поставлені їм 

суспільством публічні обов’язки. Однак, ці публічно-владні суб’єкти інколи 

схиляються до неправомірної поведінки, забезпечують при цьому не публічний, 

а корпоративний інтерес, та працюють на задоволення приватних інтересів 

певних осіб чи скоюють корупційні вчинки, що є неприпустимим. Відповідно, 

теорія публічного адміністрування ще на початку XIX століття дійшла 

практичного висновку, що без незалежної судової інституції – адміністративних 

судів, що створені спеціалізовано захищати чесноти громадян від свавілля 

публічної влади, не обійтися.  

Науково-теоретичною основою дослідження теоретико-правових засад 

функціонування адміністративного судочинства та напрямів їх удосконалення, 

стали наукові праці таких вчених-адміністративістів, як: В. Авер’янов, Л. 

Анохіна, С. Гусаров, О. Джафарова, В. Дорош, О. Дубенко, О. Дубинський, О. 

Дудка, О. Епель, О. Єресько, М. Козачук, Т. Коломоєць, В. Стефанюк, В. 

Сьоміна, В. Тильчик, О. Тильчик, Г. Ткач, Е. Трегубов, Т. Фулей, В. Шишкін, Г. 

Шмідт, М. Штайнкюлер. Разом із тим, не применшуючи здобутків зазначених 

нами науковців, варто визнати, що більшість наукових праць із даної тематики, 

з огляду на стрімкі темпи розвитку сучасного українського законодавства в 

досліджуваній сфері, у певній частині втратили свою актуальність. Отже, можна 

з упевненістю стверджувати, що нині постає необхідність у системному і 

фундаментальному дослідженні теоретико-правових засад функціонування 

адміністративного судочинства та надання якісних послуг з опертям на новітнє 

законодавство сучасної України та Європейського Союзу 

Згідно з філософією права, місією існування адміністративного 

судочинства є захист порушених прав, свобод та інтересів приватних осіб від 

свавілля суб’єктів владних повноважень. Одночасно в теорії адміністративного 

права вагомим є таке правило: поки суспільство не почне поважати й належним 
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чином забезпечувати чиновників усім необхідним для виконання 

адміністративних обов’язків та достойного життя в побуті, годі розраховувати, 

що вони належним чином будуть забезпечувати публічний інтерес держави та не 

порушувати права і свободи громадян. Іншими словами, належний публічно-

правовий захист прав та інтересів посадових (службових) осіб суб’єктів 

публічної адміністрації є необхідною умовою (хоча й недостатньою) для 

ефективного забезпечення ними прав, свобод та інтересів громадян і публічного 

інтересу суспільства загалом. Саме на цих філософсько-правових положеннях і 

ґрунтується правильне рішення законодавця віднести до предмета відання 

адміністративних судів справи, пов’язані з проходженням публічної служби. 

В процесі реалізації реформи децентралізації в Україні з'явилася ідея 

«сервісної держави», а в контексті надання публічних послуг суспільству все 

більше акцентується увага на сервісі. Тобто сервісна доктрина надання 

адміністративних послуг тісно пов‘язана з поняттям «сервісна держава». На 

думку Я.В. Коженко, «сервісна держава – це особлива політична форма 

організації публічної влади, що має в розпорядженні спеціальний апарат 

управління, спрямований на надання публічних послуг індивідам, а також 

система соціально-правових гарантій гідного життєзабезпечення людини, його 

прав і свобод»[3]. Саме система суб‘єктів надання адміністративних послуг в 

Україні і є сервісною діяльністю органів державної влади й органів місцевого 

самоврядування. 

Така категорія адміністративних справ складає вагому частину діяльності 

системи адміністративних судів. В Україні склалася парадоксальна ситуація, 

коли деяка частина чиновників порушує права й інтереси приватних осіб, однак 

і вони часто стають потерпілими від свавілля вищого за ієрархією керівництва. 

Щоб це порочне коло розірвати, потрібна політична воля та система правових 

заходів і інструментарію, в якій своє невід’ємне і провідне місце належить дієвій 

системі адміністративного судочинства. Саме в таких умовах адміністративний 

суд, не звертаючи увагу на тиск можновладців, справедливо й неупереджено 

відповідно до принципу верховенства права відновлює порушені права чи 
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інтереси посадових (службових) осіб органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування.  

Забезпечення доступу громадян до отримання адміністративних послуг є 

одним із основних завдань державної влади та органів місцевого 

самоврядування. Адже спрощення процедури отримання будь-якої публічної 

послуги та поліпшення якості її надання обумовлює розвиток суспільства та 

підвищує довіру громадян до влади.  

Втім, варто відзначити, що система надання адміністративних послуг 

залишається непрозорою, неякісною та складною, а тому потребує 

переосмислення та вдосконалення. Зокрема, особливого значення набуває 

покращення діяльності уповноважених на це суб‘єктів, оскільки надання будь-

яких послуг, в тому числі й адміністративних, є фактично неможливим без 

належної роботи останніх. Слід підкреслити, що в Україні триває реформа 

децентралізації, яка передбачає, зокрема, делегування повноважень щодо 

надання адміністративних послуг на місця, що дозволить покращити якість, 

спростити доступ фізичних та юридичних осіб до таких послуг, а також зробить 

процедуру їх отримання більш зручною та прозорою.  

Зокрема, зазначене обумовлено вимогами Закону України «Про 

адміністративні послуги», який зобов‘язує органи місцевого самоврядування та 

місцеві державні адміністрації створювати центри надання адміністративних 

послуг, які забезпечуватимуть надання якісних адміністративних послуг, у тому 

числі шляхом взаємодії із іншими суб‘єктом надання таких послуг. При цьому 

забезпечення якісної та ефективної роботи даних центрів є фактично 

неможливим без належного нормативно-правового та організаційного підґрунтя. 

Адміністративна правоздатність виникає з моменту створення суб'єкта, а 

припиняється з моменту його припинення. Якщо йдеться про юридичну особу 

(зокрема, державний орган, орган місцевого самоврядування), то її 

адміністративна правоздатність виникає, здебільшого, з моменту видання акта 

про її заснування, а припиняється з ліквідацією або реорганізацією цієї 

юридичної особи [2]. В той же час можна розділити точку зору, що виникнення 
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адміністративної правоздатності щодо надання адміністративних послуг може 

залежати також від ряду інших обов‘язкових факторів, таких як вік цієї особи, 

громадянська належність особи, наявність або відсутність судимості, наявність 

визначеного переліку документів тощо[5]. Виходячи із зазначеного вище, 

суб‘єктами адміністративних правовідносин є визначені учасники цих 

правовідносин, що наділені адміністративною правоздатність і дієздатністю у 

сфері державного управління. Загалом, суб‘єкт є носієм субстанціональних 

якостей і характеристик, що визначають якісні особливості об‘єкта. Традиційний 

підхід передбачає в якості суб‘єкта управління розглядати орган влади, установу, 

підрозділ управління чи посадову особу, які виробляють та приймають рішення 

щодо здійснення впливу на об‘єкт управління[3].  

Через те, що коло суб‘єктів, на яких покладено функції надання 

адміністративних послуг є достатньо широким, саме тому довгий час існує 

багатогранна проблема: для органів публічного управління систематизація цих 

послуг та зменшення їх кількості; для споживачів, заради задоволення потреб 

яких власне й функціонують відповідні органи, – складність отримання послуги 

та брак необхідної інформації щодо порядку подання заяви, існуючих вимог, 

органу, до якого потрібно звертатись тощо. 

До суб‘єктів надання адміністративних послуг в Україні також належать 

такі органи виконавчої влади, зокрема:  

Міністерство охорони здоров'я України;  

Міністерство економіки України;  

Державна міграційна служба України;  

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за 

наркотиками;  

Державна служба України з надзвичайних ситуацій;  

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та 

захисту споживачів;  

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру; 

Державна фіскальна служба України.  
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На сьогодні суб‘єктом, який надає достатньо широке коло 

адміністративних послуг – є органи місцевого самоврядування. Реформа 

децентралізації влади в Україні має забезпечити передачу більшої частини 

повноважень із надання адміністративних послуг на рівень, максимально 

наближений до населення, – органам місцевого самоврядування. Це є дійсно 

позитивним моментом реформи децентралізації, адже держава на рівні органів 

виконавчої влади та інших державних органів має залишити за собою лише 

функцію контролю за якістю таких послуг та підпорядкувати собі вирішення 

питань, зокрема у сфері надання адміністративних послуг, загальнодержавного 

рівня.  

У цьому контексті негативним аспектом, який потребує нормативного 

врегулювання є проблема тотожності повноважень і функцій органів різного 

рівня. Наявність широкої суміжної компетенції місцевих державних 

адміністрацій та територіальних громад і їх органів породжує колізії та 

дублювання, а звідси й втручання одних органів у справи інших, 

унеможливлення їх відокремленого функціонування. Навіть під час виконання 

власних повноважень органи місцевої влади не повністю самостійні, оскільки 

відповідні фінансові ресурси перебувають під контролем держави. 

В сучасних умовах запровадження реформи децентралізації в Україні 

одним із найактуальніших питань є спрощення доступу громадян нашої держави 

до адміністративних послуг. Останнє в свою чергу створює умови для прозорої 

та відкритої діяльності держави та її органів, а також для поступового зростання 

рівня довіри до них населення. Міжнародний досвід показує, що вагомою 

передумовою для підвищення якості надання адміністративних послуг органами 

державної виконавчої влади та виконавчими органами місцевого 

самоврядування, виходячи із потреб суб‘єктів звернення, має стати 

запровадження процедур та стандартів, що призводять до поліпшення якості 

надання адміністративної послуги.  

Одним із важливих кроків у даному напрямку стало створення Центрів 

надання адміністративних послуг, у нормативно-правовому регулюванні яких 



89 
 

залишається чимала кількість проблемних питань. Питання правового 

регулювання діяльності центрів надання адміністративних послуг є досить 

актуальним та своєчасним, адже на цьому етапі становлення та розвитку центрів 

надання адміністративних послуг спостерігаються певні проблемні аспекти їх 

діяльності, що обумовлює необхідність подальшого вдосконалення нормативно-

правової бази у цій сфері. В контексті дослідження проблеми правового 

регулювання діяльності центрів надання адміністративних послуг, з нашої точки 

зору, передусім, необхідно проаналізувати доктринальні підходи до визначення 

поняття «правове регулювання» як загальнотеоретичної правової категорії. 

Таким чином, констатуємо, що суб‘єктами надання адміністративних 

послуг в Україні є спеціально-уповноважені органи державної влади, органи 

місцевого самоврядування, державні адміністрації, а також інші державні 

інституції, які відповідно до норм чинного законодавства наділені 

повноваженнями із надання адміністративних послуг населенню. Дані суб‘єкти 

діють самостійно та виконують властивий тільки їм перелік завдань та функцій. 

Разом із тим, в процесі своєї діяльності вони співпрацюють одне з одним, 

а тому у своїй єдності складають певну систему. Систематизація суб‘єктів 

надання адміністративних послуг дозволяє упорядкувати ці послуг та зменшити 

їх кількість, а для заявників на отримання послуг спростить їх доступ та надасть 

інформацію щодо органів, до яких необхідно звертатися. З‘ясовано, що система 

суб‘єктів надання адміністративних послуг – це сукупність взаємопов‘язаних 

органів виконавчої влади, інших державних органів та їх посадових осіб, 

уповноважених відповідно до закону надавати адміністративні послуги. 

Важливою метою функціонування системи суб‘єктів надання адміністративних 

послуг є отримання суб‘єктом звернення (заявником) якісних адміністративних 

послуг. 
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В полі зору науковців донедавна була проблематика трансформацій в 

системі охорони здоров’я, становлення та розвиток муніципальної медицини в 

контексті децентралізаційної реформи. Ніколіна І.І. та Герасимюк К.Х., зокрема, 

розкривали питання належного функціонування муніципальної медицини з 

позиції врахування євроінтеграційного спрямування України та рівня розвитку 

основних складових процесу адміністрування [6]. 

Проте, військова агресія росії проти України зумовила гостру необхідність 

дослідження інших питань. Одним з ключових завдань в діяльності органів 

публічної влади на центральному та місцевому рівнях під час воєнного стану є 

надання медичної допомоги населенню та забезпечення сталого функціонування 

системи охорони здоров’я.  

Метою статті є дослідження особливостей надання медичної допомоги в 

умовах воєнного стану. 

Височанський В. та Мешко Є., зазначають, що в нових критичних, 

напружених, екстремальних умовах воєнного стану працюють всі сфери 

суспільства, включно зі сферою охорони здоров’я, де медичні працівники щодня 

демонструють приклади справжнього героїзму на робочому місці [2].  

На думку Литвина О.Л., ситуація сьогодення викликає необхідність 

знаходити нові підходи до надання медичної допомоги пацієнтам по всій країні, 

особливо складно це завдання реалізувати у тих регіонах України, де 

відбуваються бойові дії, де пошкоджені або взагалі зруйновані лікувальні 

заклади, де не вистачає медичного персоналу, немає належних умов та 

необхідного обладнання, лікувальних засобів для надання медичної допомоги як 

військовослужбовцям, так і цивільному населенню [5].  

Зауважимо, що у зоні бойових дій медична допомога може надаватися 

пораненим у військово-польових умовах в так званих «червоній», «жовтій» та 

«зеленій» зонах. В «зеленій» зоні розташовані мобільні польові шпиталі (як 

військові, так і цивільні) та спеціалізовані клініки, де вже є необхідні лікувальні 

засоби, препарати та медичне обладнання. «Жовта» зона – зона тактичного 

укриття, де й надається невідкладна медична допомога. «Червона» зона 
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передбачає надання медичної допомоги безпосередньо на територіях, де 

проходять обстріли та унеможливлює переміщення постраждалого у медичні 

заклади.  

В умовах воєнного стану під час надання медичної допомоги цивільному 

населенню та військовослужбовцям застосовується й тактична медицина. Вона 

передбачає, що кожен боєць сучасної армії має володіти прийомами надання 

медичної допомоги в бойових умовах (це певні базові навички для надання 

невідкладної само- та взаємодопомоги усіма штатними та підручними засобами). 

З перших днів війни медичному менеджменту довелося приймати 

першочергові рішення щодо забезпечення сталого функціонування української 

медичної системи, які дозволили закладам охорони здоров’я підлаштуватися під 

нові умови існування: 

– спрощено маршрут пацієнта; 

– покращено доступність медичної допомоги за рахунок того, що 

Міністерство охорони здоров’я спростило правила користування електронними 

інструментами (електронні направлення, виписки, рецепти); 

– усунуто вимоги щодо обов’язковості візиту до свого сімейного лікаря чи 

необхідності електронного направлення при візиті до спеціаліста; 

– дозволено не вносити дані в електронну систему охорони здоров’я у тих 

випадках, коли відсутня технічна можливість це робити – відсутність світла, 

мережі інтернет, відповідної комп’ютерної техніки. 

Зрозуміло, що з особливими викликами зіткнулися території, які були в 

зоні обстрілів та безпосередньо окуповані: відсутність комунальних аптек, 

тимчасове припинення роботи приватних аптек, загроза роботі медперсоналу та 

пацієнтів,  неможливість лікарень надавати медичні послуги, через порушення 

ланцюгів постачання медичних товарів проблемним є забезпечення необхідними 

ліками та медичним обладнанням, що означає обмежений доступ пацієнтів до 

лікування та ліків, масове знищення медичної інфраструктури в багатьох 

регіонах країни. 
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Хоча, відповідно до Женевської конвенції про захист цивільного населення 

під час війни, цивільні лікарні, організовані для надання допомоги пораненим, 

хворим, інвалідам та породіллям, за жодних обставин не можуть бути об’єктом 

нападу, натомість вони завжди користуються повагою сторін конфлікту й 

перебуватимуть під їхнім захистом [4, с. 18].  Особи, які займаються регулярно 

й виключно обслуговуванням та адмініструванням цивільних лікарень, у тому 

числі персонал, призначений для пошуку, підбирання, транспортування та 

лікування поранених і хворих цивільних осіб, інвалідів та породілей, 

користуються повагою та перебувають під захистом [4, с. 20].  

Особливим викликом в Україні стало питання надання медичної допомоги 

внутрішньо переміщеним особам. Як передає Укрінформ станом на 27 вересня 

за даними Міжнародної організації з міграції кількість внутрішньо переміщених 

осіб в Україні перевищує 8 мільйонів, ця цифра постійно збільшується, що 

свідчить про вимушеність громадян України покидати свої міста, селища, 

залишати своє житло.  

Внутрішньо переміщені особи – це люди, які залишили свої домівки, 

рятуючись від небезпеки, але не перетнули міжнародний кордон, а залишились 

на території України. Внутрішньо переміщені особи перебувають під законним 

захистом : у законі України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 

переміщених осіб» від 20.10.2014 N 1706-VII зазначено, що внутрішньо 

переміщеною особою є громадянин України, іноземець або особа без 

громадянства, яка має право на постійне проживання в Україні, яку змусили 

залишити або покинути своє місце проживання у результаті або з метою 

уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, 

повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних 

ситуацій природного чи техногенного характеру. Вони зберігають усі права та 

захист згідно з міжнародним законодавством з прав людини [8]. 

Позитивний досвід багатьох громад за напрямом надання медичної 

допомоги внутрішньо переміщеним особам заснований на співпраці волонтерів 

та органів місцевого самоврядування. Височанський В. та Мешко Є., зазначають, 
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що найкращими кейсами є синергія та кооперація усіх залучених стейкхолдерів, 

впорядкування та координація їхньої діяльності [2].  

В статті «Аналіз надання медичної допомоги внутрішньо переміщеним 

особам в умовах воєнного стану» колектив дослідників, зауважує, що 

забезпечення основних життєвих потреб для внутрішньо переміщених осіб, у 

тому числі медичного обслуговування, і досі залишається актуальним для нашої 

держави. У Конституції України встановлено, що держава створює умови для 

ефективного й доступного для всіх громадян медичного обслуговування. У 

державних і комунальних закладах охорони здоров'я медична допомога 

надається безоплатно. Кожний пацієнт, який досяг 14 років і який звернувся за 

наданням йому медичної допомоги, має право на вільний вибір лікаря, якщо 

останній може запропонувати свої послуги, та вибір методів лікування, 

відповідно до його рекомендацій. Фізична особа, що офіційно проживала на 

території, яка на даний час є непідконтрольною територією Україні, після 

отримання довідки про взяття на облік ВПО має право отримати необхідну 

медичну допомогу за новим місцем проживання (у державному або 

комунальному закладі охорони здоров’я). Внутрішньо переміщена особа, яка 

проживає на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, має 

право звернутися до закладу охорони здоров'я на власний вибір із заявою з 

проханням поставити на облік за місцем фактичного проживання. [7] 

Серед внутрішньо переміщених осіб є люди похилого віку (які, як правило, 

мають вікові захворювання та проблеми зі станом здоров’я); особи з інвалідністю 

(які потребують постійного контролю з боку медичних працівників та особливих 

умов перебування); вагітні жінки (які повинні знаходитись на медичному обліку 

та систематично проходити обстеження у лікарів певної спеціалізації задля 

нормального перебігання вагітності); діти (які часто хворіють на сезонні 

захворювання, потребують належних умов життя, потребують планових 

щеплень за віком для нормального самопочуття, нормального стану здоров’я та 

виключення інфекційних хвороб: вітряної віспи, правця, прокази, корі, вірусного 
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гепатиту та інше); особи, які страждають на хронічні захворювання (спадкові, 

вроджені, набуті) [5].  

Надання первинної медичної допомоги внутрішньо переміщеним особам в 

умовах воєнного стану Міністерство охорони здоров’я України врегулювало 

окремим наказом МОЗ України від 17.03.2022 № 496 «Деякі питання надання 

первинної медичної допомоги в умовах воєнного стану» [3]. В документі 

врегульовано, що всі надавачі медичних послуг зобов’язані надавати медичні 

послуги всім особам, які до них звертаються за місцем знаходження. 

Амбулаторія чи інший лікувальний заклад, до якого звернулися внутрішньо 

переміщена особа, повинні: 

- вести облік переміщених осіб, які звертаються; 

- надавати первинну, а також медичну допомогу пацієнтам у невідкладному 

стані; 

- проводити вакцинацію відповідно до календаря профілактичних щеплень. 

На сьогоднішній день внутрішньо переміщені особи мають можливість 

укласти декларацію з сімейними лікарями в будь-якому закладі міста, що 

надають первинну медико-санітарну допомогу. Це дозволяє отримати 

безкоштовну медичну допомогу в повному обсязі, також отримати рецепти на 

лікарські засоби за програмою «Доступні ліки».  

Ще одне завдання щодо оптимізації надання медичних послуг в  умовах 

воєнного стану – правильно розподілити сили медичного персоналу та своєчасне 

надання медичної допомоги. Для цього Наказом Міністерства охорони здоров’я 

від 24.02.2022 р. № 374 було затверджено Стандарт екстреної медичної допомоги 

«Медичне сортування при масовому надходженні постраждалих на ранньому 

госпітальному етапі» [11].  

Згідно з даним Стандартом медичне сортування постраждалих надає змогу 

швидко та якісно здійснити початкову оцінку стану постраждалих, що 

госпіталізуються або самостійно звертаються у відділення екстреної 

(невідкладної) медичної допомоги, максимально коректно розподілити їх за 
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спорідненими клініко-нозологічними групами та визначити подальший маршрут 

постраждалого у заклад охорони здоров’я [11]. 

Алгоритм медичного сортування надає змогу покращити якість надання 

медичної допомоги у ситуаціях масового надходження постраждалих до закладів 

охорони здоров’я та при відповідному дефіциті сил медичного персоналу та 

засобів.  

На період воєнного стану, з метою збільшення одночасного надання 

медичної допомоги населенню, яке постраждало внаслідок воєнних дій в 

Україні, дозволено залучати до роботи іноземних медиків.  

На допомогу українським лікарям зголосилися британські колеги в рамках 

проєкту UK-MED (Велика Британія) Головна мета інтервенції – це забезпечити 

доступ до кваліфікованої медичної допомоги для переселенців, шляхом 

організації оглядів на базі мобільної клініки. 05.05.2022 р. команда медиків 

міжнародної неурядової організації Вони надають гуманітарну медичну 

допомогу внутрішньо переміщеним особам. Мобільні амбулаторії з іноземними 

фахівцями гуманітарної місії здійснюють медичний огляд [6]. 

За даними Міністерства охорони здоров’я в Україні на теперішній час 

працюють 230 іноземних медичних працівників, ще понад 2 тисячі іноземних 

фахівців подали заявки на приїзд до України з метою допомоги українським 

медичним працівникам рятувати пацієнтів (здебільшого, це представники Литви, 

Ізраїлю та Німеччини). Тому Міністерство охорони здоров’я України 

урегулювало можливість дозволило залучати до роботи лікарів-інтернів, 

молодших спеціалістів з медичною освітою і лікарів-спеціалістів без вимог щодо 

атестації на присвоєння чи підтвердження кваліфікаційної категорії та 

здобувачів медичних закладів вищої освіти.  

Наказом Міністерство охорони здоров’я України від 26 лютого 2022 року 

передбачено, що керівники закладів охорони здоров’я у період дії воєнного стану 

мають допускати у добровільній формі до надання своєчасної, безперервної 

допомоги постраждалим медичних працівників-іноземців та осіб без 

громадянства, які перебувають в країні на законних підставах, за умови 
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наявності у них підтверджувальних документів про відповідну освіту та 

професійну кваліфікацію [10].  

Також, з метою покриття медичними послугами осіб, які постраждали 

внаслідок воєнних дій в Україні відповідно до Наказу Міністерство охорони 

здоров’я України від 27.02.2022 року на період запровадження воєнного стану в 

Україні, до надання медичної допомоги та виконання інших заходів, які є 

необхідними для її надання, залучаються лікарі-інтерни, молодші спеціалісти з 

медичною освітою, а також лікарі-спеціалісти без вимог щодо атестації на 

присвоєння чи підтвердження кваліфікаційної категорії [9]. Ці медичні фахівці 

залучаються за потреби у відповідних адміністративно-територіальних одиницях 

у зв’язку з воєнними діями в Україні, яку формують структурні підрозділи з 

питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських 

державних адміністрацій.  

Проте, Міністерство охорони здоров’я України рекомендує в першу чергу 

залучати до роботи лікарів-інтернів, які проходять практичну підготовку в 

інтернатурі на момент залучення. Також визначено, що першочерговою 

медичною допомогою мають бути зупинка кровотечі, серцево-легенева 

реанімація, допомога при інсульті, опіках, переохолодженні, удавленні, втраті 

свідомості та важкі поранення.  

Отож, незважаючи на сильний вплив воєнних дій на українську систему 

охорони здоров’я, варто зазначити, що вона змогла адаптуватися до нових умов 

роботи щодо надання населенню медичних послуг. Першочерговими діями 

медичного менеджменту були зміненні підходи до базових процесів надання 

медичної допомоги в умовах війни. Сьогодні система охорони здоров’я на 

державному та місцевому рівнях спрямована на збереження фізичного та 

психологічного здоров’я людей, незважаючи на те, що не завжди є можливість 

надати професійну медичну допомогу.  
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Комунікативні технології постають головним засобом взаємодії 

громадянського суспільства та органів публічної влади. Відносини й 

взаємовплив громадянського суспільства та органів публічної влади, цих двох 

підсистем єдиної системи є визначальними у забезпеченні демократичного 

розвитку країни. Сутність громадянського суспільства ґрунтується на ідеї 

автономності та індивідуальної свободи громадян, невтручання держави в життя 

громадянського суспільства. Адже, громадянське суспільство – це суспільство з 

розвиненими економічними, культурними, правовими, політичними 

відносинами між самими індивідами, які не опосередковані державою. У ньому 

вільно розвивається асоціативне громадське життя, діють установи та ЗМІ, 

формуються й функціонують найрізноманітніші громадські об’єднання. Воно 

розвивається в умовах правової держави й саме є базою для неї. Рівновага між 

громадянським суспільством та державою – важливий чинник стабільного 

демократичного розвитку, а порушення її спричинює гіпертрофію владних 

структур, відчуженість і політичне безсилля народу [1]. Реалізація взаємодії як 

механізму зворотних зв’язків у відносинах органів влади і громадянського 

суспільства змінює структурну основу управління державою, що призводить до 

зміни механізмів публічного управління в цілому. Трансформуються рольові 

функції в системі публічного управління: якщо у традиційній ієрархічній 

структурі впливу державна влада виступає як суб’єкт управління, то в 

ретикулярній (мережевій) структурі взаємодії – у ролі лідера. Зміни 

відбуваються й у процесі прийняття рішень публічного управління. У 

традиційній структурі управління суспільні проблеми (позиція громадянського 

суспільства) просуваються в напрямку центру прийняття рішень – державної 

влади. У взаємодії ж рух стає обопільним, унаслідок чого зростають темпи 

реагування влади на потреби громадянського суспільства. При цьому роль 

організатора вироблення рішення, як і раніше, належить владі.  

Зважаючи на децентралізаційні процеси, що відбуваються в державі на 

перше місце виходить необхідність обґрунтування та подальшого вдосконалення 
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комунікативних технологій як механізму взаємодії громадянського суспільства 

та публічної влади.  

Демократичні зміни та децентралізаційні процеси, які сьогодні активно 

впроваджуються публічною владою, передбачають широке залучення 

громадськості у процеси прийняття рішень, у безперервний діалог щодо 

основних стратегій розвитку держави, наявних проблем та шляхів їх розв’язання, 

підтримку критичного мислення та наявність соціальної відповідальності 

учасників публічних взаємовідносин. Соціальна відповідальність влади має 

багатофункціональний зміст. Вона ґрунтується на конституційному принципі 

соціальної держави, реалізація якого сприяє здійсненню інших принципів 

сучасного публічного управління, на позитивному іміджі інститутів держави, 

місцевого самоврядування та її посадових осіб і за вдяки цілеспрямованій 

державній соціальній політиці є засобом вирішення соціальних проблем. 

Основою соціальної відповідальності є динамічна система цінностей, властивих 

індивіду, соціальній спільноті та суспільству загалом, інституціям й органам 

державної влади, органам місцевого самоврядування, їх посадовим особам. 

Виникнення соціальної відповідальності пов’язане із суспільними цінностями, 

що детермінують діяльність та поведінку всіх учасників соціальних дій. 

Відповідно до цих цінностей, соціальна відповідальність у громадянському 

суспільстві реалізується як волевиявлення людей і є одним з базових механізмів 

реалізації сучасних демократичних цінностей в публічному управлінні на різних 

рівнях. 

На першому рівні соціальна відповідальність стосується проблем вищого 

політичного порядку – війни та миру, екологічної безпеки, техногенних і 

природних загроз, шляхів розвитку цивілізації тощо. На другому рівні соціальна 

відповідальність посадових осіб пов’язана з визначенням оптимального шляху 

розвитку країни, запобіганням громадянського протистояння, забезпеченням 

розвитку нації та соціального порозуміння. На третьому та четвертому рівнях 

соціальна відповідальність відображає ступінь громадянської зрілості людини, її 
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здатність обирати національні, професійні й особистісні пріоритети, готовність 

відстоювати національні інтереси і національну державну політику [2, с. 88].  

Проблема відповідальності у контексті взаємодії соціуму і структур 

публічного управління нині набуває особливої гостроти, зважаючи на місце та 

роль, яку відводять громадяни України вітчизняним ЗМІ як контрольному 

ресурсу та головному комунікатору громадянського суспільства. Важливим 

показником при цьому є рівень довіри громадян нашої держави до ЗМІ, що 

протягом багатьох років є відносно високим. Особливо це помітно при 

порівнянні з показниками довіри українців до органів державної влади, 

правоохоронної системи. Українці активно долучаються до споживання 

медіапродукту, зокрема телебачення, що логічно актуалізує дискусію про його 

якісні показники. Останні викликають серйозну стурбованість у представників 

органів державної влади, релігійних організацій, просвітницьких установ. 

Фахівці із соціальної безпеки наголошують на тому, що, попри появу нових 

телерадіомовних організацій, якість трансльованого матеріалу значно 

знижується, а ефір переповнений матеріалами, які культивують жорстокість та 

несмак. Однією з головних проблем, на яку звертають увагу зарубіжні й 

вітчизняні дослідники, є загроза, яку несуть ЗМІ інформаційній, соціальній та, 

зрештою, національній безпеці. За даними Укрінформ, третина українців 

підтримують мовні квоти на радіо та телебаченні, найбільш популярним серед 

українців, які отримують інформацію з соціальних мереж, є Фейсбук (35,5%). 

Більше половини населення (52,4%) говорять, що не користуються соціальними 

мережами. Абсолютна більшість опитаних отримують інформацію  з 

українських телеканалів (86%), серед яких лідирують «1+1», «Інтер», «Україна». 

При чому, дивляться «1+1» 60,9% українців, довіряють – понад 35%. Як 

висновок, люди не довіряють ЗМІ, бо в них використовується великий градус 

емоцій і обману. Постійна політизація соціальних питань призводить до того, що 

люди не мають елементарного розуміння тієї ж реформи освіти, медичної 

реформи[3]. 
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 Крім того, ЗМІ, що підтримують опозиційні сили до влади, відволікають 

увагу виборців, а також дискредитують владу, відвертаючи тим самим увагу від 

поточних державних справ і позитивних змін. На думку експертів, подібні 

тенденції можуть призвести до таких негативних проявів, як зростання 

злочинності та невмотивованої жорстокості; соціальної апатії; погіршення стану 

фізичного здоров’я громадян; відсутності консолідації суспільства; міжетнічних, 

міжконфесійних, соціальних конфліктів. Тому в умовах значної інтенсифікації 

інформаційних впливів, психологічно стабільна та лояльна до свого соціуму 

особистість повинна розглядатися як один із центральних елементів системи 

національної безпеки держави [2, с.89].   

Саме тому, особливого значення набувають політичні комунікації як 

важливий засіб підвищення ефективності публічного управління, що має 

визначальний вплив на процеси демократизації політичної системи країни в 

цілому. Особливої актуальності набувають механізми демократизації ухвалення 

урядових рішень, створення чітких, прозорих, зрозумілих процедур їх 

підготовки, впровадження ефективних механізмів участі громадян в управлінні 

державними справами, що сприятиме більшій відкритості, підзвітності та 

відповідальності органів влади перед громадянами. У контексті досліджуваної 

проблеми потребує свого розвитку також і впровадження сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій у системі публічного управління в 

Україні.  

Слід вирішити завдання щодо гарантування інформаційної безпеки 

держави, недопущення поширення інформації, розповсюдження якої заборонено 

відповідно до законодавства.  

Потребує свого вдосконалення правове регулювання діяльності суб’єктів 

інформаційних відносин, виробництва, використання, поширення та зберігання 

електронної інформаційної продукції, захисту прав на інтелектуальну власність, 

посилення відповідальності за порушення встановленого порядку доступу до 

електронних інформаційних ресурсів усіх форм власності, за навмисне 

поширення комп’ютерних вірусів.  
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Отже, подальше реформування публічного управління може бути успішним 

лише в тому разі, якщо воно буде реалізовуватися комплексно, таким чином, щоб 

перетворення в одній сфері, наприклад, економічній, стимулювали перетворення 

в соціальній сфері, а вони, у свою чергу, – в політичній сфері й навпаки. 

Комплексні перетворення неможливі без застосування комунікативних 

технологій. Держава, без вироблення певного образу майбутнього, а також 

схваленої суспільством стратегічної моделі поведінки, приречена на кризи. 

Таким чином, перспективи застосування різноманітних комунікативних 

технологій у сфері публічного управління в Україні визначаються передусім 

набуттям урядовцями комплексу знань щодо вибору нових форм і методів 

управління для створення цілісної, ефективної та гнучкої системи влади в умовах 

динамічного середовища. Ефективна взаємодія органів публічної влади з 

громадянським суспільством можлива за таких умов:  

1) комунікація розглядається органами публічної влади як невід’ємна 

складова їх діяльності; 

2) у структурі органів публічної влади наявні відповідні підрозділи, що 

вирішують завдання контролювати інформаційні й комунікативні потоки і 

відповідним чином їх спрямовувати; 

3) фахівці таких підрозділів належно підготовлені, є менеджерами 

комунікацій органів влади, а не їх комунікаторами. Функціонування такої 

системи має спиратися на світовий досвід інноваційних трансформацій сфери 

публічного управління і водночас ураховувати реалії вітчизняного суспільства. 

Таким чином, взаємодія влади та громадян, що забезпечується 

використанням сучасних комунікативних технологій, повинна забезпечити 

подолання негативних явищ у сфері публічного управління і сприяти 

гармонізації відносин між державою й суспільством. 
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Транскордонне співробітництво відіграє важливу роль у відношеннях із 

сусідніми країнами навколо державного кордону. Спільна співпраця позитивно 

відображається на розвитку економіки, соціокультурної сфери, освіти та 

інших сферах суспільного життя в процесі інтеграції до регіонального та 

міжнародного економічного простору. Відповідно до українського 

законодавства, «транскордонне співробітництво - спільні дії, спрямовані на 

встановлення та поглиблення економічних, соціальних, наукових, технологічних, 

екологічних, культурних і інших відносин між суб’єктами й учасниками таких 

відносин в Україні і відповідними суб’єктами і учасниками таких відносин із 

сусідніх держав у межах компетенції, визначеної їх національним 

законодавством». 
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Ґрунтовний аналіз проблем і окреслення перспектив транскордонного 

співробітництва в Україні набуває особливої актуальності в контексті 
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європейського вектора інтеграції України, оскільки стає засобом підвищення 

конкурентоспроможності нашої держави. 

Зацікавленими у питанні транскордонного співробітництва були закордонні 

вчені – З. Горжеляк, П. Еберхардт, Р. Федан, Т. Коморніцкі, T. Лієвські,                             

З. Макєла, M. Ростішевскі, А. Стасяк, З. Зьоло та українські –П. Бєлєнький,                        

З. Бройде, В. Будкін, М. Долішній, В. Євдокименко, Є. Кіш, М. Козоріз,                             

М. Лендьел, Ю. Макогон, М. Мальський, A. Мельник, В. Мікловда, Н. Мікула, 

A. Moкій, В. Пила, С. Пирожков, С. Писаренко, В. Чужиков [1]. 

Мета дaнoгo дoслiдження - розглянути на скільки законодавство України є 

адаптованим у сфері транскордонного співробітництва до вимог  правового поля 

Євросоюзу. 

Насамперед важливим значенням для подальшого розвитку 

транскордонного співробітництва мають питання правового забезпечення 

реалізації політики транскордонного співробітництва. На сьогодні в Україні вже 

сформувалась досить розвинута нормативно-правова база з питань 

транскордонного співробітництва, яка включає в себе: правові інструменти Ради 

Європи, які були ратифіковані Верховною Радою України та стали частиною 

національного законодавства; інші акти національного законодавства (закони, 

підзаконні акти тощо); угоди про транскордонне співробітництво тощо [3]. 

Українське законодавство все більше пристосовується до рекомендацій 

Ради Європи та Європейського Союзу з питань розвитку транскордонного 

співробітництва. Також законодавство Європейського Союзу все більше впливає 

на роботу прикордонних регіонів в цьому питанні, насамперед після  

запровадження нового Інструменту добросусідства ЄС [2]. 

Закон України «Про транскордонне співробітництво» став основним та 

базовим у нормативно-правовому полі  для розвинення прикордонних територій 

та транскордонного співробітництва. 

Саме цим законом врегульовані правові, організаційні та економічні 

питання розвитку транскордонного співробітництва та його державної 
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фінансової підтримки. Ним були розширені повноваження органів місцевого 

самоврядування та місцевих органів виконавчої влади у цій сфері [3]. 

На даний момент для врегулювання правового поля в галузі 

транскордонного співробітництва є конкретно визначені джерела, такі як: 

- міжнародно-правові акти і угоди, підписані і ратифіковані в 

установленому порядку в Україні; 

- закони України; 

- підзаконні нормативно-правові акти, до яких належать нормативно-

правові акти, підписані Президентом та затверджені урядом України тощо; 

- підзаконні акти місцевого рівня. 

Саме ця система встановлює та регулює певну сферу суспільних відносин 

[5]. 

Серед основних нормативно-правових актів з питань розвитку 

транскордонного співробітництва слід виділити наступні:  

• Закон України «Про транскордонне співробітництво»;  

• Закон України «Про місцеві державні адміністрації»;  

• Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;  

• Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність»;  

• Закон України «Про державний кордон». 

Значну частину законодавчої бази України щодо транскордонного 

співробітництва формують міждержавні угоди, наприклад: Договір про основи 

добросусідства та співробітництва між Україною і Угорською Республікою (6 

грудня 1992 р.); Договір про відносини добросусідства і співробітництва між 

Україною та Румунією (2 червня 1997 р.); Угода між Урядом України та Урядом 

Республіки Молдова про співробітництво між прикордонними областями 

України та адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова 

[4]. 

Таким чином, діяльність областей та єврорегіонів щодо транскордонного 

співробітництва базується на укладених договорах та угодах міждержавного 

рівня та угодах і рішеннях про співпрацю між органами місцевого 
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самоврядування та місцевими органами виконавчої влади з адміністративно-

територіальними одиницями країн, зокрема, що входять до складу єврорегіонів. 

Угоди реалізуються як у цілому на території областей, так і на території 

єврорегіонів [1]. 

Визнаючи, що правова основа транскордонного співробітництва у базовому 

вигляді передбачена Конституцією України та Декларацією про державний 

суверенітет, міжнародними договорами держави, що регулюють відносини у цій 

сфері і затверджені Верховною Радою, слід відмітити врахування законодавцем 

головних положень європейського та міжнародного законодавства, які 

регулюють весь комплекс транскордонних взаємовідносин між державами [6]. 

Найбільш важливими і основними нормативно-правовими актами у сфері 

регулювання процесів транскордонного співробітництва в Європейській 

спільноті вважаються: 

1. Північна угода про транскордонне співробітництво між 

муніципалітетами (1977 рік). 

2. Європейська рамкова конвенція про транскордонне співробітництво між 

територіальними общинами або владою та додаткові протоколи до неї, які, 

однак, не можуть бути реалізовані безпосередньо, а виконують роль рамкових 

угод які мають бути застосовані через двосторонні та трьохсторонні міжнародні 

угоди (Мадрид, 21 травня 1980 року). 

3. Двосторонні угоди, такі, як Бенелюкська, Німецько-Нідерландська угоди 

та інші, кожна з яких підписана на основі Мадридської Конвенції. Угоди 

спрощують співробітництво для транскордонних регіональних та місцевих 

органів влади при реалізації транскордонних програм. 

4. Численні конвенції, договори, угоди та протоколи, які мають 

двосторонній чи трьохсторонній характер, учасниками яких є національні, 

регіональні і місцеві органи влади. Ці документи часто містять декларації щодо 

готовності до добросусідського співробітництва, партнерства тощо, однак не 

створюють можливості для формування транскордонних структур. 
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5. Регіональні та місцеві угоди, які привели до створення багатьох 

прикордонних та транскордонних робочих спільнот – єврорегіонів і подібних 

структур – на внутрішніх та зовнішніх кордонах ЄС. 

6. Специфічна проектна співпраця, здебільшого спрощена через 

прямі двосторонні регіональні та місцеві угоди та, в деяких випадках, через 

європейські та національні правові інструменти [4]. 

В сучасному світі, транскордонне співробітництво між країнами є одним із 

найголовніших та дієвим механізмом активізації зовнішньоекономічної 

діяльності. Насамперед для налагодження цього зв’язку потрібно працювати в 

межах одного правового поля, тому в Україні сформована потужна нормативно-

правова основа, на якій, згідно зі статтею 9 Закону України «Про транскордонне 

співробітництво», ґрунтуються інституційні засади ТКС. Вона постійно 

оновлюється та вносяться зміни відповідно до вимог чинного законодавства 

Європейського Союзу, що свідчить про послідовну координацію державними 

органами практичної роботи з реалізації євроінтеграційного курсу. Таким чином, 

Україну визнають країною з ринковою економікою, а також прийняття нашої 

держави до Світової організації торгівлі. Україна послідовно адаптується до 

європейського правового простору, спираючись на досвід ЄС.  
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УДК 631.157.332 

Рoксoлaнa Кoстeнюк  

Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вiнницький тoргoвo-eкoнoмiчний iнститут ДТЕУ  

 

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ 

РЕСУРСАМИ 

 

У стaттi дoслiджeнo сутнiсть пoнять «зeмeльнi рeсурси» тa «упрaвлiння 

зeмeльними рeсурсaми». Запропоновано шляхи удосконалення управління 

земельними ресурсами як основи підвищення ефективності використання 

земель. Виокремлено механізм державного управління земельними ресурсами як 

системний елемент в системі публічного управління, що впливає на вибір 

стратегії і пріоритетів державотворення в Україні в цілому 

Ключoвi слoвa: земля, земельні ресурси, упрaвлiння зeмeльними рeсурсaми, 

публічне управління земельними ресурсами. 

Економічні зміни в Україні визначили вектор розвитку управління 

земельними ресурсами та землекористуванням, так як земля, крім її традиційних 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1838-2010-%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1861-15#Text
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властивостей (засіб виробництва, територіальний базис, природне тіло і ін.) стала 

об’єктом правовідносин і об’єктом нерухомості. За останній час значні зміни 

відбулися в організації землекористування, насамперед, створено правову 

основу для розвитку багатоукладності економіки, ліквідована монополія 

державної власності на землю як засіб виробництва, змінилася роль держави в 

управлінні земельними ресурсами та землекористуванням. Тому виникла 

необхідність вдосконалення теоретичних і інституціональних положень 

управління земельними ресурсами землекористуванням, що дозволяють 

підвищити безпеку людей, зменшити деградацію земель, активізувати 

капіталізацію землекористування, що дозволить збільшити оподатковувану базу 

і збір бюджетних доходів, залучити інвестиції в розвиток територій 

територіальних громад і регіонів, створити ефективну систему забезпечення 

прав гарантій для суб’єктів земельних відносин. 

Отже, найважливішим напрямом подальшого розвитку систем управління 

земельними ресурсами та землекористуванням в Україні має бути створення 

системи методів та інструментів управління на підставі використання світового, 

особливо європейського, передового досвіду. До того ж Євроінтеграція України 

потребує впровадження європейських стандартів управління земельними 

ресурсами. 

Вагомий внесок у дослідження питань теоретико-методологічних засад 

системи управління земельними ресурсами та землекористування, формування 

їх сутності й змісту здійснили Третяк А.М., Добряк Д.С., Сохнич А.Я., 

Горлачук В.В., Дорош О.С., Третяк В.М., Мартин А.Г., Курильців Р.М., 

Гаража О.П., Третяк Н.А. та ін. Однак в умовах децентралізації влади гостро 

постає питання удосконалення як існуючих методів управління, так і 

запровадження нових, що дадуть змогу підвищити ефективність використання 

земельно-ресурсного потенціалу країни та сприятиме сталому розвитку 

землекористування. 

Мeтoю дaнoгo дoслiджeння є визнaчeння основних шляхів удосконалення 

управління земельними ресурсами. 
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Згідно статті 1 закону України «Про охорону земель» земельні ресурси – це 

сукупний природний ресурс поверхні суші як просторового базису розселення і 

господарської діяльності, основний засіб виробництва в сільському та лісовому 

господарстві. Відповідно управління земельними ресурсами охоплює весь 

спектр суспільних відносин – від соціального до економічного, правового, 

екологічного та інших видів управління. Тому управління земельними ресурсами 

– це систематичний, свідомий, цілеспрямований вплив держави і суспільства на 

земельні відносини та процес землекористування. Це дія заснована на пізнанні 

об'єктивних закономірностей з метою забезпечення раціонального і ефективного 

функціонування процесу використання та охорони земельних ресурсів країни. 

Під раціональним використанням землі (екологічно раціональним 

землекористуванням) розуміється найбільш ефективний (з точки зору 

забезпечення потреб людей і суспільства в цілому) спосіб її використання з 

урахуванням конкретних природних, економічних соціальних, 

інституціональних і політичних умов відповідно до об'єктивно існуючих 

принципів взаємодії суспільства і природи. Згідно статті 1 закону України «Про 

охорону земель» земля – це поверхня суші з ґрунтами, корисними копалинами та 

іншими природними елементами, що органічно поєднані та функціонують разом 

з нею. 

Звичайно, управління земельними ресурсами є багатофункціональним та 

багатогранним процесом, тому в його впровадженні беруть участь різні державні 

органи. Загальне управління та контроль земельних ресурсів здійснюються 

вищими органами державної влади та державного управління, а саме: 

Президентом, Верховною Радою, Кабінетом Міністрів України, Радою 

національної безпеки та оборони. Спеціалізоване управління земельними 

ресурсами здійснюється окремими державними органами, наприклад 

міністерствами, державними комітетами, спеціальними комісіями, агенціями, які 

мають повноваження щодо використання та захисту земельних ресурсів або для 

здійснення певних видів діяльності. 
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Сучасний стан та особливості управління земельними ресурсами в Україні 

є наслідком проведення земельної реформи, яка була розпочата Постановою 

Верховної Ради України «Про земельну реформу» (від 18 грудня 1990 р.). 

Ефективне управління земельними ресурсами безперечно передбачає 

технологічне та законодавче забезпечення їхньої вартості і отримання 

додаткового прибутку [3, с. 25].  

За роки проведення в Україні земельної реформи, держава дедалі менше 

уваги приділяє управлінню земельними ресурсами, особливо управлінню 

землями сільськогосподарського призначення, що призвело до стихійності у 

розвитку сільськогосподарського землекористування, розбалансованості 

економічних і політичних інтересів та спричинило справжню земельну 

лихоманку [2, с. 40].  

Недосконалість державного управління земельними процесами знайшла 

свій вияв у недостатньо ефективній  організації використання землі, яка в межах 

певної території забезпечує все різноманіття потреб його жителів. Різноманіття 

потреб призводить до розмаїття способів використання земель, що підлягають 

управлінню. До числа таких засобів віднесено здійснення територіальної 

організації використання землі у межах землекористування, окремих ділянок або 

масивів земель (землеустрій, землевпорядкування, планування, зонування 

тощо); інженерно-інформаційне забезпечення процесу використання земель 

(інженерні, інформаційні комунікації); встановлення правового статусу земель 

(власність, користування, оренда, обмеження, обтяження); встановлення 

напрямів і видів використання землі (дозволене використання); впровадження 

економічно та екологічно ефективних технологій використання землі; аналіз 

природного й економічного стану земель; проведення інших заходів, що 

впливають на статус і стан земель. 

Керівники різних рівнів в сучасних умовах стикаються з прийняттям рішень 

в умовах динамічності ринкового середовища, кризи та військового стану. Разом 

з тим зростає рівень невизначеності та кількість ризиків, які управлінці повинні 

враховувати. Оптимізація управлінських рішень передбачає аналіз стратегічних 
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цілей, бізнес-процесів з виробництва, збуту, фінансів, маркетингу з метою 

максимізації прибутку і зниження витрат. У зв’язку з цим особливо важливого 

значення набуває дослідження нових тенденцій в прийнятті управлінських 

рішень, які сприяють підвищенню їх ефективності. 

Незважаючи на велику кількість методологій прийняття рішень, більшість 

із них включають стандартні п’ять кроків: визначення бізнес-проблеми, пошук 

інформації про можливі рішення та їх ймовірні наслідки, оцінка альтернатив та 

вибір однієї з них, впровадження рішення в бізнес-операції та відстежування 

ситуації (збір даних про вплив рішення та внесення змін за потреби) [4, с. 40]. 

Тому нині постала гостра потреба переходу до науково і економічно 

обґрунтованого управління земельними ресурсами. Для цього слід розробити 

сучасну його модель, яка вирішуватиме весь комплекс питань раціональної 

організації використання землі, незалежно від форм власності та 

господарювання як головного засобу виробництва у сільському господарстві. 

До основних напрямків формування ефективного механізму державного 

управління земельними ресурсами можна віднести поліпшення використання та 

охорони земельних ресурсів на основі даних державного земельного кадастру і 

моніторингу земель; створення правових, економічних та організаційних 

передумов для різних форм господарювання на землі; регулювання фінансової і 

природоохоронної діяльності суб'єктів земельних відносин; забезпечення 

соціально-правового захисту суб'єктів земельних відносин; формування 

сприятливих умов для підприємництва тощо [1, с. 65]. 

Державне управління земельними ресурсами здійснюється шляхом 

розробки та реалізації законодавчих та нормативно-правових актів, 

загальнонаціональних і регіональних програм і планів, а також окремих заходів 

і рішень органів державної влади; проведення державної планової, фінансової та 

інвестиційної політики; забезпечення вимог законодавства та нормативно-

методичних документів; забезпечення механізму економічного стимулювання 

охорони і раціонального використання земельних ресурсів; контролю за станом 

земель, раціональним їх використанням і охороною, притягнення до 
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відповідальності винних у порушенні та законодавства; державного 

ліцензування, сертифікації і страхування; забезпечення державної освіти і 

пропаганди.  

Щоб підвищити відповідальність землевласників та землекористувачів за 

порушення вимог раціонального використання земель, необхідно удосконалити 

механізм здійснення державного контролю за використанням та охороною 

земель. Для цього потрібно забезпечити узгодженість вжиття контролюючих 

заходів та усунути розбіжність функцій контролюючих органів. Разом з тим 

необхідно забезпечити ефективний контроль з боку держави за раціональним 

використанням та охороною земель. Зобов’язати землевласників та 

землекористувачів в обов’язковому порядку виготовляти проекти землеустрою 

та агротехнічні паспорти полів, заохочуючи до проведення цих заходів 

частковою компенсацією понесених витрат. Іншими словами, має бути прийнята 

державна політика збереження існуючих агроформувань та фермерських 

господарств, створення сприятливих умов для розвитку сімейних ферм, які 

мають стати осередком зайнятості сільського населення та розвитку сільських 

територій. Земельні відносини в Україні повинні спрямовуватись на збереження 

українського села та розвиток сільських територій, гарантування прав власності 

на землю та екологізацію землекористування [5, с. 98]. 

Відповідно до рекомендацій Європейської економічної комісії ООН з 

питань управління земельними ресурсами для належного державного управління 

земельними ресурсами, слід впроваджувати заходи щодо:  

- визначення на законодавчому рівні сутності землі, форм і характеру 

власності, форм користування і прав на землю, обмежень і зобов’язань, які 

повинні реєструватися;  

- комерційного використання системи управління земельними ресурсами 

відповідно до довгострокової фінансової моделі, системи нормативно-правового 

регулювання та адміністративного управління, а також орієнтації системи 

управління земельними ресурсами на задоволення попиту споживачів;  
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- забезпечення прозорості діяльності системи управління земельними 

ресурсами, надійного, вільного, з низькими витратами доступу до земельної 

інформації всіх суб’єктів ринку [6, с. 20]. 

В свою чергу, управління земельними ресурсами на підприємствах потребує 

функціонування інформаційної системи даних про земельні ресурси в розрізі 

кожного суб’єкта управління, до складу якої входять усі ланцюги управління та 

шляхи руху потоків інформації. Важливе місце в системі управління належить 

оперативно-технічному та бухгалтерському обліку, який водночас із Державним 

земельним кадастром виконує роль організаційно-технічного механізму 

інформаційного забезпечення системи управління земельними ресурсами. 

Таким чином, для ефективного управління земельними ресурсами та 

прийняття рішень у сфері регулювання земельних відносин органам управління 

й іншим суб'єктам земельних відносин слід забезпечити надійну та оперативну 

інформацію про стан земельного фонду, динаміку його розвитку. Володіння 

необхідною об'єктивною інформацією дасть змогу органам влади планувати та 

прогнозувати розвиток земельних ресурсів, приймати ефективні рішення щодо 

раціонального використання земель. Для підвищення ефективності державного 

управління земельними ресурсами розроблення заходів щодо створення 

інформаційного середовища землекористування, використання та охорони 

земель стає особливо актуальним у контексті земельної реформи та визначення 

її подальших дій. 
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ОСНОВНІ ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 

ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

 

В статті досліджено основні аспекти управління закладами охорони здоров’я в. 

Розглянуто проблеми управління інноваційною діяльністю закладів охорони 

здоров’я. і запропоновано етапи формування механізму управління інноваційною 

діяльністю. Наведено характеристики кожного з етапів механізму управління 

інноваційною діяльністю. 

Ключові слова: управління закладами охорони здоров’я, інновації, інноваційні 

технології, медична сфера, охорони здоров’я.  

Особливістю функціонування закладів охорони здоров’я у сучасних умовах 

є їх постійна залежність від ряду чинників. У зв’язку з цим особливого значення 

набувають проблеми, пов’язані з налагодженням комплексної системи 

управління інноваційною діяльністю таких організацій, яка спрямовувалася б на 

безперервне продукування нововведень. Забезпечення конкурентних переваг 

закладів охорони здоров’я повинне будуватися не тільки на реагуванні на 
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динамічні, кожного разу якісно нові зміни зовнішнього середовища, але й 

попереджувати їх шляхом зміни власної поведінки. Це може бути здійснено 

шляхом впровадження у господарську діяльність закладів новітніх розробок 

науки і техніки [4]. 

Основним завданням закладів охорони здоров’я в сучасних економічних 

умовах є вирішення задачі інноваційного розвитку, розвитку їх здатності 

протистояти несприятливим ситуаціям. Проблеми управління інноваційною 

діяльністю розглядаються у працях таких вчених як Данька В., Зінченка О., 

Пономаренка Л., Лепського В., Литвинової О., Шавшина О. та ін. У роботах 

зазначе них авторів увагу сконцентровано на питаннях освоєння сучасних 

ринково орієнтованих методів планування, управління, організації та контролю 

за господарською та економічною діяльністю, але методологія нових концепцій, 

підходів, методів стратегічного аналізу й стратегічного управління 

організаціями в умовах ризику та невизначеного зовнішнього середовища 

потребує подальшого дослідження. 

Метою дослідження є розробка дослідження управління інноваційною 

діяльністю закладів охорони здоров’я. 

Соціальна значущість медичного бізнесу диктує застосування особливих 

методів менеджменту і маркетингу. З кожним роком у країні стабільно 

збільшується сектор комерційних медичних послуг, і населення все більше 

адаптується до їх платності. Однак менталітет значної частини населення досі не 

дає змоги прийняти платну медицину як факт. Слід розуміти, що результатом 

інноваційної діяльності в охороні здоров’я є розвиток медичних технологій, 

наукових досліджень і передового досвіду, спрямованих на отримання якісно 

нової ідеї оздоровлення, лікування, управління процесами в медичній галузі, 

отримання нових медичних товарів, технологій або послуг, що мають 

конкурентні переваги. 

Наразі сектор охорони здоров’я стикається з багатьма серйозними 

проблемами, такими як суворі правила, проблеми з конфіденційністю та різке 

зростання витрат. Багато керівників і медичних працівників звертаються до 
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нових технологій та інформатики, щоб розробити розумніші типи надання 

медичної допомоги [3]. 

Ці інновації важливі, оскільки в міру того, як мережі людей і технологій 

стають все більш взаємопов’язаними, організаціям охорони здоров’я 

знадобляться кращі інструменти для вирішення проблем охорони здоров’я у 

більших масштабах. Зокрема, пандемія COVID-19 продемонструвала гостру 

потребу в кращих системах даних і обміні інформацією (посилання знаходиться 

за межами ibm.com) між системами охорони здоров’я, урядами та іншими 

організаціями. Швидкий перехід до послуг телемедицини під час пандемії також 

показав, що навіть така суворо регульована галузь, як охорона здоров’я, може 

швидко запроваджувати інновації. 

Перш за все, найважливішою причиною інновацій у сфері охорони здоров’я 

є допомога людям. За допомогою нових методів лікування, нових технологій чи 

нових процесів, інновації в галузі охорони здоров’я дадуть клініцистам і 

організаціям охорони здоров’я інструменти, необхідні для того, щоб більше 

зосереджуватися на потребах своїх пацієнтів і допомагати людям покращити 

своє життя [1]. 

Наразі багато систем охорони здоров’я організовано з метою надання 

послуг без обов’язкового врахування результатів для здоров’я. Основні 

напрямки інновацій в закладах охорони здоров’я наведено в таблиці.  

Таблиця 1 – Основні напрямки інновацій в закладах охорони здоров’я 
Напрямок  Зміст 

Цифрова 
трансформація в 
охороні здоров'я 

Сучасні технології охорони здоров’я та перехід на цифрові записи 
повністю змінили практику медицини. Тепер, коли перехід на 
цифрові записи в основному завершено, нові інновації будуть 
зосереджені на тому, щоб зробити ці записи більш зв’язаними, 
щоб системи охорони здоров’я могли використовувати великі дані 
та статистичні дані для покращення догляду за пацієнтами. 

Розвиваються бізнес-
моделі та екосистеми 
охорони здоров’я 

Нові бізнес-моделі охорони здоров’я, такі як догляд, заснований 
на цінностях, компенсують командам медичного персоналу 
результати лікування пацієнтів, а не послуги. У результаті 
медичним організаціям доводиться як вдосконалювати власні 
процеси, так і вдосконалювати спосіб співпраці з іншими 
організаціями в ширшій екосистемі охорони здоров’я, щоб 
надавати найкращу допомогу. 
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Інновації в наданні 
медичних послуг 

Щоб пристосуватися до медичної допомоги на основі цінностей 
(посилання знаходиться за межами ibm.com), організації охорони 
здоров’я повинні прагнути покращити медичну допомогу та 
знизити витрати. Це означає оптимізацію як клінічних, так і 
бізнес-процесів. Наприклад, зробити фінансові затвердження 
ефективними, щоб було менше затримок, або забезпечити 
клініцистам своєчасний доступ до останніх записів пацієнта, щоб 
вони могли приймати кращі рішення. 

У сфері охорони здоров’я еволюція того, як і коли професіонали 

використовують технології, мала три етапи – оцифрування, руйнування та 

трансформація. Оцифрування передбачає створення цифрових можливостей, які 

підтримують рутинні процеси чи послуги охорони здоров’я. Комп’ютерна 

томографія та магнітно-резонансна томографія є прикладами того, як 

оцифрування змінила послуги охорони здоров’я, а цифрові інструменти, такі як 

автоматичне виставлення рахунків, змінили адміністративні процеси. Зрештою, 

оцифрування спростило зберігання даних, доступ до них і обмін ними [2]. 

Зрив включає нові технології, такі як штучний інтелект, мобільні технології, 

аналітика та хмара, які змінюють способи взаємодії людей, організацій та урядів. 

Ці революційні інновації забезпечують безпрецедентний рівень зв’язку між 

людьми та сприяють тому, щоб світ став більш орієнтованим на споживача. 

Оскільки охорона здоров’я розвивається, більша інтеграція систем охорони 

здоров’я об’єднає цифрові функції чи процеси в закладах охорони здоров’я, які 

раніше були розділеними. Удосконалення електронних медичних записів та 

інших технологій також допомагають досягти медичної сумісності між 

платниками, постачальниками та іншими організаціями охорони здоров’я [5]. 

Цифрова трансформація в охороні здоров’я триває й передбачатиме 

фундаментальне переосмислення того, як платники, постачальники медичних 

послуг та інші працюють і взаємодіють із пацієнтами, споживачами та 

зацікавленими сторонами. Після серії сегментованих заходів технологія 

перетворює охорону здоров’я на інтегровану екосистему, в якій медичні 

працівники можуть ефективно вирішувати свої проблеми у більшому масштабі, 

зберігаючи орієнтацію на пацієнта та надаючи медичну допомогу на основі 

цінностей. 
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Через суворі правила та бажання уникнути заподіяння ненавмисної шкоди 

нові інновації в охороні здоров’я часто ретельно перевіряються та 

впроваджуються поступово. Такий методичний підхід до змін цілком 

зрозумілий, але може також забрати багато часу. 

Частина того, що робить цей підхід таким тривалим, полягає в тому, що 

може бути важко отримати доступ до даних, необхідних дослідникам і новаторам 

для проведення ретельних тестів. Оскільки технології вдосконалюються, а дані 

охорони здоров’я стають більш інтегрованими та доступними в режимі 

реального часу, темп інновацій майже напевно зросте. Дослідження стане 

легшим і ефективнішим, що допоможе організаціям охорони здоров’я швидше 

випробовувати нові інновації та накопичувати докази, необхідні для 

впровадження їх у систему лікування пацієнтів. 

Технології та дані будуть ключовими для створення інновацій, які 

просуватимуть сучасну охорону здоров’я вперед, оскільки лідери охорони 

здоров’я шукатимуть шляхи вирішення складніших проблем зі здоров’ям. 

Особливості формування інноваційного потенціалу закладів охорони 

здоров’я визначаються специфікою кінцевих результатів інноваційної 

діяльності, особливостями забезпечення інноваційної діяльності, специфікою 

ринків збуту інновацій тощо. Територіальне розташування закладів охорони 

здоров’я визначає можливості для його інноваційної діяльності. У нестабільних 

умовах господарювання досить важливо не втратити вже сформований 

інноваційний потенціал, що вимагає активізації моніторингової діяльності з 

метою уникнення зовнішніх загроз та використання можливих ринкових шансів, 

із метою точного визначення реального фінансово-економічного стану закладів 

та оцінки наявних можливостей і здатностей персоналу [6]. Поряд із вирішенням 

поточних фінансових проблем закладів охорони здоров’я необхідно 

інтенсифікувати свою інноваційну діяльність, результати якої дозволять вийти з 

новою продукцією та послугами. Однією лише реструктуризацією та 

оптимізацією функцій окремих структур закладів охорони здоров’я домогтися 

значних успіхів неможливо. Необхідна наявність чітко формалізованої 
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критеріальної бази, що дозволяє на рівні організації безпомилково приймати 

рішення про своєчасність і способи поновлення технологічного обладнання. 

Тому механізм управління інноваційною діяльністю закладів охорони 

здоров’я  є частиною загальної системи управління закладом, що забезпечує 

вплив на чинники, від стану яких залежить результат діяльності керованого 

об'єкта. Процес його формування можна представити у вигляді певної 

послідовності кроків, етапів. 

Комплексний підхід до визначення етапів робіт із розробки механізму 

управління інноваційною діяльністю закладів охорони здоров’я можна 

представити у вигляді схеми (рис. 1). Механізм управління враховує цілі, 

послідовність і значимість кожного з етапів. 

 
Рисунок 1 – Алгоритм формування системи управління інноваційною 

діяльністю закладів охорони здоров’я 
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Таким чином, центральне значення має наявність у закладів охорони 

здоров’я чіткої системи організаційного забезпечення інноваційної діяльності. 

Із метою ефективного управління інноваційною діяльністю закладів 

охорони здоров’я доцільно застосовувати поетапний підхід. При цьому залежно 

від виробничих умов і специфіки конкретної господарської ситуації етапи 

необхідно використовувати як окремо, так і в різних поєднаннях. Основними 

етапами цього підходу є такі: 

— постановка цілей і завдань інноваційної діяльності; 

— формування інноваційної стратегії; 

— довгострокове інноваційне прогнозування; 

— виділення фондів і ресурсів на інноваційну діяльність; 

— розробка стратегічних планів інноваційної діяльності. 

Сьогодні у закладів охорони однією з головних проблем є відсутність 

цілісної стратегії, спрямованої на забезпечення напрямків інноваційної 

сприятливості. Тому для довгострокового й безпечного функціонування закладів 

необхідно розробити стратегію, що і буде основою їх інноваційної діяльності. З 

точки зору фінансування інноваційної діяльності стратегія дозволяє 

сформулювати ряд принципових положень, адже відображає не тільки етапи 

розробки і реалізації інноваційного проекту, але і його загальну (сумарну, 

кумулятивну) фінансову оцінку. По-перше, вкладення фінансових коштів 

повинні здійснюватися до того, як організація почне отримувати не тільки 

прибуток, але прибуток від інноваційного проекту. Отже, необхідна наявність 

стартових фінансових ресурсів і джерел їх формування. По-друге, по комплексам 

робіт (етапах) визначаються склад і розміри фінансових витрат або фінансові 

потреби, для покриття яких потрібні конкретні джерела фінансування. По-третє, 

встановлюються моменти часу, в які організація повинна мати у своєму 

розпорядженні фінансові ресурси для інноваційної діяльності. На процес 

стратегічного управління інноваційною діяльністю закладів охорони здоров’я 

впливає низка особливостей. Перша особливість пов'язана з об'єктом управління 

— новими знаннями. Друга полягає в тому, що управління здійснюється 
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відповідно до розробленої стратегії інноваційної діяльності, яка базується на 

стратегії довгострокового розвитку закладів і результатах довгострокового 

прогнозування інноваційної діяльності. Третя особливість відображає суть 

процесу управління, яке здійснюється в тісній взаємодії всіх його рівнів. 

Стратегія інноваційної діяльності закладів охорони здоров’я включає низку 

взаємозв'язаних елементів і процедур. Це визначення цілей і завдань, 

формування пріоритетів інноваційної діяльності і розробка оптимального 

портфеля інновацій, які мають пріоритетне значення для успішної господарської 

діяльності, а також оцінка й аналіз впливу інновацій на перспективи розвитку 

закладу охорони здоров’я. Реалізація стратегії здійснюється на основі річних 

планів, які можуть бути успішно виконані за дотримання певної черговості 

етапів та алгоритму їх розробки.  

Основними завданнями управління інноваційною діяльністю закладів 

охорони здоров’я є формування пріоритетів інноваційної діяльності, а також 

визначення потреби в інноваціях. Не менш важливим є визначення сфер 

застосування інновацій і їх вибір, що забезпечує максимальний економічний 

ефект від застосування інновацій, забезпечення процесу створення (або 

придбання) і впровадження інновацій і його контроль. Загалом вибір і здійснення 

стратегії передбачають взаємопов'язаний комплекс дій, спрямований на 

посилення довгострокової конкурентоспроможності організації порівняно з 

конкурентами. Із вибором стратегії пов'язана розробка планів проведення 

досліджень та інших форм інноваційної діяльності. Саме тому особливу увагу 

слід звернути на стратегічне планування та планування інновацій, яке сьогодні є 

найбільш слабким місцем для більшості українських закладів охорони здоров’я. 

Список використаних джерел: 

1. Данько В.В. Удосконалення системи управління закладами охорони 

здоров’я на інноваційних засадах. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. 

Серія: Економіка і управління. 2019. Том 30 (69). №2. С. 102-110. 

2. Зінченко О.А., Пономаренко Л.Р. Особливості проектного менеджменту 

в закладах охорони здоров’я. Інфраструктура ринку. 2018. № 18. С. 123–126.  



125 
 

3. Лепський В.В. Концепція реформування медичної галузі з 

використанням проектного підходу. Вісник НТУ «ХПІ». 2016. № 2(1174). С. 101–

112.  

4. Литвинова О. Інновації в управлінні охороною здоров’я – боротьба чи 

єдність протиріч? URL: https://www.vz.kiev.ua/ innovatsiyi-v-upravlinni-

ohoronoyu-zdorov-ya-borotba-chy-yednist-protyrich/ (дата звернення: 02.04.2022).  

5. Петрух О.А. Інноваційний розвиток сфери охорони здоров’я України. 

Економiка та держава. 2018. № 11. С. 107–111.  

6. Шавшин О.С. Стратегія інноваційного розвитку підприємства. 

Интернаука. 2017. № 3(25). С. 167–171.  

7. Шевченко В.А. Формування системи управління закладами охорони 

здоров’я. Processes, Strategies, Technologies: International Scientific Conference 

Innovative Economy : матеріали міжнар. наук-прак. конф., Kielce, Poland, January 

27. 2017. P. 28–31. 

 

УДК 379.85:005 

Ангеліна Подолян  

Здобувач освітнього ступеню «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

 

ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ  

 

У статті досліджено теоретичні аспекти публічного адміністрування 

туристичного бізнесу. Визначено туризм як систему і об'єкт управління. 

Розглянуті нормативно-правові акти у галузі туризму. Проаналізовано вплив 

війни на теперішній стан туристичного бізнесу в Україні. 

Ключові слова: публічне адміністрування, туристичний бізнес, туристична 

політика, стратегія управління, державне регулювання, туристична сфера, 

туристичні послуги. 



126 
 

Публічне адміністрування в туристичній галузі та зокрема в сфері 

формування та розвитку туристичного потенціалу відіграє особливо важливу 

роль. Теоретичні і практичні аспекти формування інституційних основ 

механізму державного управління у сфері туризму, висвітлено у наукових 

працях сучасних вчених Г. Атаманчука, I. Балабанова, В. Кифяка, М. Лисечко. 

Наукові засади обґрунтування необхідності державного регулювання в галузі 

туризму вивчають В. Василенко, О. Поліщук, В. Хачатурян. 

У сучасних умовах успішність розвитку туристичної діяльності залежить 

від реалізації туристичного потенціалу держави, який є базовим фактором 

формування туристичної галузі. Згідно з Державною стратегією регіонального 

розвитку України на 2021-2027 роки  та у зв’язку із проблемою, яка призупинила 

розвиток сфери туризму в нинішній час – коронавірусною інфекцією COVID-19 

та війною – сприяння внутрішньому туризму та формування туристичного 

потенціалу України є одним із ключових питань публічного адміністрування, яке 

стосується підтримки туристичної галузі на державному, регіональному та 

місцевому рівнях. З перших днів повномасштабного вторгнення туристична 

галузь в Україні не припинила свою роботу, проте, змінився формат в якому вона 

зараз працює. 

Туризм як синтетична, складна, багатогранна економічна система з 

розгалуженою мережею зв'язків, в орбіту якої входить понад 40 суміжних 

галузей народного господарства (готельне господарство, транспорт, зв'язок, 

харчування тощо), є специфічним і досить складним об'єктом управління 

регіонального розвитку, який має опиратися на чітку й прозору державну 

туристичну політику й такі основи функціонування як туристичне 

законодавство, державне регулювання [7]. 

Туристична політика впроваджується безпосередньо через центральні 

органи виконавчої влади - національні туристичні організації, інші інститути, а 

також опосередковано за допомогою правових важелів, підтримки туристичної 

інфраструктури і міжнародної політики. Туристична політика має характерні 

риси загальної політики держави. Разом з тим існують і деякі специфічні 
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фактори, що впливають на її формування: природні умови країни, розвиненість 

транспортної індустрії, соціальні фактори (умови життя людей, система 

відпусток), фактори, пов'язані зі створенням економічної основи для розвитку 

туризму (стабільні валютно-фінансові, зовнішньоекономічні відносини), правові 

фактори, пов'язані із створенням і функціонуванням туристичного 

законодавства. Туристична політика держави розглядається як сукупність форм 

і методів цілеспрямованого впливу органів державної влади на розвиток 

туристичної галузі і створення умов для ефективної співпраці органів державної 

влади, місцевого самоврядування та приватного сектора щодо розвитку туризму 

через різні механізми: адміністративні, організаційні, економічні, правові, 

екологічні тощо. [2] 

Сучасна політика держави керується великою правовою базою, що 

дозволяє туризму нормально функціонувати як рівноправній галузі в умовах 

ринку. 

Всі нормативно-правові акти у галузі туризму можна умовно поділити на 

дві групи: 

Першу групу складають нормативно-правові акти загального значення: 

1. Конституція України. 

2. Цивільний кодекс України. 

3. Господарський кодекс України. 

4. Закон України «Про захист прав споживачів». 

5. Закон України «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян 

України» 

6. Закон України «Про ліцензування певних видів господарської 

діяльності». 

7. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність». 

Другу групу складають нормативно-правові акти, що відносяться до 

спеціального законодавства – законодавства з питань регулювання туристичної 

діяльності: 

1. Закон України «Про туризм». 
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2. Державна програма розвитку туризму. 

3. Положення про Міністерство культури і туризму України. 

4. Положення про Державну службу туризму і курортів. 

5. Порядок організації виїзду дітей за кордон на відпочинок та 

оздоровлення. 

6. Ліцензійні умови здійснення туроператорської та тур агентської 

діяльності. 

Особливе місце в правовому забезпеченні туризму займають підзаконні 

нормативноправові акти. Це насамперед Укази Президента України, Постанови 

Верховної Ради України, Постанови Кабінету Міністрів України, накази 

міністерств та відомств [1]. 

Велику кількість нормативно-правових актів з питань туризму становлять 

міжнародні правові акти (МПА), а саме: Міжнародні договори, Міжнародні 

конвенції, Рекомендаційні акти Всесвітньої туристичної організації (ВТО), 

Рішення (декларації) міжнародних конференцій з туризму. 

Рекомендації міжнародних організацій та ін. Якщо міжнародним 

договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою 

України, передбачені інші правила, ніж ті, що встановлені законодавством 

України, застосовуються правила міжнародного договору. 

Відповідно до нормативно-правових актів загальна система управління 

туристичною галуззю в Україні складається із трьох рівнів: 

а) макроекономічний або національний: Верховна Рада, як головний 

законодавчий орган країни, визначає основні напрямки державної політики в 

області туризму, створює правові основи відносин у сфері туризму, у законі «Про 

державний бюджет» визначає обсяг фінансування туризму; КМУ, як виконавча 

влада; Міністерство культури й туризму України; 

б) мезоекономічний регіональний: Верховна Рада АР Крим, Рада міністрів 

АР Крим, місцеві державні туристичні адміністрації (обласні). У межах їхніх 

повноважень розробляють проекти місцевих програм розвитку туризму, 

організовують проведення інвентаризації туристичних ресурсів місцевого 
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значення, сприяють охороні й збереженню туристичних ресурсів, сприяють 

розвитку на відповідній території різних видів туризму. 

в) мікроекономічний рівень або рівень окремих підприємств: підприємства 

й організації, які діють у сфері туризму, і можуть із метою поліпшення 

обслуговування туристів створювати свої об'єднання й асоціацій. [4] 

Крім того, діяльність у сфері туризму і діяльності курортів регулюється 

Водним, Лісовим та Земельними кодексами України, Кодексом України про 

надра, Законами України: 

Про охорону навколишнього природного середовища; 

Про природно-заповідний фонд України, постановами Кабінету Міністрів 

України; 

Про затвердження порядку створення і ведення Державного кадастру 

природних територій курортів; 

Про затвердження порядку створення і ведення Державного кадастру 

природних лікувальних ресурсів, національні стандарти ; 

Послуги туристичні. Засоби розміщення. Загальні вимоги; 

Послуги туристичні.Засоби розміщення. Терміни та визначення; 

Послуги туристичні. Класифікація готелів та іншими нормативно-

правовими актами. 

Потрібно зазначити, що туристична галузь належить до компетенції 

Міністерства культури та інформаційної політики (МКІП) України. До 

структури МКІП України належить також Державне агентство розвитку туризму 

України (ДАРТ) як центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну 

політику в галузі туризму. Окрім МКІП України, сприяння внутрішньому 

туризму визначено Міністерством розвитку громад та територій України у 

Державній стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки. У нинішній час 

необхідна співпраця між вказаними вище органами державної влади України в 

туристичній галузі для успішного формування та реалізації туристичного 

потенціалу України [6]. 
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Прикладом того, як війна в країні вплинула на туристичну галузь, може 

бути щорічний «Турзбір» - це статистика надходження коштів до держбюджету 

із туристичної галузі. Його публікує «Державне агентство розвитку туризму в 

Україні». 

Турзбір в Україні за перше півріччя 2022 року зріс майже на 29%, попри 

збитки, яких зазнала туристична галузь України через війну, за перші шість 

місяців 2022 року сума туристичного збору склала 89 млн 420 тис. грн, що майже 

на 28,8% більше в порівняні з аналогічним періодом 2021 року – тоді до бюджету 

надійшло 69 млн 453 тис. грн.  

До ТОП-5 лідерів за сплатою туристичного збору увійшли місто Київ та 4 

області. Столиця поповнила свій бюджет більше ніж на 20 млн грн. Найбільший 

ріст в порівняні з аналогічним періодом в 2021 році зафіксовано у Львівській 

області – 193%. До бюджетів громад цього регіону надійшло 19 млн 774 тис грн. 

У Івано-Франківській області сума турзбору зросла 76,4% і склала 9 млн 47 тис. 

грн. Закарпатська область заробила 8 млн 872 тис. грн турзбору, що на 144% 

більше ніж за аналогічний період торік. Київська область за перші шість місяців 

поточного року сплатила до бюджету 4 млн 694 тис. грн. Це на 23% менше, ніж 

за перше півріччя минулого року.  

Найбільший приріст за перше півріччя 2022 року зафіксований у семи 

областях, шість з яких знаходяться на заході України. Найбільший ріст в 

порівняні з аналогічним періодом в 2021 році, крім вищезазначених Львівської, 

Івано-Франківської та Закарпатської областей, зафіксовано на Тернопільщині – 

145%, Хмельниччині – 116%, Кіровоградщині – 105%, та у Чернівецькій області 

– 103%. [5] 

Отже, можна зробити висновок, що подібне зростання – доказ того, що 

більшість українців, рятуючись від бомбардувань і не бажаючи опинитися в 

окупації, в перші місяці війни вимушені були покинути свої домівки в східних 

та південних регіонах і перебратися у більш безпечні області на заході. Через 

війну надходження до держбюджету в загальному від тургалузі за перші шість 
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місяців 2022 року скоротилися майже на 26% в порівнянні з аналогічним 

періодом 2021 року.    

 Падіння говорить про те, що більшість людей повернулися додому. До 

кінця поточного року спеціалісти прогнозують ще більше зниження турзбору. 

Наразі, щоб виправити ситуацію в подальшому з туристичним бізнесом у 

країні, потрібно налагодити управлінський процес, спрямувати його на 

конкретне формування й оптимізацію структури всіх суміжних сфер діяльності і 

повноважень органів виконавчої влади в галузі туризму, а також структури 

виконавчо-розпорядчих органів місцевого самоврядування. 

 Поставлені завдання потребують чимало часу і комфортного середовища; 

підвищення якості та конкурентоспроможності туристичного продукту на 

внутрішньому і світовому ринках. Реалізація та посилення соціальної ролі 

туризму, зокрема розвиток соціального, лікувально-оздоровчого, дитячого, 

юнацького та молодіжного туризму. 

Це неможливо буде зробити без удосконалення системи державного 

управління в галузі туризму. Потрібно забезпечити зростання якості життя 

населення завдяки розвитку туризму та комплексно забезпечити дану галузь для 

сталого розвитку туристичних послуг, просування туристичного продукту на 

внутрішньому і міжнародному туристичних ринках. 

 Пріоритетними напрямами розвитку туризму в Україні мають стати: 

розвиток в’їзного туризму; уніфікація якості туристичних послуг у державі, 

узгодження їх із міжнародними стандартами; створення і розвиток комфортного 

інформаційного середовища, зокрема системи туристичної навігації, інформації 

про туристичні ресурси, посилення ролі туризму в освіті та формування 

культурно-громадянського потенціалу населення та координація зусиль щодо 

просування національного туристичного продукту. Але, варто розуміти поки не 

завершаться бойові дії на території країни це буде неможливо зробити на 100%. 

 Принципами розвитку туризму в Україні повинні стати використання 

комплексного підходу; інтеграція розвитку туризму в усі сфери господарства і 

соціального життя суспільства; інноваційний характер; стимулювання 
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підприємницьких ініціатив учасників туристичного бізнесу, створення умов для 

зростання кількості малих підприємств туристичної галузі; забезпечення 

міжкультурної комунікації та міжнародного співробітництва під час організації 

туристичних програм, збалансованість інтересів усіх суб’єктів розвитку 

туристичної галузі в Україні [3]. Експерти вважають, що після закінчення війни 

зросте попит в’їзного туризму в Україну.  

Публічне адміністрування туристичного бізнесу в Україні не можливе без 

комплексної та збалансованої роботи всіх сфер, що відносяться до туристичної 

галузі та впровадження нових законопроектів. Це один з найважливіших 

механізмів реалізації державної політики в галузі туризму, яка включає в себе 

комплекс організаційних, соціально-екологічно-економічних, політико-

правових та інших методів, що використовуються з метою створення умов для 

розвитку туристичної галузі в країні. [8] Варто розуміти, що поки не завершиться 

війна очікувати різкого прогресу у даному напрямку не слід. 

 Зусилля влади повинні бути спрямовані не тільки на обмеження монополії 

у сфері пропозиції туристичних послуг, а й на підвищення соціально-екологічної 

відповідальності, розвитку і підтримки малого і середнього туристичного 

бізнесу.  Має бути встановлений рівний пріоритет внутрішнього туризму і послуг 

іноземним туристам; на внутрішньому ринку перевага повинна віддаватися 

екологічним видам туризму для українських громадян, доступних широким 

прошаркам населення; розвиток інвестиційної привабливості туризму; 

забезпечення орієнтирів для постійного контролю над ходом і напрямами 

розвитку туризму в контексті природоохоронної політики. 
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Молодь має великі перспективи та потенціал на соціальному та професійному 

теренах. Молодь може стати рушієм у розвитку як окремої громади, так і цілої 

держави. У результаті реформи місцевого самоврядування, що 

супроводжувалася розширенням повноважень місцевих рад, саме молодь має 
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стати опорою у процесі вироблення місцевої політики. Проаналізувавши 

особливості взаємодії молоді з органами публічної влади, варто відзначити, що 

важливими формами подібної співпраці можуть виступати: підготовка та 

залучення молоді до роботи на державній службі (в органах місцевого 

самоврядування), участь молоді у діяльності молодіжних консультативно-

дорадчих органів, розвиток молодіжної інфраструктури, зокрема молодіжних 

центрів, сприяння діяльності молодіжних громадських та волонтерських 

організацій. Для більш активного залучення молоді до процесів державного 

будівництва та розбудови громадянського суспільства можуть бути 

використані різного роду заохочення, мотиваційні заходи та стимулювання 

суспільної й громадської активності молодого покоління. Запропоновано 

механізм впровадження державної молодіжної політики в Україні, 

результатом якого очікується розвиток творчого потенціалу молоді, основних 

соціально-економічних показників її життя та діяльності з метою її залучення 

до реалізації процесів державотворення. 

Ключові слова: молодь, органи публічної влади, молодіжна політика, механізми 

взаємодії.  

На кожному з етапів історичного розвитку держави перед молодим 

поколінням постають нові завдання інтеграції до соціальної структури 

суспільства, вироблення життєвої траєкторії застосування набутих вмінь і знань. 

Становлення української державності, розбудова громадянського суспільства, 

інтеграція України у світове та європейське співтовариство створюють 

сприятливі умови для ефективного використання потенціалу молоді, її знань, 

умінь і навичок у забезпеченні сталого розвитку країни. Особливо значущою 

ефективність взаємодії молоді з органами публічної влади є на місцевому рівні, 

де зворотній зв’язок від об’єкта до суб’єкта відбувається досить швидко, а рівень 

чутливості та сприйняття змінних потреб має бути максимальним. Проблема 

взаємодії молоді з органами публічної влади має комплексний характер, 

зумовлений, як відсутністю системного підходу до її сприйняття як необхідної 

складової соціальної безпеки, так і неузгодженістю та неопрацьованістю 
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прийнятих в Україні управлінських рішень, що лише посилює негативні 

тенденції в її середовищі. Це потребує системного розуміння формування дієвих 

механізмів взаємодії молоді з органами публічної влади та визначення нових 

критеріїв ефективності реалізації молодіжної політики, адекватної сучасним 

суспільним процесам, здатної забезпечити правові та економічні гарантії 

достойного життя молоді, дотримання найважливіших соціальних прав. 

Різні теоретичні аспекти проблемних питань взаємодії молоді з органами 

публічної влади розглядали фахівці в галузі науки публічного управління: О. 

Амосов, А. Баранова, А. Васильєв, М. Головатий, М. Канавець, Г. Коваль, Л. 

Кривачук, О. Кулик, О. Кулініч, Ю. Куц, О. Лиска, Н. Махначова, Н. Метьолкіна, 

В. Омельчук, К. Плоский, Р. Сторожук, Т. Тарасенко, В. Шарий, О. Штанська та 

ін. 

Метою статті є теоретико-методологічне обґрунтування шляхів 

удосконалення функціонування механізмів взаємодії молоді з органами 

публічної влади та розробка рекомендацій їх практичного впровадження на 

місцевому рівні в Україні. 

Починаючи вести мову безпосередньо про особливості взаємодії молоді з 

органами публічної влади, варто дати коротку характеристику проблематичним 

аспектам та ризикам, які існують нині в цій сфері:  

‒ незначний ступінь впливовості громадських інституцій на процедуру 

підготовки та прийняття конкретних рішень;  

‒ переважна пасивність та аполітичність молодого покоління. Часто низька 

ініціативність та т. зв. «вивчена безпорадність» прищеплюється молоді у процесі 

виховання батьками, у яких у свою чергу сформувалися подібні стратегії 

поведінки в межах радянського типу політичної культури; 

 ‒ недостатня інформованість молоді про різні можливості та механізми 

участі у політичному житті, використання засобів громадського контролю та 

взаємодії з органами влади.  

Для того, щоб розв’язати ці проблеми, необхідно проводити комплексну 

роз’яснювальну роботу, у процесі якої треба продемонструвати, що активізація 
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участі у громадському житті та державному управлінні відкриває нові 

можливості для підвищення якості власного життя, покращення рівня добробуту 

і є, таким чином, взаємовигідним варіантом для співіснування молодих громадян 

та органів влади.  

Для активного залучення молоді до процесів державного будівництва та 

розбудови громадянського суспільства варто залучати різного роду заохочення, 

мотиваційні заходи та стимулювання суспільної й громадської активності 

молодого покоління. Як такого роду заходи можуть бути запропоновані 

конкурси проєктів, реалізація яких фінансуватимуться з державного бюджету, 

премії Президента, уряду, парламенту або органів місцевого самоврядування, які 

присуджуються молодим людям за особливі досягнення, активність та 

ініціативність, а також гранти органів влади для обдарованої молоді [3].  

Одним із найважливіших напрямів роботи органів публічної влади є 

активізація участі молоді в суспільному житті громади, підтримка молодіжних 

ініціатив, формування активної життєвої позиції, пошук і організація 

ефективних форм співпраці молоді із державними структурами, участь молоді у 

прийнятті рішень. 

Говорячи про взаємодію молоді з органами публічної влади, ми можемо 

виділити два ключові поняття – участь (Participation) та залучення (Engagement). 

Участь молоді означає володіння правами, засобами, інструментами і 

можливостями щодо впливу на ухвалення рішень, а також участь у 

різноманітних заходах та процесах для розвитку суспільства. Тобто наголос 

робиться на можливості мати вплив та нести відповідальність за дії та рішення, 

які впливають на життя молодих людей [6].  

Суб’єктами, які взаємодіють із молоддю, залучають молодих людей до 

ухвалення рішень, а також формують активну життєву позицію молоді, є органи 

виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, консультативно-дорадчі 

органи, інститути громадянського суспільства, установи та заклади молодіжної 

інфраструктури (табл. 1) [2]. Співпраця між молодими людьми та органами 

публічної влади, відповідно до моделі участі молоді, відбувається залежно від 
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рівня молодіжної активності і може мати як односторонній вплив, так і 

двосторонню партнерську взаємодію.  

 

Таблиця 1 - Суб'єкти забезпечення участі молоді та взаємодії з органами 

публічної влади 
Органи влади Місцевий 

рівень 

Регіональний 

рівень 

Національний 

рівень 

Органи влади - місцеві органи  

виконавчої влади; 

- органи місцевого  

самоврядування 

- місцеві органи  

виконавчої  

влади; 

- органи місцевого  

самоврядування 

- орган законодавчої  

влади (Верховна  

Рада України); 

- центральні органи  

виконавчої влади 

Молодіжне 

представництво 

молодіжні консультативно-дорадчі органи 

Інститути 

громадянського 

суспільства 

- громадські об'єднання, що здійснюють діяльність у сфері молодіжної  

політики (громадські організації, асоціації, спілки, товариства);  

- молодіжні політичні громадські організації; 

- органи учнівського та студентського самоврядування 

Молодіжна 

інфраструктура 

молодіжні центри 

 

Враховуючи міжнародний досвід, вважаємо, що взаємодія молоді з 

органами публічної влади має ґрунтуватися на «моделі участі», яка передбачає 

чотири рівні участі та описана у «Кодексі кращих практик участі громадськості 

Ради Європи» [1]: 1) інформування, спрямоване на надання інформації та 

підвищення рівня обізнаності; 2) консультування, покликане надавати 

можливості отримання консультацій від суб’єктів різних рівнів; 3) діалог, який 

передбачає більш повну та глибоку комунікацію між суб’єктами через 

обговорення, збори, слухання тощо; 4) партнерство, спрямоване на надання 

можливості делегувати конкретні завдання та відповідальність окремим 

суб’єктам та співпрацювати на правах партнерів (табл.2). 
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Таблиця 2 - Механізми та інструменти залучення молоді до процесу 

ухвалення рішень 
Механізми Інструменти 

Інформаційний рівень 

Отримання неформальної 

освіти 

створення молодіжних таборів, неформальних молодіжних 

організацій просвітницького напряму, 

Розміщення 

інформаційного 

контенту для молоді 

на інтернет-ресурсах 

створення інформаційного мобільного застосунку для молоді 

щодо роботи органів публічної влади, різних форумів, 

флешмобів у соціальних мережах 

Консультування 

Участь у роботі 

консультативно-дорадчих 

органів 

молодіжні ради, колегії, комітети з питань виховання молодого 

покоління, парламенти тощо. 

 

Діалог 

Діяльність молодіжних 

центрів 

ініціювання, створення та розвиток молодіжних громадських 

організацій, волонтерських організацій, комітетів, 

багатосторонніх консультативних органів; проведення 

тренінгів, семінарів та дискусійних форумів 

Партнерство 

Залучення до політичної 

участі 

членство у політичних партіях, реалізація права обирати та бути 

обраним до органів публічної влади 

Стажування молоді в 

органах 

публічної влади 

програми залучення молоді «Молодіжний працівник», «Дні 

відкритих дверей» 

Залучення молоді до 

міжнародних 

проєктів 

мотивування молоді до участі у міжнародних програмах, 

зокрема в європейських програмах та проєктах 

Участь молоді у 

формуванні 

молодіжної політики 

надання можливостей для участі молодих фахівців у різного 

роду реформаторських командах та проєктах; участь у 

формуванні окремих напрямів молодіжних програм та порядку 

денного молодіжних заходів; використання засобів 

матеріального стимулювання та морального заохочення для 

активної молоді тощо 
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Враховуючи сучасні управлінські практики, пропонується схематичний 

опис оновлення організаційно-управлінської діяльності органів публічної влади 

при впровадженні молодіжної політики на локальному рівні (рис.1) [4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Схематичний опис оновлення організаційно-управлінської 

діяльності органів публічної влади при впровадженні молодіжної політики на 

локальному рівні 

 

Європейські 
стандарти 

врядування  

Національні 
стандарти 

врядування  

Галузеве 
нормативно-правове 
та інституціональне 

забезпечення  

Регіональна 
галузева 

політика та 
інституції  

 
Місцеві центри реалізацій молодіжної політики  

Форми: стаціонарні центри, територіальні 
підрозділи, мобільні групи 

Кадрове забезпечення: молодь, юристи, 
психологи, менеджери молодіжних 
проектів, волонтери 

Напрями діяльності та відповідні 
функціональні обов’язки у таких сферах: 

- патріотичне виховання; 
- позашкільна освіта та змістовне дозвілля 
й відпочинок; 
- підтримка та співробітництво з дитячими 
й молодіжними громадськими 
організаціями в рамках спільних 
молодіжних проєктів; 
- юридична, економічна й психологічна 
підтримка молоді з метою її успішної 
соціалізації у суспільстві; 
- підтримка студентського самоврядування; 
- оздоровлення та просвітницька діяльність 
щодо залучення молоді до здорового 
способу життя; 
- підтримка молодих сімей; 
- підтримка розвитку молодіжного 
підприємництва 
 

Інструменти впровадження молодіжної 
політики: 

- надання послуг для дітей й молоді через 
ЦНАПи та із залученням електронних 
платформ; 
- використання мобільних груп для роботи 
з молоддю та дітьми, 
 які територіально віддалені; 
- побудова співробітництва з дитячими та 
молодіжними громадськими 
об’єднаннями в рамках розробки й 
впровадження спільних проєктів, 
організації тренінгів, квестів та інших 
сучасних форм взаємодії; 
- сприянні молоді в отриманні 
професійного досвіду шляхом стажування 
в органах місцевого самоврядування та на 
комунальних підприємствах; 
- ресурсне забезпечення молодіжного 
будівництва та створення інфраструктури 
для активного способу життя; 
- створення молодіжних бізнес-
інкубаторів 
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Молодіжна політика стала складовою державної політики та являє собою 

цілісну  систему  заходів,  спрямованих  на  створення  необхідних  умов  для     

свідомого вибору молодими людьми свого життєвого шляху. 

Зазначимо, що найбільш ефективну взаємодію молоді та органів публічної 

влади забезпечить: (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 -  Шляхи активізації молоді та органів публічної влади  

Підсумувати розглянуті підходи та напрями функціонування механізму 

Шляхи активізації молоді та органів публічної влади 

Активна участь молоді у процесі, за якого розвивається 
громадянське суспільство та приймаються рішення, залучення 
їх до втілення державної молодіжної політики 

Активізація молодіжної ініціативи у різноманітних 
суспільних галузях 

Активізація роботи, яку провадять молодіжні громадські 
організації у регіоні 

Підвищення якісного рівня роботи, яка здійснюється 
студентським самоврядуванням 

Створення передумов для того, щоб молодь та її творчий 
потенціал повноцінно самореалізувалися 

Стимулювання молоді вести підприємницьку діяльність 

Популяризація волонтерства 

Підвищення рівня громадянської самосвідомості та 
патріотизму, популяризацію національних традицій 

Зменшення негативних процесів у молодіжних колах 

Інтеграція молодих людей у світову та європейську молодіжну 
спільноту, обмін практичними знаннями, які має молодь в 

масштабі області, України та світу 

Створення та функціонування інформаційного простору для 
молоді 
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взаємодії молоді з органами публічної влади можна у наступній схемі (рис. 3) [7]. 

За мету поставлено забезпечити єдність українського суспільства та зміцнити 

українську державність, організувати якісну та ефективну співпрацю, 

рівноправні відносини між молоддю та органами публічної влади. 

Рисунок 3 - Механізм взаємодії молоді з органами публічної влади 

Механізм взаємодії молоді з органами публічної влади 

Мета: забезпечити єдність українського суспільства та зміцнити українську державність, 

організувати якісну та ефективну співпрацю, рівноправні відносини між молоддю, 

мережею громадських організацій, органів державної влади та місцевого 

самоврядування, а також організацій громадянського суспільства. 

Суб’єкти реалізації механізму взаємодії молоді з органами публічної влади 

Департамент соціальної та 

молодіжної політики 

облдержадміністрації 

Райдержадміністрації 

Обласний молодіжний 

центр 

Облдержадміністрація 

Президент, КМУ, ВРУ 

Виконавчі комітети рад 

Громадські організації 
Молодь 

Елементи механізму взаємодії молоді з органами публічної влади 

Інформаційно-комунікаційний Маркетинговий (зв’язки з 

громадськістю) 
Адміністративно-територіальний 

Інноваційний 

Інвестиційний 
Інтеграційний 

Кадровий 

Інструменти реалізації механізму: нормативно-правова база, молодіжні органи управління, 

фінансування молодіжних програм, цільові молодіжні програми, соціальні служби для молоді, 

створення робочих місць, молодіжні структури та центри, стипендії, гранти та премії, 

молодіжні пільги, житлова молодіжна політика, молодіжна освітня політика, молодіжні 
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27 квітня 2021 року було підтримано законопроєкт «Про основні засади 

молодіжної політики», він визначає мету, завдання, основні засади, напрями та 

механізми реалізації молодіжної політики в Україні, гарантії участі молоді у її 

формуванні та реалізації, особливості організаційних і правових засад утворення 

та діяльності молодіжних та дитячих громадських об'єднань [5]. 

Закон передбачає: 

Гранти для молоді – створюється спеціалізована установа для підтримки 

проєктів та організацій, які здійснюють молодіжну роботу. 

Претендувати на підтримку зможуть : 

- фізичні особи - молодь; 

- молодіжні та дитячі громадські об'єднання; 

- молодіжні працівники та центри; 

- молодіжні ради; 

- органи студентського самоврядування; 

- неформальні молодіжні об'єднання. 

Тому, розвиток держави, особливо за сучасних умов, буде ефективнішим 

лише за активної взаємодії молоді та органів публічної влади. Механізм 

взаємодії молоді та органів публічної влади має вдосконалюватися та 

відповідати всім запитам сьогодення. На підставі цього предметом подальших 

дослідження має стати розгляд механізмів формування та реалізації взаємодії 

молоді та органів публічної влади в Україні.  Адже, демократичні  зміни  та  

децентралізаційні  процеси,  які  сьогодні  активно  впроваджуються  публічною  

владою,  передбачають  широке  залучення  громадськості у процеси прийняття 

рішень, у безперервний діалог щодо основних стратегій розвитку держави,  

наявних  проблем  та  шляхів  їх  розв’язання,  підтримку  критичного  мислення  

та  наявність  соціальної  відповідальності  учасників  публічних  взаємовідносин 

[8]. 

Таким чином, механізм взаємодії молоді та органів публічної влади має 

кардинально змінитися – молоді люди повинні одночасно виступати об’єктом і 

суб’єктом молодіжної політики. При цьому суб’єкти публічної влади в умовах 
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децентралізації мають отримати більше повноважень і ресурсів для ефективного 

вирішення питань молоді на місцевому рівні й створення умов для її активного 

залучення до життя територіальних громад. 
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ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ  

 

У статті охарактеризовано різні моделі управління вищою освітою в 

зарубіжних країнах (Франція, США,Англія), які дають уявлення про сучасні 

тенденції у теорії управління освітніми системами. Наголошується на 

національних традиціях у сфері управління як важливого важелю впливу на 

негативні наслідки глобалізації у вищій освіті.                   

Ключові слова: управління, механізм державного управління, модель управління 

вищою освітою.  

Освіта — це духовне обличчя людини, яке формується під впливом 

сукупності загальнолюдських та професійних знань, технологій їх використання 

в суспільній практиці у процесі виховання й самовиховання. Розвиток освітньої 

сфери — важливий пріоритет кожної держави, оскільки саме освіта посідає 

визначальне місце в інтелектуалізації праці, яка впливає на складні процеси 

трансформації і модернізації сучасного світу, що відбуваються під впливом 

інтегрованого потенціалу трьох революційних перехідних періодів: 

індустріалізації, промислової НТР середини ХХ століття та комп'ютерної НТР 

кінця ХХ століття. 

Сутнісні глобалізаційні зміни потребують нових підходів до управління 

всією освітньою сферою, яка є інтегральною сукупністю освітніх структур, 

відносин, діяльності та свідомості, що забезпечує відтворення і розвиток 

інтелектуального потенціалу суспільства. 

Менеджмент освітянської сфери передбачає: 

•    визначення цілей, завдань освітніх інституцій усіх форм власності; 

•    конституювання та утворення освітніх інституцій; 
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•    формування та організацію виконання рішень в освітній сфері; 

•    підтримку життєдіяльності освітніх інституцій; 

•   контроль за функціонуванням і спрямуванням розвитку освітніх 

інституцій. 

Об'єктом менеджменту освіти є освітня сфера, а складові частини її це 

освітні структури, освітня діяльність та освітня свідомість, які перебувають у 

тісному взаємозв'язку з економічною сферою суспільства, політичною, 

соціальною, інформаційно-комунікативною, науковою тощо. 

Предметом менеджменту освіти виявляються теоретико-методологічні та 

практичні фактори побудови, функціонування та управління освітніми 

інституціями на державному, міждержавному, міжнародному та 

транснаціональному рівнях. 

Технологія управління освітою є послідовним цілеспрямованим процесом, 

який має циклічний характер і формується через функції: конкретні види 

управлінської діяльності, які забезпечують формування прийомів, способів 

управлінського впливу на освітню сферу. 

Слід підкреслити, що методологія осмислення менеджменту освітньої 

сфери кардинально не відрізняється від аналогічних підходів, напрацьованих у 

традиційному менеджменті. 

Функції менеджменту освіти сформувалися у процесі створення 

розгалуженої структурно-функціональної системи освітянської сфери 

нинішнього суспільства, відображають суть і зміст управлінської діяльності на 

всіх рівнях управління цією галуззю. 

Пошук нових управлінських рішень щодо створення ефективної 

інфраструктури безперервної освіти є нагальним завданням розвитку освітніх 

систем усіх країн світу за умови збереження національних традицій і пріоритетів. 

Менеджмент освіти став обов'язковою складовою системи освіти, що 

сформувалась у незалежній Україні. Управління освітянською сферою є загалом 

цілісною ієрархічною, законодавчо забезпеченою та визначеною системою зі 

своєю інтегральною функцією та функціями кожного її сегмента. 
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Управлінський процес українською освітою здійснюється органами 

державної влади (уповноваженими ними органами), адміністрацією навчальних 

закладів та органами громадського самоврядування. 

Відповідно до чинного законодавства, державний менеджмент освітою в 

Україні реалізують Президент України, Верховна Рада, Кабінет Міністрів, 

Міністерство освіти і науки України; міністерства та інші центральні органи 

виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади; 

Вища атестаційна комісія України; Державна акредитаційна комісія України; 

уряд Автономної Республіки Крим (АРК), місцеві органи виконавчої влади та 

органи місцевого самоврядування і підпорядковані їм органи управління 

освітою. 

У компетенції Президента України знаходяться питання формування 

державної політики із визначенням системи органів виконавчої влади, які 

втілюють у життя державний менеджмент освіти. Верховна Рада створює і 

розвиває законодавчу базу функціонування освітньої системи, встановлює 

мережу основних параметрів функціонування системи та ратифікує міжнародні 

угоди в освітянській сфері. 

Кабінет Міністрів України зосереджує зусилля на реалізації державних 

засад освітньої політики, видає нормативно-правові акти з питань 

життєдіяльності освітньої системи, створює, реорганізує, ліквідовує вищі 

навчальні заклади державної форми власності. 

Механізм менеджменту у галузі вищої освіти визначено у Законі України 

«Про вищу освіту». Сама система вищої освіти представлена у ст. 16, до якої 

належать вищі навчальні заклади всіх форм власності; інші юридичні особи, що 

надають освітні послуги у галузі вищої освіти; органи, які здійснюють 

управління у галузі вищої освіти. 

Ст. 17 обумовлює ієрархію цієї системи. Так, Кабінет Міністрів України 

через систему органів виконавчої влади здійснює державну політику в галузі 

вищої освіти; організовує розробку та здійснення відповідних 

загальнодержавних та інших програм; у межах своїх повноважень видає 
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нормативно-правові акти з питань вищої освіти; забезпечує контроль за 

виконанням законодавства про вищу освіту. 

Управління в галузі вищої освіти у межах їх компетенції здійснюється: 

•     спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у 

галузі освіти і науки; 

•     іншими центральними органами виконавчої влади, які мають у своєму 

підпорядкуванні вищі навчальні заклади (ВНЗ); 

•     Вищою атестаційною комісією України; 

•     органами влади АРК; 

•     органами місцевого самоврядування; 

•     власниками вищих навчальних закладів; 

•     органами громадського самоврядування. 

Ст. 18–21 визначають обсяг та характер повноважень суб'єктів 

менеджменту вищої освіти України.  

Проблемам удосконалення системи менеджменту освітянською сферою та 

окремих її складників приділено особливу увагу у Національній доктрині 

розвитку освіти, у якій зафіксовані такі основні напрями модернізації управління 

освітою: 

•   оптимізація державних управлінських структур, децентралізація 

управління; 

•   перерозподіл функцій та повноважень між центральними і місцевими 

органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та навчальними 

закладами; 

•   перехід до програмно-цільового управління; 

•   поєднання державного і громадського контролю; 

•   запровадження нової системи управлінської діяльності, що базується на 

принципах взаємоповаги, позитивної мотивації; 

•   прозорість розробки, експертизи, апробації та затвердження нормативно-

правових документів; 
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•   створення системи моніторингу ефективності управлінських рішень, їх 

впливу на якість освітніх послуг на всіх рівнях; 

•   організація експериментальної перевірки та експертизи освітніх 

інновацій; 

•   впровадження новітніх інформаційно-управлінських і комп'ютерних 

технологій; 

•   демократизація процедури призначення керівників навчальних закладів, 

їх атестації; 

•  удосконалення механізму ліцензування, атестації та акредитації 

навчальних закладів; 

•  підвищення компетентності управлінців усіх рівнів; 

•  більш широке залучення до управлінської діяльності талановитої молоді, 

жінок, а також виховання лідерів у сфері освіти. 

Отже, в сучасних умовах в інтелектуальному поступі людства дуже 

важливою є освітня сфера. Це один із найважливіших пріоритетів кожної країни, 

оскільки освіта відіграє визначальну роль у модернізаційних і трансформаційних 

процесах нинішнього світу. Тому сучасна освіта вимагає нових підходів до її 

управління. 

Менеджментський процес в українській освіті здійснюють органи 

державної влади — Президент України, Верховна Рада, Кабінет Міністрів, 

Міністерство освіти та науки України, міністерства та інші центральні органи 

влади, які мають у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади; Вища 

атестаційна комісія України; Державна акредитаційна комісія України; уряд 

Автономної Республіки Крим; місцеві органи виконавчої влади та органи 

місцевого самоврядування і підпорядковані їм органи управління освітою. Далі 

система менеджменту диференціюється залежно від кожної складової структури 

освіти: дошкільної, загальної середньої освіти, професійно-технічної освіти, 

вищої освіти. 

Для усвідомлення світових тенденцій в управління вищою освітою з 

урахуванням національних традицій з’ясуємо дефініційні характеристики 
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поняття «управління вищою освітою», враховуючі інше базове поняття, яким 

вважаємо «державне управління».  

Державне управління – це цілеспрямований організаційний та регулюючий 

вплив держави на стан і розвиток суспільних процесів з метою досягнення цілей 

та реалізації функцій держави [3]. Сутність управління системою визначають як 

діяльність, спрямовану на створення педагогічних, соціальних, кадрових, 

правових, організаційних, матеріально-фінансових та інших умов, які потрібні 

для нормального функціонування і розвитку галузі та реалізації її мети [15]. 

Механізм державного управління – це приведення об’єкту управління до 

бажаного стану шляхом організації каналів прямих та зворотних зв’язків, що 

перетворюють життя суспільства в єдиний, цілеспрямований, ефективний, 

виробничий організм, який постійно розвивається. Саме за допомогою механізму 

управління упорядковується зовнішня і внутрішня взаємодія органів системи 

управління: каналом прямого зв’язку до об’єкта управління надходить 

розпорядна інформація, а каналом зворотного зв’язку – звітна. Складовою 

механізму державного управління має бути механізм контролю. Крім механізму 

контролю, до складу механізму державного управління освітньої сфери 

відносять ще і такі механізми, як: планування, організація, мотивація, 

координування, розпорядження, облік, аналіз [12]. 

Можна відокремити два різновиди традицій у сфері вищої освіти 

зарубіжних країн: британські та континентальні з відповідною системою 

контролю якості як кінцевих результатів функціонування системи вищої освіти. 

В основу континентальної традиції покладені Французька та Німецька системи, 

які ґрунтуються на державному впливі на вищу освіту. Найважливіша риса 

такого контролю полягає в тому, що він здійснюється заздалегідь і має на меті 

забезпечити ефективну, відповідну вимогам уряду та потребам національного 

господарства вищу освіту. Паралельно існує також контроль ефективності й 

результативності навчання, що здійснюється державними інспекціями [9]. 

В епоху індустріалізації та перманентних війн на континенті Європи 

сформувалася й набула значного поширення «наполеонівська» модель впливу 
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держави на освіту. Тут встановився суспільний консенсус щодо збереження і 

централізації управління освітою та державного контролю за якістю й 

ефективністю навчально-виховного процесу. Одночасно, громадяни не 

покладаються на ідеальність роботи державних органів і за тривалий час 

активних політичних дій домоглися своєї рівноправної участі в усіх важливих 

справах: шкільних педагогічних радах, різних комітетах і комісіях (зокрема – 

екзаменаційних) тощо. Подібне представництво і дає змогу здійснити на 

практиці принцип меритократизму – оцінювання особи за її персональними 

здібностями і здійсненими досягненнями, а не за походженням і отриманою 

освітою. 

Для вищої освіти Німеччини характерна взаємодія федерального уряду та 

урядів земель: регулярно відбувається Конференція міністрів освіти земель, є 

також Спілка ректорів ВНЗ. Вищі навчальні заклади фінансуються землями на 

94%, центром – на 6%. Близько 7,8% фінансування університетської науки 

здійснює приватний сектор економіки. Загалом, вища освіта у Німеччині на 90% 

державна, через що кількість студентів у вищих навчальних закладах щорічно 

збільшується на 40 %. 

Система управління Німеччини ієрархічно побудована таким чином. На 

верхніх її щаблях знаходиться Федеральне Міністерство освіти, науки і 

технології Комісія з освіти у бундестазі та Конференція ректорів і президентів 

вищих навчальних закладів; на рівні земель – відповідно міністерства культів та 

місцеві конференції ректорів і президентів вищих навчальних закладів.  

Головне завдання центрального органу управління освітою полягає у 

регулюванні фінансової підтримки для студентів у вищих закладах освіти, 

сприянні науковим та педагогічним дослідженням, правовому захисті учасників 

заочних курсів, встановленні загального законодавства щодо принципів вищої 

освіти [12]. 

У Франції створено групу впливових суспільних органів і асоціацій 

консультаційного характеру. Головними з них є Національна рада з вищої освіти 

і досліджень (CNESER), а також Конференція президентів університетів. Вони 
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активно співпрацюють з Міністерством освіти, яке виконує контрольні і керівні 

функції щодо діяльності всіх ВНЗ і наукової роботи в системі вищої освіти 

зокрема стандартизація навчальних планів, відбір за конкурсом професорсько-

викладацького складу). 

Французькі принципи централізованої моделі управління державним 

сектором освіти знаходимо в Італії, Іспанії, Греції, Португалії, а в меншому 

обсязі – у державах Скандинавії та Балтії. Її модифікований і пристосований до 

національних умов варіант втілено в Німеччині, де на вищому 

(університетському) освітньому рівні держава визнає застосовність 

гумбольдтівських принципів Lehrfreiheit і Lernfreiheit – «свободи навчати» і 

«свободи вчитися», а на нижчих використовує досить високий рівень контролю 

за виконанням головних цілей виховання й навчання. В рамках німецької моделі 

стосунків держави та освіти уряд керує проведенням державних екзаменів і 

визначає освітні стандарти у вигляді загального змісту предметів і побудови 

навчальних планів. А от втілення їх у життя, методика й деталі викладання 

покладається на вчителів, які отримували й отримують високоякісну попередню 

фахову підготовку [5]. 

У Великій Британії історично склалися умови для лібералізації освітньої 

політики з боку керівників держави і покладання всієї відповідальності за 

поточну діяльність навчальних закладів на місцеві громади і все населення. 

Аналіз підсумків «ліберально-недержавного» періоду розвитку освітньої сфери 

у другій половині ХІХ століття виявив факт відставання британської народної 

освіти від континентальних аналогів як за кількісними, так і за якісними 

показниками. Та відомий британський консерватизм виявився настільки 

потужним, що навіть зараз центральні державні органи управління й контролю 

за освітою мають незначні повноваження та обмежений вплив на освітню 

систему. Спроби застосувати зовнішнє рубіжне тестування всіх учнів 

наштовхнулися на значний опір, а тому впровадження тестів розтягнулося на 

десятиріччя ХХІ століття. 



152 
 

Британська модель стосунків держави й освіти найближча до 

американської, але має одну радикальну відміну – у Великій Британії слово 

«держава» означає все королівство, а у США – лише один штат. 

 Однією зі стійких тенденцій в управлінні вищою освітою у Великобританії 

є перенесення витрат на підготовку висококваліфікованих фахівців з уряду чи 

платників податків на самих студентів та їхні сім’ї. Основними джерелами 

фінансування вищої освіти у Великобританії є гранти Центрального уряду, 

гранти місцевого управління освітою, гранти науково-дослідницьких рад, платня 

за навчання, що вноситься студентами або місцевими радами з освіти, і приватні 

пожертвування від добродійних чи інших організацій чи фірм. Центральним 

органом управління всією системою освіти у Великобританії є Міністерство 

освіти і науки, яке здійснює контроль за діяльністю університетів через свій 

Університетський фінансовий комітет (УФК засновано у 1919 році). Субсидії 

УФК складають понад 70% витрат університетів. Це дає можливість уряду майже 

повністю контролювати діяльність університетів (і не тільки фінансову) [13]. 

Управління вищою освітою в США базується на принципах демократії, 

соціальної детермінації, гуманізації, правової пріоритетності, науковості та 

компетентності, інформаційної достатності та зворотного зв’язку. Однією з 

основних рис вищої освіти у США є децентралізація управління нею, за якої 

керівництво вищою освітою законодавчо й фактично здійснюється на рівні 

штатів. Федеральні органи спрямовують розвиток вищої школи та впливають на 

її діяльність, але формально вони не втручаються у внутрішні справи розвитку 

вищих навчальних закладів [6]. Для управління освітою в США виявлені такі 

тенденції: використання для керівництва освітніми закладами спеціалістів з 

управління освітою, а не фахівців з наукових сфер; розвиток системи підготовки 

адміністраторів освітньої галузі та наукової роботи з проблем управління 

освітою; в управлінні освітніми закладами все ширше використовують стратегії 

бізнесу. 

Структура управління державною вищою освітою в США є пірамідальною, 

тобто включає горизонтальний і вертикальний поділи. Горизонтальний поділ 
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пов’язаний з участю в управлінні державних, громадських органів та органів 

самоврядування. Управління державним сектором вищої освіти здійснюється на 

чотирьох адміністративних рівнях: федеральному (Департамент освіти США, 

Американська рада з освіти), яке є децентралізованим; штатному (рада регентів, 

регулюючо-координаційна рада, консультативно-координуюча рада, 

департамент з вищої освіти або підрозділ з вищої освіти департаменту освіти 

штату), який представлено централізованою і децентралізованою моделями; 

колегіального округу (рада округу, виконавчий апарат ради округу); навчального 

закладу (рада опікунів, адміністрація закладу). Роль громадськості США в 

управлінні вищою освітою є визначальною.  

Основна місія Департаменту освіти США – це загальностратегічне 

планування освітнього розвитку та сприяння йому. До основних засобів, що 

використовуються Департаментом і його підрозділом – Службою з 

післясередньої освіти, належать: участь у формуванні національної освітньої 

політики та визначенні її законодавчих засад, розподіл федеральних фондів, 

контроль за діяльністю акредитаційних агенцій. Департамент освіти 

безпосередньо не втручається в діяльність органів управління державною вищою 

освітою нижчих адміністративних рівнів і навчальних закладів. 
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НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ ГРОМАДЯНАМ У СФЕРІ 

ЗАЙНЯТОСТІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 

 

У статті розглянуто проблему безробіття. Визначено причини, наслідки та  

шляхи подолання безробіття. Обґрунтовано необхідність надання соціальних  

виплат та соціальних пільг як таких, що могли б сприяти зменшенню соціальної 

напруги у суспільстві. Виокремлено основні види соціальних послуг і  

матеріального забезпечення, які надає населенню служба зайнятості.  

Ключові слова: безробіття, зайнятість, ринок праці, соціальний захист  

безробітних, соціальна політика 

Однією з основних проблем сучасного розвитку економіки країни є  

безробіття, яке становить реальну загрозу для державного та суспільного  

благополуччя та набуло масового характеру. Сьогодні спостерігається  

порушення рівноваги з боку попиту і пропозиції, поширення соціальної  

нестабільності та бідності у суспільстві, нераціональне використання  суспільних 

ресурсів, збільшення чисельності соціально незахищених верств населення та 

інших негативних соціально-економічних чинників, які спричинені відсутністю 

достатньої кількості робочих місць в Україні.  

Необхідність соціального захисту населення обумовлена низкою причин, 

які наразі мають місце в українському соціумі. Нині ми спостерігаємо ситуацію, 

коли значна кількість людей поставлена на межу виживання, поглиблюється 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Apdu_o/2009_2/R_2/Maksumchuk
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соціальна та майнова нерівність, різниця у рівнях доходів, знижується ступінь 

задоволення потреб населення, зростає безробіття, знижуються якість та рівень 

життя, зростає соціальна напруга в суспільстві. Тому проблема соціального 

захисту громадян України набуває нині особливої актуальності. 

Рівень безробіття (за методологією МОП) – відношення (у відсотках) 

кількості безробітних віком 15 років і старше до робочої сили зазначеного віку 

або відповідної соціально-демографічної групи. 

Особи, які не входять до складу робочої сили – особи віком 15 років і 

старше, які впродовж обстежуваного тижня не відносилися ні до зайнятого, ні  

до безробітного населення. Зазначена категорія населення за рівнем зв'язку 

з ринком праці може бути класифікована так: особи, які шукають роботу, але не 

готові приступити до неї впродовж найближчих двох тижнів (через 

непрацездатність; через навчання (учні, студенти); (через виконання домашніх 

обов'язків); бажають працювати та готові приступити до роботи, але не шукають 

роботу (наприклад, особи, які зневірились у пошуках роботи; не знали, де і як 

шукати роботу; вважали, що для них немає підходящого місця роботи тощо); ті, 

що не бажають працювати, тому що не мають необхідності (пенсіонери; 

студенти, учні денної форми навчання; особи, які виконують домашні сімейні 

обов'язки, доглядають дітей, хворих; особи, які знаходяться на утриманні та 

інші). 

До осіб працездатного віку, в рамках обстеження робочої сили, віднесені 

жінки у віці 15–54 років та чоловіки віком 15–59 років. Відповідно до Закону 

України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної 

системи», до населення працездатного віку у 2012р. включено жінок віком 55 

років, у 2013р. – жінок віком 56 років, у 2014р. – жінок віком 57 років, у 2015р. – 

жінок віком 58 років, з 2016р. – жінок віком 59 років. Безробіття вважається 

важливою проблемою для населення та економіки країни загалом, оскільки несе 

за собою тяжкі наслідки, які відносяться до всіх сфер життя. Зокрема можна 

виділити так наслідки безробіття:  
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- збільшення розриву між потенційним ВВП і фактичним ВВП - коли є 

дефіцит робочих місць, є велика кількість охочих працювати, виробництво не 

працює на свою повну потужність;  

- зменшення купівельної спроможності;  

- «відтік умів» – висококваліфіковані спеціалісти, науковці, вчені через 

відсутність відповідних робочих місць виїжджають працювати закордон, 

розвиваючи таким чином інші країни; 

- втрата кваліфікації, досвіду, навичок через тривалий пошук роботи, а  

також через роботу не за фахом, оскільки дуже важко знайти роботу відповідно 

до отриманої освіти;  

- зниження рівня життя;  

- проблеми в сім’ях через недостатні доходи;  

- посилення соціальної напруги;  

- зростання кількості психічних захворювань;   

- загострення криміногенної ситуації;   

- посилення соціальної диференціації.  

Розглянувши  наслідки  безробіття  можна  запропонувати  такі  основні 

шляхи  його подолання:  

1) створення нових центрів кадрового забезпечення;  

2) зміни  в  Податковому  кодексі  України,  які  б  надавали  пільги 

підприємцям,  які працевлаштовують молодих спеціалістів;  

3) влаштування на стажування університетами випускників, а в подальшому 

їх працевлаштування за місцем стажування;  

4) підтримка державою закладів вищої освіти, які навчають робітничих  

професій;  

5) внесення змін до законодавства України відповідно до міжнародних 

норм;  

6) влаштовувати  на  практику школярів  10-11  класу  на  ті  роботи,  з  якими 

вони в майбутньому хочуть пов’язати своє життя;  

7) захист внутрішнього ринку праці;  
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8) створення кращих умов для малого та середнього бізнесу;  

9) збільшення мінімальної заробітної плати для збільшення добробуту;  

10) виділення коштів для перепідготовки працівників;  

11) відповідність держзамовлення на підготовку спеціалістів згідно з 

реальним станом попиту на робочу силу;   

12) забезпечення кадрів краще оснащеними робочими місцями та умовами 

праці;  

13) запровадження зміни ставок податку підприємцям замість збільшення 

кількості робочих місць. 

Оскільки людина залишається без роботи через об’єктивні причини 

розвитку ринкової економіки, то суспільство зобов’язане турбуватися про неї. 

Турбота суспільства реалізується державою у вигляді системи соціального 

захисту безробітних та членів сімей, котрі знаходяться на їх утриманні. Така 

система визначається законодавством кожної країни. В Україні її визначають 

Конституція України (ст. 46) і Закон України «Про загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування на випадок безробіття». Реалізація державних 

гарантій соціального захисту громадян від безробіття забезпечується шляхом: 

загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок 

безробіття; наданням гарантій працівникам, які втратили роботу у зв'язку зі 

змінами в організації виробництва та праці; наданням додаткових гарантій для 

окремих категорій громадян, які не здатні на однакових умовах конкурувати на 

ринку праці; наданням гарантій для осіб з обмеженими фізичними та розумовими 

можливостями; добровільної участі громадян у недержавному страхуванні від 

безробіття. Визнання громадянина безробітним здійснюється державною 

службою зайнятості за місцем проживання громадянина шляхом реєстрації в 

день звернення. 

Умовами виплати допомоги по безробіттю є обов’язкова реєстрація в 

органах державної служби зайнятості особи як безробітної з восьмого дня після 

подання і реєстрації письмової заяви та заведення картки персонального обліку. 

На допомогу по безробіттю мають право особи залежно від страхового стажу, які 
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протягом 12 місяців, що передували початку безробіття, працювали на умовах 

повного або неповного робочого дня (тижня) не менше 26 календарних тижнів 

та сплачували страхові внески. 

Розмір допомоги застрахованим особам визначається у відсотках до їх 

середньої заробітної плати (доходу) залежно від страхового стажу: 

– до 2 років — 50 %; 

– від 2 до 6 років — 55 %; 

– від 6 до 10 років — 60 %; 

– понад 10 років — 70 %. 

До страхового стажу прирівнюється трудовий стаж, набутий працівником за 

час роботи на умовах трудового договору до набрання чинності згаданого закону 

про страхування на випадок безробіття. Допомога по безробіттю виплачується 

залежно від тривалості безробіття до визначеного розміру: 

– перші 90 календарних днів — 100 %; 

– протягом наступних 90 календарних днів — 80 %; 

– у подальшому — 70 %. 

Загальна тривалість виплати допомоги по безробіттю не може 

перевищувати 360 календарних днів протягом двох років, а для осіб 

передпенсійного віку (за два роки до настання права на пенсію) — 720 

календарних днів. Виплата допомоги припиняється у разі працевлаштування або 

поновлення на роботі безробітного за рішенням суду. Основні види соціальних 

послуг і матеріального забезпечення, які надає населенню служба зайнятості, у 

тому числі як виконавча дирекція страхового Фонду: 

- пошук підходящої роботи та сприяння у працевлаштуванні, у тому числі 

шляхом надання роботодавцю дотації на створення додаткових робочих місць 

для працевлаштування безробітних; фінансування організації оплачуваних 

громадських робіт для безробітних у порядку, встановленому Кабінетом 

Міністрів України; 

- професійна підготовка або перепідготовка, підвищення кваліфікації у 

професійно-технічних та вищих навчальних закладах, у тому числі в навчальних 
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закладах державної служби зайнятості, на підприємствах, в установах, 

організаціях; 

- профорієнтація; 

- інформаційні та консультаційні послуги, що пов'язані з 

працевлаштуванням; 

- допомога по безробіттю, у тому числі одноразова її виплата для організації 

безробітним підприємницької діяльності; 

- допомога по частковому безробіттю; 

- матеріальна допомога у період професійної підготовки, перепідготовки або 

підвищення кваліфікації безробітного; 

- допомога на поховання у разі смерті безробітного або особи, яка 

перебувала на його утриманні. 

В усіх центрах зайнятості постійно проводяться різноманітні інформаційні 

заходи:  Дні центрів зайнятості, Дні відкритих дверей, ярмарки вакансій, ярмарки 

вакансій та ярмарки професій, Дні кар’єри, інформаційні семінари тощо. 

Постійно розширюються та запроваджуються нові види інформаційних та 

консультаційних послуг, пов’язаних з працевлаштуванням: організація 

гендерних та Інтернет центрів (куточків) у базових центрах зайнятості; 

інформаційних куточків для людей з обмеженими фізичними можливостями; 

комп’ютерних класів з навчальними програмами для безробітних та 

роботодавців; інформаційних куточків у сільських радах, податкових інспекціях, 

органах праці та соціального захисту, загальноосвітніх навчальних закладах, що 

сприяє реальному забезпеченню конституційних прав населення, збільшенню 

кількості користувачів соціальних послуг. 

 Отже, загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок 

безробіття - це гарантована державою система заходів надання матеріального 

забезпечення та соціальних послуг особам, які внаслідок втрати роботи, або у 

разі вимушеного скорочення передбаченої законодавством тривалості робочого 

часу, потребують допомоги з боку держави і зареєстровані у встановленому 

законом порядку. Таким чином, незайняті громадяни матимуть змогу знайти 
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підходящу роботу, пройти професійну підготовку чи перепідготовку, аби 

повернутись до повноцінної трудової діяльності, відчути себе корисними та 

потрібними у суспільстві. 
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Однією з фундаментальних засади розбудови сучасних демократичних 

держав є верховенство права, на чому наголошує Ніколіна І.І в монографії 

«Гуманізаційний концепт публічного управління: теоретико-методологічні 

засади» [9, с. 157].  

Відповідно до міжнародного та європейського права з прав людини 

поняття доступу до правосуддя зобов’язує держави гарантувати право кожної 

особи на звернення до суду. 

Конституція України чітко закріплює виключні повноваження щодо 

здійснення правосуддя за судами України. Судова влада, відповідно до теорії й 

практики публічного управління, є незалежною самостійною сферою публічної 

влади, а правосуддя є однією з основних функцій судової влади, діяльністю 

судових органів. Повномасштабне вторгнення на територію нашої суверенної 

України внесло разючі зміни у всі сфери діяльності як державних механізмів, так 

і громадян. Не стала виключенням і діяльність судової системи. 

Сучасні трансформації в судочинстві  вивчали наступні теоретики та 

практики: Гаврильців  М., Гетманцев М., Смокович М., Циркуненко О. та інші. 

Метою статті є дослідження особливостей здійснення правосуддя під час 

війни. 

Гетманцев М.О. зазначає, що запровадження 24 лютого 2022 року режиму 

воєнного часу на території України  внаслідок  військової  агресії  росії,  

обумовила  нову  віху  в  діяльності вітчизняних судів [9].  

З одного боку  формально введення воєнного стану не повинно впливати  

на  процес  відправлення  правосуддя,  оскільки  відповідно  до  ст.  26 Закону  

України  «Про  правовий  режим  воєнного  стану»  скорочення  чи прискорення 

будь-яких форм судочинства в таких умовах забороняється [3]. Стаття  10  цього 

закону визначає, що  у  період  воєнного  стану  повноваження  суду  не  можуть  

бути припинені. З іншого, в п. 5 Рекомендацій  (рис. 1) чітко виписано щодо 

необхідності відкладати розгляд справ та знімати їх з розгляду за визначених 

умов [6]. 

Навіть в умовах воєнного стану конституційне право людини на судовий 
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захист не може бути обмеженим. На думку Циркуненко О.В., оголошення 

воєнного стану виявило нагальні проблеми щодо необхідності запровадження 

нових процесуальних механізмів, які б забезпечували безперервне здійснення 

правосуддя в таких умовах [8]. 

М. Смокович, резюмуючи у своїй статті «Здійснення правосуддя в умовах 

воєнного стану: до питання законодавчих змін» зазначає, що здійснення 

правосуддя судами в умовах дії правового режиму воєнного стану має 

здійснюватися не лише в нерозривній сув’язі із забезпеченням реальної 

доступності кожного до правосуддя, а й забезпечення необхідних умов для ро-

боти суддів, судів системи судоустрою України, що є надскладним комплексним 

питанням, вирішення якого потребує від держави вжиття широкого спектру 

управлінських, фінансових та інших легітимних засобів, визначальним з яких є 

створення належної законодавчої бази [7, с. 55].    

Тому законотворча складова діяльності публічної влади в умовах введення 

режиму воєнного стану є винятково важливою. Робота парламенту  в перші 

тижні широкомасштабної війни спрямовувалась на створення пакету 

законодавчих актів воєнного стану.  

Закони, що ухвалені в першу чергу стосувались не виключно військового 

вектору унормування, як наприклад  закони України «Про військовий обов’язок 

і військову службу» від 25 березня 1992 р. № 2232-XII, «Про правовий режим 

воєнного стану» від 12 травня 2015 р. № 389-VIII, «Про основи національного 

спротиву» від 16 липня 2021 р. №1702-IX та ін.), але і ті, які вносять зміни та 

доповнення до законів мирного часу. Зокрема потребували змін та були 

відкориговані питання трудових правовідносин, оподаткування, процесуального 

законодавства України, судоустрою і статусу суддів, зокрема й щодо 

забезпечення функціонування суду в умовах війни тощо. Закон України «Про 

внесення зміни до частини сьомої статті 147 Закону України «Про судоустрій і 

статус суддів» щодо визначення територіальної підсудності судових справ» від 

3 березня 2022 р. № 2112-IX [5], який набрав чинності 7 березня 2022 р. був 

одним із перших. 
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Рисунок 1 – Рекомендації щодо роботи судів в умовах воєнного стану 
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Особливості роботи суду визначаються виходячи з поточної ситуації у 

відповідному регіоні.

При визначенні умов роботи суду у воєнний час необхідно керуватися 
реальними поточними обставинами, що склалася в регіоні.

В кожному суді визначається відповідальна особа, яка має забезпечити 
актуальний облік працівників апарату та суддів, з урахуванням визначеної 

форми роботи суду (дистанційної тощо).
Усі доступні працівники суду, по можливості, переводяться на дистанційну 

роботу.
Визначається мінімальна кількість осіб, які повинні знаходитися у приміщенні 
суду упродовж робочого дня. Організується чергування суддів та працівників 

апаратів судів.

Громадянам роз'яснюється можливість відкладення розгляду справ у зв'язку із 
воєнними діями та можливість розгляду справ в режимі відеоконференції.

Обмежується допуск в судові засідання осіб, які не є учасниками судових 
засідань.

Розгляд справ по можливості відкладається (за винятком невідкладних судових 
розглядів), зважаючи на те, що велика кількість учасників судових процесів не 

завжди мають змогу подати заяву про відкладення розгляду справи або не 
можуть прибути в суд у зв'язку з небезпекою для життя.

Справи, які не є невідкладними, розглядаються лише за наявності письмової 
згоди на це усіх учасників судового провадження.

Процесуальні строки по можливості продовжуються щонайменше до 
закінчення воєнного стану.

Зосередитись необхідно виключно на проведенні невідкладних судових 
розглядів (взяття під варту, продовження строків тримання під вартою).

Якщо за об'єктивних обставин учасник провадження не може прибути в судове 
засідання суд може допустити участь такого учасника в режимі 

відеоконференції за допомогою будь-яких інших технічних засобів, в тому числі 
і власних.

У разі, якщо провадження розглядається колегіально і колегія суддів не може 
зібратись в одному приміщенні, то допустимий розгляд справ з різних 

приміщень судів, в тому числі з використанням власних технічних засобів.
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На нашу думку, прийняття Законів України «Про внесення зміни до 

частини сьомої статті 147 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо 

визначення територіальної підсудності судових справ» від 3 березня 2022 р. і 

«Про внесення змін до розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону 

України «Про судоустрій і статус суддів» щодо забезпечення сталого 

функціонування судової влади в період відсутності повноважного складу Вищої 

ради правосуддя» від 15 березня 2022 р. [4] дало можливість з одного боку 

реалізовувати правосуддя в умовах війни та оперативно відреагувати на 

особливості діяльності суддів в умовах повномасштабного вторгнення на 

територію України загарбників, коли деякі суди системи судоустрою України 

перебували в зоні військових дій, окупації, що ускладнило і навіть тимчасово 

унеможливило їхню роботу; з іншого – реалізувати конституційні права і 

свободи громадян України.  

Згаданими змінами тимчасово встановлено, що в період дії надзвичайного 

чи воєнного стану та протягом 30 днів після дня його скасування (припинення) і 

за умови відсутності повноважного складу Вищої ради правосуддя, визначеного 

статтею 131 Конституції України, Голова Верховного Суду або особа, яка 

виконує повноваження Голови Верховного Суду: 

- приймає рішення про відрядження судді до іншого суду того самого рівня 

і спеціалізації та про дострокове закінчення відрядження судді; 

- проводить перевірку повідомлень суддів про втручання в діяльність судді 

щодо здійснення правосуддя, оприлюднює результати та приймає відповідні 

рішення; 

- вносить до відповідних органів чи посадових осіб подання про виявлення 

та притягнення до встановленої законом відповідальності осіб, якими вчинено 

дії або допущено бездіяльність, що порушує гарантії незалежності суддів або 

підриває авторитет правосуддя; 

- звертається до прокуратури та органів правопорядку щодо надання 
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інформації про розкриття та розслідування злочинів, вчинених щодо суду, 

суддів, членів їх сімей, працівників апаратів судів, злочинів проти правосуддя, 

вчинених суддями, працівниками апарату суду. 

Прийняття цього Закону пов’язано з необхідністю організаційного 

забезпечення безперервної діяльності судів та безперервного здійснення 

правосуддя в Україні, що включає умови «воєнного або надзвичайного стану», 

«військових дій», «стихійного лиха», «боротьби з тероризмом» або іншими 

надзвичайними обставинами. Важливо, що цим Законом було розширено 

правозастосовний формат зміни територіальної підсудності судових справ. Так, 

початково частина 7 статті 147 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 

від 2 червня 2016 р. No 1402-VIII визначала: «У зв’язку зі стихійним лихом, 

військовими діями, заходами щодо боротьби з тероризмом або іншими 

надзвичайними обставинами робота суду може бути припинена за рішенням 

Вищої ради правосуддя, що ухвалюється за поданням Голови Верховного Суду». 

Наразі зміст цитованої норми аналізованого Закону № 1402-VIII зазнав істотних 

змін, відповідно до яких не тільки рішення Вищої ради правосуддя, яке 

ухвалюється за поданням Голови Верховного Суду, а й безпосереднє 

розпорядження Голови Верховного Суду, є правовою підставою для зміни 

підсудності судових справ у разі об’єктивно вимушеної необхідності.  

Такий крок законодавця, на думку Смоковича М., є виправданим і 

зрозумілим, оскільки відсутність повноважності такого конституційного органу 

як Вища рада правосуддя (відсутність кворуму його кількісного складу і 

неможливість легітимного дообрання (допризначення) його членів в умовах 

війни) не можуть паралізувати функціонування судової системи, роботу судів, 

виконання суддями своїх професійних обов’язків, становити непереборну 

перешкоду здійсненню правосуддя в державі [7].  

Внесення низку змін відбулося і до Кримінального процесуального 

кодексу України, зокрема, серед багатьох нововведень окремо необхідно 

виокремити передачу певних функцій, які раніше здійснював виключно слідчий 

суддя до сфери повноважень органів досудового розслідування та прокурора, що 
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послабляє на період воєнного стану судовий контроль за досудовим 

розслідуванням. Зокрема, під час дії надзвичайного або воєнного стану на 

території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у 

пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на 

підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури [4]. 

Погоджуємось із Гаврильців  М. Т., що усі органи державної влади, 

особливо судової влади, є незамінними у механізмі функціонування держави. 

Це набуває особливої важливості в складні періоди життя суспільства, які 

вимагають запровадження особливих екстраординарних станів, зокрема 

воєнного стану [1]. 

Отже, на даний момент законодавцем ухвалено ряд законів та унормовано 

діяльність судів під час дії воєнного стану, очільниками Верховного Суду, Радою 

суддів України та Державною судовою адміністрацією вживаються заходи задля 

забезпечення доступу громадян до правосуддя. 
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складової формування цифрової держави. Узагальнено  оптимізацію процедур з 

надання послуг правосуддя для населення і сприяння розвитку цифрової 

грамотності українців. 

Ключові слова: цифровізація, права людини, цифрові права, правосуддя, 

безоплатна правова допомога (БПД), державна інформаційна політика, 

інформаційне суспільство, цифровізація правових послуг. 

Сучасне суспільство характеризується глобальними інформаційними 

технологіями, що знаходить свій  прояв у процесах інформатизації та 

комп’ютеризації. Інформаційно-комунікаційні технології впливають на 

різноманітні сфери суспільного життя, що визначається розвитком сфери освіти 

та науки, охорони здоров’я, культури, права, економіки та соціальної сфери. 

Саме сфера цифрової трансформації визначає розвиток держави, громадянського 

суспільства та правовий статус особистості.  

Сфера забезпечення прав і свобод людини і громадянина як об’єкт 

адміністративно-правового регулювання в умовах цифрової трансформації 

потребує переосмислення механізмів забезпечення права на належний рівень 

надання адміністративних послуг, права на свободу та безпеку, права на 

приватне життя, свободу совісті та свободу зібрань, права на освіту, захисту від 

злочинів, що підтверджується у різних сферах правозастосування. 

Загальноприйнятим є розуміння прав як міри можливої поведінки особи. 

Становлення і розвиток прав та свобод людини опосередковано юридичними 

нормами, якими дані права регламентовано [1] . 

 У сучасних умовах цифровізація висуває нові вимоги до правової науки, 

юридичної практики, адміністративних послуг, що стосуються ефективних 

моделей правового регулювання різних сфер суспільного життя. Сьогодні  право 

стає особливим засобом, інструментом, який забезпечує цифровізацію 

економіки, управління  різних сегментів соціального буття,  а розвиток цифрових 

технологій загострює протиріччя між потребою якісних форм і змісту 

нормативних правових актів, а також здатністю її задовольнити в короткі 

http://ippi.org.ua/sites/default/files/6_13.pdf#page=3
http://ippi.org.ua/sites/default/files/6_13.pdf#page=3
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терміни [10]. Завданням держави є як забезпечення сприятливих умов, що 

сприяють цифровізації, так і створення можливостей для їх реалізації.  

Усвідомлений підхід до епохи цифрових трансформацій потребує від 

держави нового бачення цифрової культури та цифрових прав людини. 

Теоретичною основою цієї роботи є національні та міжнародні нормативно-

правові акти, а також погляди на інформаційну культуру та права людини і 

зокрема результати аналізу наукових публікацій. Питанням  цифровізації 

суспільства і цифрової трансформації процесів надання послуг присвячені праці 

багатьох дослідників, а саме: Вінник О., Запорожець Т. В. , Квітка С., 

Старушенко Г., Ніколіна І.І., Мазаракі А. Н. та інші. 

Однак, дана тема потребує подальшого дослідження важливості надання 

безоплатної правової допомоги в контексті  розвитку цифрового суспільства як 

складової формування цифрової держави, що й стало метою статті. Український 

вчений О. А. Баранов вважає: «інформаційне право - це галузева юридична 

наука, яка вивчає сукупність норм права, що регулюють інформаційні відносини 

в суспільстві, які належать до інформаційної діяльності в цілому» [4, с. 25]. 

На думку науковців Нескородженої Л., Литвин Ю. у ході  розвитку 

інформаційних відносин, констатується значна кількість викликів, що  

обов’язково  потребують співмірного контролю з боку уряду та держави. 

Водночас украй важливо забезпечити верховенство права, створити ефективний 

механізм захисту прав і забезпечити баланс публічних і приватних прав.. Oкрім 

цього, сама мережа Інтернет та її можливості стрімко розвиваються, що 

безпосередньо впливає на необхідність постійних наукових досліджень у цій 

сфері [7, с. 43]. 

З точки зору Ніколіної І.І., цифрове урядування, це не лише можливість 

наблизити владу до громадян, зробивши її прозорою, відкритою та доступною, 

налагодити якісну взаємодію між державою та суспільством, а й ефективно 

надавати публічні послуги та вирішувати складні проблеми за допомогою 

сучасних цифрових інструментів, що неодноразово доведено міжнародною 

практикою [8, с. 53]. 
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Оскільки надання правових послуг пов’язано безпосередньо з конкретною 

особою, її особливою життєвою ситуацією, з’ясуванням конкретних юридичних 

фактів, для надання правової допомоги потрібно проводити комплексну супутню 

роботу, тож повністю автоматизувати цей процес неможливо. 

Однак  використання цифрових рішень є доцільним для надання правових 

консультацій та роз’яснень, оцифрування матеріалів, створення електронних 

шаблонів найбільш поширених заяв та скарг, розробки  електронних сервісів для 

покращення доступу до правової допомоги.  

Ініціатива «Цифрові рішення для покращення доступу до правосуддя в 

Україні»  є компонентом проєкту Програми розвитку ООН в Україні «Права 

людини для України» за фінансової підтримки Глобальної Програми посилення 

верховенства права та прав людини задля сталого миру та сприяння розвитку 

(Global Programme on Strengthening the Rule of Law and Human Rights for 

Sustaining Peace and Fostering Development) та експертного внеску 

Координаційного центру з надання правової допомоги в Україні. Курс нашої 

держави щодо цифрової трансформації, розробка та вдосконалення цифрових 

рішень у сфері  правових послуг є одним із завдань, що має сприяти спрощенню 

доступу до правової допомоги, оптимізації процедурних питань отримання 

правової послуги, а також зменшенню корупційних ризиків та підвищенню 

довіри до таких послуг [9, с. 15]. 

Взаємозв’язок інформаційної та цифрової культури є очевидним, а 

компетенції, що вони передбачають, дають можливість реалізовувати право на 

(цифрову) інформацію, право на доступ до Інтернету, право на (цифрову) освіту. 

Наразі більшість цифрових прав є похідними від інформаційних та відображають 

сутність реалізації тих компетенцій, що має людина з високим рівнем 

інформаційної культури. Однак, епоха цифрових трансформацій спричинює 

формування нового наукового дискурсу, який веде до думки про появу нових 

прав, таких як право на використання віртуальної реальності, право на доступ до 

Інтернет (право на цифровий доступ), право на доступ до цифрових знань та 

цифрової [2]. 
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В Україні впроваджені цифрові рішення, дотичні до надання правової 

допомоги, зокрема:  електронні звернення, вебплатформи, мобільні додатки, чат-

боти, електронні реєстри та довідки, електронні судові заяви [3, с. 53].  

Електронні звернення - це найбільш поширений електронний сервіс, що 

надає можливість жителям України безпосередньо подати звернення (або скаргу) 

до органів влади. Наприклад, на офіційному Урядовому порталі передбачена 

електронна форма для подання звернень громадян та отримання відповідей на 

них. Електронне звернення є різновидом письмового звернення, тому до нього 

висуваються вимоги статті 5 Закону України «Про звернення громадян». В 

електронному зверненні зазначаються: прізвище, ім’я, по батькові, місце 

проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, підпис заявника 

(у більшості електронних форм для звернень – згода на обробку персональних 

даних), електронна поштова адреса, на яку надсилати відповідь. Не підписане 

електронне звернення, а також таке, з якого неможливо встановити авторство, 

визнається анонімним і розгляду не підлягає. Варто зауважити, що 

кваліфікований електронний підпис (КЕП) заявника не вимагається.  

За інформацією, розміщеною на Урядовому порталі, за період із січня до 

березня 2020 року отримано 3367 електронних звернень від громадян.  Найбільш 

актуальними питаннями, що порушували громадяни у своїх зверненнях, були 

діяльність центральних органів виконавчої влади  – 37,7% усіх звернень; 

забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізація прав і 

свобод громадян   – 14,1%; соціального захисту – 11,4%; комунального 

господарства  – 6,9%; транспорту і зв’язку – 5,9%. Крім того, на ІТ-сервіс 

«Електронні петиції» Урядового порталу протягом січня-березня 2020 року 

надійшли 254 петиції, з них 134 опубліковано, 120 відхилено з наданням авторам 

відповідних роз’яснень. На офіційному вебсайті Уповноваженого ВРУ з прав 

людини також міститься електронна форма для подання громадянами 

електронних звернень. Окрім заповнення форми онлайн, є ще можливість  

надіслати е-звернення у вигляді сканованої копії чи фотокопії (електронна 

адреса для направлення: hotline@ombudsman.gov.ua) [2] . 

mailto:hotline@ombudsman.gov.ua
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Важливість та зручність опції використання е-звернень підтверджена 

статистичними даними на офіційному вебсайті Уповноваженого ВРУ з прав 

людини. Зокрема, у 2019 р. 68% усіх звернень були надіслані письмово, 27% – 

прийняті у телефонному режимі і лише 5% – під час особистого прийому. Деякі 

з центральних органів влади надають можливість лише завантажити бланк 

звернення для заповнення. Наприклад, єдиний портал органів системи МВС 

містить посилання на електронну форму для звернення, проте зазначена форма 

складена у текстовому форматі, і її подання не передбачає автоматизації цього 

процесу, а вимагає від користувача її заповнення та направлення на визначену 

електронну адресу МВС України.     

Платформа  правових консультацій «WikiLegalAid». Знайти відповідь на 

правові питання можна самостійно, скориставшись Довідковоінформаційною 

платформою правових консультацій «WikiLegalAid», яка спрямована на 

підвищення правової свідомості та освіченості населення. На платформі є 

можливість побачити не лише посилання на нормативні акти, а й зразки 

процесуальних документів і посилання на судові рішення.   

Вебплатформи правової допомоги окрім вебсайту системи БПД, є ще 

комплексні ІТ-ресурси, що забезпечують надання правових консультацій та 

роз’яснень. Зокрема, це  онлайн-платформи «Просто Прав», «PRO-BONO», 

створені з ініціативи Української Фундації правової допомоги. ІТ-ресурс  

«Просто Прав» створено для того, щоб кожна людина (клієнт) могла самостійно 

розмістити інформацію про свою проблему й отримати фахову юридичну 

допомогу або ж звернутися до зареєстрованого на сайті правника безпосередньо.  

Зареєстровані правники можуть надавати правові послуги як безкоштовно, 

про що є відповідна відмітка у їхньому портфоліо на сайті, так і на платній 

основі. У такому випадку обраний правник повідомляє клієнта про вартість своїх 

послуг одразу ж після отримання запиту та всієї необхідної інформації по справі 

від клієнта через чат-вікно. Клієнти ж мають можливість оцінити фахову роботу 

правника (рейтингування спеціалістів) та надати свій відгук. 
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 Простір «PRO-BONO» – онлайн-платформа, яка поєднує представників 

громадського сектору та юридичного бізнесу. Працюючи з юридичними 

компаніями, адвокатськими бюро та об’єднаннями, Простір PRO-BONO 

допомагає юридичному бізнесу проявити свою соціальну відповідальність, а 

громадському сектору – отримати фахову юридичну підтримку для більш 

ефективної роботи на благо суспільства [4, с. 23] . 

Мобільний додаток для клієнтів безоплатної правової допомоги 

Мобільний додаток для клієнтів системи з надання безоплатної правової 

допомоги – спільний продукт Координаційного  центру з надання правової 

допомоги, Міністерства юстиції України, Української Фундації правової 

допомоги, створений за підтримки Міжнародного Фонду «Відродження» з 

метою спрощення та покращення доступу клієнтів БПД до державних сервісів. 

Мобільний додаток надає можливість користувачам:  

- дізнатися про сервіси БПД;  

- перевірити можливість отримання первинної правової допомоги; 

- перевірити можливість отримання вторинної правової допомоги;  

- знайти найближчий центр БПД та отримати усю необхідну контактну 

інформацію;  

- надіслати запит на правову допомогу;  

- дізнатися новини та прочитати останні консультації з WikiLegalAid. Одна 

з основних функцій, яку вирішує мобільний додаток – це інформування громадян 

про усі найближчі осередки надання правової допомоги. Відтепер інформацію 

про всі відділення БПД або місцеві правозахисні організації можна отримати у 

більш зручний та швидкий спосіб. Окрім того, за допомогою додатка можна 

зателефонувати на єдиний номер 0 800 213 103 та отримати консультацію 

правника, замовити письмову правову консультацію, подати запит на отримання 

послуги із захисту та представництва в суді, надіслати запит на отримання 

адресної правової допомоги [4, с. 54] .    

Мобільний додаток «Твоє пр@во». Спільно з мережею партнерів у 2018 р. 

Програма ООН із відновлення та розбудови миру ініціювала запуск мобільного  
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додатку  «Твоє пр@во», що містить як необхідну довідникову інформацію, так і 

алгоритм дій для осіб, які потребують відповідної правової допомоги для захисту 

та відновлення своїх прав. У жовтні 2020 р. адміністрування мобільного додатку 

передано системі БПД для подальшого розвитку та вдосконалення у співпраці з 

партнерами. Наразі додаток містить чотири розділи для захисту осіб, які:  

-  постраждали від військових дій в Україні;  

- постраждали від гендерно зумовленого насильства;  

- від торгівлі людьми;  

- є  ветеранами АТО/ООС та членів сімей загиблих.  

Додатковими опціями у мобільному додатку «Твоє пр@во» є наявність 

розширеного пошуку, контактна інформація щодо центрів надання вторинної 

безоплатної правової допомоги та кнопка виклику гарячої лінії (окремо для 

кожного із вказаних чотирьох розділів). У майбутньому функціонал додатку 

може бути розширено за рахунок додавання нових розділів із набором правових 

питань, які найчастіше виникають в окремих групах населення. Для прикладу, це 

можуть бути категорії про права осіб з інвалідністю або мешканців віддалених 

сільських територій. 

 Цей мобільний додаток створено Благодійним фондом «Горєніє» у 2018р. 

За підтримки Ради Європи функціонал додатку розширено, і у ньому з’явились 

нові розділи. Наразі він містить такі розділи: «Новини», «Житлові питання» 

«Актуальні питання», «Законодавча база», «Профіль» (контакти організацій, що 

займаються захистом прав ВПО), «Зразки документів» із поясненнями до їх 

заповнення та використання, а також «Форум». Також додаток має функцію 

«Запитання юристу», завдяки якій користувач може поставити текстове 

запитання та отримати письмову консультацію на електронну скриньку. 

Мобільний додаток «Моя громада». Це ще один мобільний додаток, 

створений Українською Фундацією правової допомоги, спрямований на 

спрощення доступу громадян до сервісів місцевих органів влади. Програмне 

забезпечення додатку має базовий перелік модулів, які адаптуються під потреби 

кожної окремої громади. Додаток виконує консультативно-інформаційні функції 
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та надає можливість безпосередньо звернутися до працівників органів влади з 

проблемами, питаннями або пропозиціями. Окремим розділом цього додатку є 

«Інформація про права», якою можна скористатись для отримання відповідних 

роз’яснень та правової консультації [2]. 

Онлайн-чати та чат-боти. Зазвичай онлайн-чати використовуються як 

додаткове ІТ-рішення до наявних вебсайтів і платформ.  За допомогою чату 

користувачі безпосередньо ставлять свої питання консультанту без потреби 

пошуку потрібної інформації на відповідному ІТ-ресурсі. Ця форма спілкування 

є значно зручнішою, ніж надсилання запитів через електронну пошту і стає 

дедалі популярнішою не лише в комерційних організаціях, а й у рамках сервісів 

органів влади чи громадських організацій. Варто розрізняти звичайні онлайн-

чати, де користувач спілкується в режимі реального часу з консультантом, і чат-

боти – технологію використання спеціальних програм у месенджерах, 

спрямовану на надання відповідей на найбільш поширені запитання,  а також 

уточнення інформації у особи, що звертається, та за потреби – подальшу 

переадресацію на консультанта. Здебільшого чат-боти застосовуються у таких 

месенджерах як Telegram-канали, Instagram, Viber та Facebook Messenger.  

Онлайн-чати для надання правових консультацій використовуються на 

офіційному сайті системи БПД, на сайтах Української Гельсінської спілки з прав 

людини, Мережі правового розвитку.  Для отримання консультації онлайн 

потрібно вказати персональні дані, надати згоду на обробку персональних даних 

та коротко описати своє питання, надалі – чекати відповіді консультанта.  

Основні функції спеціалізованих чат-ботів зводяться до:  

- правових консультацій та роз’яснень;  

- виклику служби допомоги; 

– поліції або «швидкої допомоги» (чат-боти, спрямовані на протидію 

домашньому або гендерно зумовленому насильству);  

- надання контактів інших служб допомоги;  

- переадресування на спеціалістів для надання кваліфікованої правової 

допомоги в онлайн-режимі. 
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Таким чином, в середньостроковій перспективі можна поставити питання 

про виділення окремих підгалузей інформаційного законодавства в новому 

Кодексі інформаційних (цифрових) відносин. Нова цифрова реальність вимагає 

нового розуміння всього механізму правового регулювання і, що особливо 

важливо, нового розуміння місця права в новому цифровому суспільстві [4, с. 

41]. 

Отже, враховуючи сучасну європейську практику надання первинної 

правової допомоги, українська держава має приділити більше уваги проблемі 

правового захисту населення. Розвиток громадянських інститутів з надання 

безкоштовної правової допомоги сприятиме правовій захищеності наших 

громадян. Доцільно також було б передбачити більш чіткий розподіл обов’язків 

між Міністерством юстиції України, муніципальними органами влади та іншими 

державними установами щодо управління системою надання первинної правової 

допомоги, яку підтримує держава. Сучасний стан національної системи надання 

первинної правової допомоги потребує подальшого реформування, у тому числі 

за допомогою імплементації європейських норм у законодавчі акти та практику 

публічного управління України. 
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ЕКСПОРТНА КОНКУРЕНТОЗДАТНІСТЬ  

ПІДПРИЄМСТВА МАЛОГО БІЗНЕСУ 

 

На сьогоднішній день експортна конкурентоздатність для підприємства має 

важливе значення. Експорт має на меті розширення ринків збуту 

запропонованих товарів та послуг за межами країни, просування та реалізація 

вітчизняних товарів і послуг. Мета експорту — збільшити збут продукції і 

підвищити доходність підприємства. Проте експорт не слід розглядати як 

єдину альтернативу тим складнощам, що виникають у підприємства на 

внутрішньому ринку. Експорт — це тільки один із можливих варіантів його 

діяльності. Серед можливих напрямів ЗЕД експорт продукції займає особливе 

місце. Рішення про здійснення експорту вимагає глибокого і всебічного 

обґрунтування, оскільки недостатня його продуманість може призвести до 

серйозних економічних втрат. 

Ключові слова: експорт, конкурентоздатність, середовище, підприємство, 

експортна діяльність. 

 Робота підприємства, його функціонування, повинно завжди враховувати  

діяльність конкурентів які є на спільному ринку, і працюють в тій самій сфері. 

Діяльність в умовах конкуренції важливий пункт який визначає право на 

існування будь – якої організації. Для осмислення самого значення 

конкурентоздатності , важливо дослідити, і зрозуміти який фактор впливає, на 
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бажання підприємства виходити на зовнішньоекономічний рівень, та вести 

міжнародну діяльність. Думка Костянтина Харченка , старшого юриста ЮФ, в 

своїх інтернет статтях, є повноцінно відкритою для розуміння поняття 

«експорту», так як він зазначив що, розширення ринків збуту, створення 

позитивного іміджу, стабільність та визнання підприємства серед інших  є досить 

важливими мотивами для початку ЗЕД підприємства. 

Дослідження теоретичних та практичних основ вивчення 

конкурентоспроможності підприємства-суб’єкта міжнародного бізнесу, 

знайшли своє відображення в численних працях учених, таких як: Р.А. Довбуш, 

О.П. Романко, І.М. Злидень, О.Г. Мельника та ін. 

 Метою статті є обґрунтування теоретичних аспектів сутності експортної 

конкурентоздатності підприємства малого бізнесу, та визначення стратегій 

підвищення його експортної конкурентоздатності. 

 Загальна тенденція світового розвитку — це інтернаціоналізація 

підприємств, яка характеризується вжиттям комплексу заходів по входженню їх 

до міжнародного бізнесу. Серед цих заходів для аграрних підприємств на 

сучасному етапі важливе значення має експорт продукції. Які ж причини 

спонукають підприємства, і не лише аграрні, звертатися до експорту [3]. 

Таких причин може бути багато, хоча для конкретного підприємства істотне 

значення можуть мати лише декотрі з них. Тому в наведеному переліку причин 

вони подані довільно без оцінки значущості: 

· експорт відповідного продукту потенційно забезпечує вищу прибутковість 

порівняно з його реалізацією на внутрішньому ринку; 

· підприємству потрібна валюта для придбання за кордоном необхідної 

техніки, обладнання, які або відсутні на внутрішньому ринку, або мають 

незадовільну якість; 

· експорт на основі бартеру є єдиним способом одержати за кордоном 

необхідні ресурси, включаючи сировину; 

· за допомогою експорту підприємство намагається задіяти вільні виробничі 

потужності або розширити поле своєї діяльності (збільшити посівні площі, 
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наростити поголів’я тварин) за рахунок тих галузей, продукція яких має попит за 

кордоном; 

· складнощі збуту своєї продукції на внутрішньому ринку; 

· підприємство виробляє високоякісні  товари, що відповідають світовим 

стандартам завдяки високій кваліфікації кадрів і запровадженню прогресивної 

технології, і водночас володіє загальними маркетинговими перевагами; 

· підприємство намагається організувати і підтримувати своє виробництво 

на рівні світових вимог, користуючись міжнародними зв’язками, встановленими 

через експорт; 

· завдяки експорту підприємство намагається зменшити сезонні коливання 

попиту на певні види своєї продукції; 

· гарантія збуту продукції за кордоном партнеру, з яким встановились 

надійні ділові зв’язки. Можливі випадки, коли одержаний запит на здійснення 

експорту або зроблена за власною ініціативою пропозиція закінчились 

укладенням першої угоди, успіх якої викликав бажання продовжити експортну 

діяльність з цим партнером; 

· підприємство може схилитись до експорту через податкові міркування. 

Так, згідно з чинним законодавством України продовольчі товари і 

сільськогосподарська продукція, що йдуть на експорт, не обкладаються 

податком на додану вартість. Це є вагомим аргументом на користь здійснення 

експортної діяльності аграрними підприємствами; 

·залежність від закордонних постачальників сировини, інших ресурсів 

(підприємство їх одержує під зобов’язання експорту готової продукції) [1]. 

  Експортна конкуренція має як позитивні такі негативні сторони: 

1) вона сприяє розвитку науково-технічного прогресу, постійно 

примушуючи товаровиробника застосовувати кращі технології, раціонально 

використовувати ресурси. В ході її вимиваються економічно неефективні 

виробництва, застаріла техніка, неякісні товари; 

2) вона чуйно реагує на зміну попиту, веде до здешевлення витрат 

виробництва, гальмує зростання цін, а в ряді випадків до їх зниження; 
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3) певною мірою вирівнює норму прибутку на капітал і рівень заробітної 

плати в усіх галузях національної економіки. 

До числа негативних сторін можна віднести: 

1) надає бізнесу певну нестабільність, створює умови для безробіття, 

інфляції та банкрутства; 

2) веде до диференціації доходів і створює умови для їх несправедливого 

розподілу; 

3) її наслідком може бути надвиробництво товарів і не довантаження 

потужностей в періоди виробничих спадів [4]. 

Поняття «конкуренція» тісно пов'язане з поняттям експортної 

конкурентоспроможності. Експортна конкурентоспроможність виявляється 

лише в умовах конкуренції і через конкуренцію.  

Таблиця 1 – Види конкурентоспроможності [2] 
Види конкурентоспроможності 

Залежно від територіально – 
географічної сфери 

Залежно від рівня 
конкуруючих об’єктів 

Залежно від фіксації у часі 

-міжнародна; 
-внутрішньо – національна; 
-регіональна; 

-країни; 
-національної економіки; 
-галузі; 
-підприємства; 
-продукції; 
 

-на визначену дату в 
минулому; 
-поточна; 
-прогнозна; 

 

Під зовнішнім середовищем організації розуміються всі умови і чинники, 

що виникають у навколишньому середовищі, незалежно від діяльності 

конкретної фірми, але які надають або можуть вплинути на її функціонування. 

Таким чином, аналіз зовнішнього середовища являє собою процес, за допомогою 

якого можна контролювати зовнішні по відношенню до організації фактори, щоб 

визначити можливості і загрози для фірми. Він дає організації час для 

прогнозування можливостей, час для складання плану на випадок 

непередбачених обставин, час для розробки системи раннього попередження на 

випадок можливих загроз і час на розробку стратегій, які можуть перетворити 

колишні загрози в будь-які вигідні можливості. Загрози і можливості, з якими 

стикається організація, зазвичай можна назвати сім компонент. Вони є дуже 
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важливими для розуміння, щоб організувати ЗЕД якнайкраще, запровадити 

якісний вихід на міжнародний ринок, та мати змогу розширити діяльність 

підприємства в найкоротші строки [5]. 

Таким чином нижче представлена таблиця , з сімома найважливішими 

факторами. 

Таблиця 2 – Фактори які впливають на експортну конкурентоспроможність 

підприємства [6] 
Фактор Суть 

Економічний  
 

Вивчення економічних компонентів макрооточення дозволяє зрозуміти 
те, як формуються і розподіляються ресурси. Воно передбачає аналіз 
таких характеристик, як величина валового національного продукту, 
темпи інфляції, рівень безробіття і т.п.  

Політичний 
 

Політична складова зовнішнього середовища повинна вивчатися 
впершу чергу для того, щоб мати чітке уявлення про наміри органів 
державної влади щодо розвитку суспільства та про засоби, за 
допомогою яких держава має намір проводити в життя свою політику.  

Ринковий Мінливе ринкове зовнішнє середовище являє собою область 
постійного ринкового занепокоєння для організації. В аналіз ринкової 
довкілля входять численні фактори, які можуть зробити безпосередній 
вплив на успіх і провали організації.  

Технологічний Аналіз технології дозволяє своєчасно виявити ті можливості, які 
розвиток науки і техніки відкриває для виробництва нової продукції, 
для удосконалення виробленої продукції і для модернізації технології 
виготовлення і збуту продукції. 

Міжнародний Більшість великих фірм і тисячі дрібних компаній діють на 
міжнародному ринку. Керівництво здійснює постійний контроль, 
оцінювати зміни в цій більш широкої середовищі. У світлі стратегії, 
обраної конкурентами, власна стратегія фірми може бути спрямована 
на зміцнення внутрішнього ринку, пошук урядової захисту від 
іноземних конкурентів або на розширення міжнародної активності для 
протидії стратегіям інших компаній. 

Соціальний Ці чинники включають мінливі очікування, відносини і звичаї 
суспільства. До деяких важливих нині чинникам ставляться домінуючі 
в суспільстві почуття по відношенню до підприємництва, роль жінок і 
національних меншин в суспільстві, зміни соціальних установок 
менеджерів і руху на захист інтересів споживачів.  

 

Докладно розглянемо Приватне мале науково впроваджувальне  

підприємство «СКІД», абревіатура назви означає систему контролю та 

діагностики. З самого початку, підприємство планувало займатись діяльністю 

пов’язаною з технічним обслуговування та діагностикою електрообладнання, та 

з часом це виявилось не рентабельною та не прибутковою ідеєю.  
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Представляючи це підприємство , на теренах Вінницької області, та загалом 

у Вінниці, підприємство «СКІД», за цей час , вивчило та охопило можливі ринки 

збуту – аптеки та лікарні. Таким чином підприємство «СКІД» стало самостійним 

підприємством з такою спеціалізацією – оптова торгівля товарами медичного 

призначення. 

ПМНВП «СКІД» як сказано вище, спеціалізується на медичних товарах та 

послугах, оптова торгівля ними. Цілями підприємства, як і будь – якого іншого є 

одержання прибутку; задоволення суспільних потреб в його продукції ,роботах, 

послугах; реалізація на підставі одержаного прибутку соціальних та економічних 

інтересів власника. 

Для оцінки ефективності господарської діяльності ПМНВП «СКІД», 

потрібно розглянути ряд економічних показників, які включають в себе головні 

з них, а саме: обсяг реалізованої продукції (товарооборот) , прибуто (збиток), 

рентабельність підприємства. Дані про господарську діяльність, її результати 

представлені у фінансовій звітності зокрема в «Балансі» та «Звіт про фінансові 

результати». Основні цифрові показники, зміни в господарській діяльності 

даного підприємства за 2020 – 2022 роки, можна спостерігати за даними (табл. 

3). Показники розраховані в таблиці, показують зміни, динаміку в тих чи інших 

показниках, цифрові зміни. 

 Звернувши увагу на ці показники, проаналізувавши діяльність фірми, 

можна визначити слабкі та сильні сторони підприємства та його діяльності за 

останні роки, та в поточний період часу. Визначити рівень підприємства, та 

створити стратегію для виходу фірми на зовнішній рівень. Таким чином 

підприємство підвищить свою конкурентоспроможність, та буде здійснювати 

експортну діяльність . 
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Таблиця 3 – Аналіз та динаміка основної діяльності ПМНВП «СКІД» 

№ з/п Показники 2020 2021 2022 

Відхилення 
2021 р. 

порівняно із 
2020 р. 

Відхилення  
2022 р. 

порівняно із 
2021 р. 

абс., відн. % абс., відн. % 

1 

Чистий дохід від 
реалізації 

продукції (товарів, 
робіт, послуг) 

2045,8 2260,4 2098,2 214,60 10,49 -162,20 -7,18 

2 Інші доходи 4,5 23,1 14,5 18,60 413,33 -8,60 -37,23 
3 Разом доходи 2050,3 2283,5 2112,7 233,20 11,37 -170,80 -7,48 

4 

Собівартість 
реалізованої 

продукції (товарів, 
робіт, послуг) 

1568,2 1721,2 1626,8 153,00 9,76 -94,40 -5,48 

5 Інші операційні 
витрати 610,5 651,7 627 41,20 6,75 -24,70 -3,79 

6 

Фінансовий 
результат до 

оподаткування: 
прибуток 

збиток 

128,4 89,4 141,1 -39,00 -30,37 51,70 57,83 

   
Аналізуючи успішність основної діяльності. Дані з таблиці 3, що графічно 

зображені на рисунку 1 свідчать, що чистий дохід у 2020 році – 2045,8 тис. грн., 

у  2021р. збільшився до 2260,4 тис. грн., у 2022 році зменшився на 162,2 тис. грн. 

та дорівнює 2098,2 тис. грн. Інші доходи збільшилися у 2021 році по відношенню 

до 2020 на 18,60 тис. грн., а у 2022 році зменшилася на 8,60 тис. грн. – 14,5 тис. 

грн.. Разом доходи у 2020 році 2050,3 тис. грн., у 2021 році відбувається 

збільшення на 233,2 тис. грн., у 2022 році показник зменшується на 170,8 тис. 

грн.. Собівартість реалізованої продукції у 2020 році дорівнює 1568,2 тис. грн., у 

2021 році відбувається зростання показника на 153 тис. грн., що становіть 9,76%. 

У 2022 році собівартість реалізованої продукції – 1626,8 тис. грн., що на 94,4 тис. 

грн. менше чим у 2021 році. Інші операційні витрати у 2021 році збільшуються 

на 6,75% в порівнянні з 2020 роком, та у 2022 році показник зменшується на 

3,79% та дорівнює 627 тис. грн.. Фінансовий прибуток та збиток до 
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оподаткування  отримано у 2020 році в сумі 128,4 тис. грн., у 2021 відбувається 

зменшення на 39 тис. грн., що становить -39%. У 2022 році показник 

збільшується на 51,70 тис. грн., отримуємо 141,1 тис. грн..  

Отже, спостерігається негативна динаміка у показниках за 2022 рік в 

порівнянні з 2021 роком. 

Графічно дані приведено на рисунку 1 

 
Рисунок 1 – Показники основної діяльності ПМНВП «СКІД» 

 Отже, експортна діяльність підприємства, неможлива без урахування, 

зовнішніх та внутрішніх факторів що впивають на нього. Експортна 

конкурентоздатність підприємства, має на меті його розширення за межами 

країни, та для її здійснення потрібно враховувати особливості економічного 

стану, та рівень розвитку на якому знаходиться підприємство. Фактори що 

впливають на експортну конкурентоспроможність , допоможуть визначити 

сильні та слабкі сторони фірми, та в подальшому вийти на зовнішній ринок.. 
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аспекти. Визначено систему з метою оцінки показників стимулювання 

експортної діяльності. 

Ключові слова: представництва; економічна діяльність; експорт та його 

потенціал; фінансування; підприємство; інституції по сприянню експорту. 

Складні економічні перетворення, що відбуваються сьогодні в Україні, 

роблять неминучим інтеграцію українських підприємств у міжнародні 

економічні відносини. Виходячи на світовий ринок, вітчизняні підприємства 

потрапляють у принципово нове конкурентне середовище, яке характеризується 

різноманітністю інтересів конкуруючих сторін, динамічністю та агресивністю. 

Тому на сучасному етапі розвитку українських підприємств дуже актуальною є 

розробка науково-методичних засад управління експортною діяльністю 

підприємства та вдосконалення її організаційно-економічного та методичного 

забезпечення. 

Питаннями експортної підприємницької діяльності вивчались у роботах 

таких вчених, як Мельник О.Г., Лобунська С.В., Кузьмін О.Є., Череп А.В., 

Фатенок-Ткачук А.О., Єрмаченко В.Є., Козак Ю.Г., , Й.Гессель (J.Hessels) та 

інші. Науковці, які займаються вивченням зовнішньоекономічної діяльності, по-

різному трактують визначення експорту та основні методи стимулювання 

експортної діяльності підприємств. 

Мета статті - аналіз аспектів експортної діяльності вітчизняних підприємств 

та становище України на іноземних ринках, її стратегію в порівнянні з іншими 

світовими лідерами. 

Найпоширеніша точка зору визначення експортної діяльності полягає в 

тому, що експорт має на меті продаж товарів і послуг на зовнішніх ринках або їх 

переробку в іншій країні. Експорт також включає перевезення товарів транзитом 

через іншу країну та вивезення товарів, привезених з іншої країни для продажу 

в третій країні (реекспорт). 

Основними ознаками експорту є експортний контракт з іноземним 

контрагентом і перетин товаром кордону країни експортера. Також однією з 
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необхідних умов експорту є наявність товарів, які користуються попитом на 

зовнішньому ринку. 

Підприємства експортують свою продукцію з різних причин, але 

найчастіше це такі: 

- вигідніше диверсифікувати, експортуючи свою продукцію, а не 

розробляти нову для внутрішнього ринку; 

- товар знаходиться на стадії зрілості життєвого циклу на локальному ринку 

та на стадії зростання на зовнішньому ринку; 

- сезонний попит на товари; 

- менша конкуренція на зовнішньому ринку[1, c. 188-193]. 

Перш за все експортер повинен звернути увагу на: 

- вивчення ринку конкретного товару; 

- вивчення торговельних, політичних, транспортних і правових умов роботи 

на ринку; 

- вивчення фірмової структури ринку. 

Нині в Україні гостро постали проблеми вдосконалення митного 

регулювання зовнішньої торгівлі, зумовлені змінами у зовнішньоекономічних 

відносинах, такими як підписання угоди про зону вільної торгівлі з ЄС та участь 

у Світовій організації торгівлі. Крім того, через економічну кризу останніх років 

купівельна спроможність українського споживача впала, тож це додатковий 

аргумент на користь виходу на зовнішні ринки. 

Підприємцю з низьким досвідом, особливо в малих країнах або країнах, що 

розвиваються, дуже важко або майже неможливо отримати місце на 

міжнародному ринку. Труднощі пов'язані і з витратами, які доводиться нести 

підприємцю, а реалізувати їх без підтримки держави часто неможливо.  

Багато країн, що розвиваються, у свою чергу, покладаються на деякі 

організації сприяння торгівлі. Це пояснюється тим, що експортні субсидії 

неоднакові для розвинутих країн і країн, що розвиваються, країн з високим і 

низьким ВВП. Ці механізми підтримки можуть навіть значно відрізнятися, 
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оскільки країни з високим ВВП на душу населення можуть інвестувати набагато 

більше в сприяння експорту, ніж країни з невеликою економікою. 

Діяльність організації сприяння торгівлі також може бути негативною через 

жорсткість урядової структури. Близько 60% усіх організацій просування 

експорту створені як публічні юридичні особи.  

Щоб краще інтегруватися в ринок ЄС, Україна приводить своє 

законодавство у відповідність до норм і стандартів щодо промислових і 

агропродовольчих товарів. Україна також наближає своє законодавство до 

законодавства ЄС у сферах торгівлі, таких як: 

- конкуренція; 

- технічні бар'єри в торгівлі; 

- санітарно-фітосанітарний; 

- митниця та сприяння торгівлі; 

- захист прав інтелектуальної власності. 

Значне сприяння експорту, особливо у випадку необхідних покращень, 

вимагає політичних інструментів, які дуже відрізняються від тих, що вже 

використовуються.  

Організації сприяння торгівлі майже завжди прагне досягти чотирьох 

ключових умов: 

- користування підтримкою бізнес-спільноти; 

- адекватне фінансування;  

- робота з кваліфікованим персоналом з відповідною та 

конкурентоспроможною заробітною платою. 

Здійснюючи політику «фінансового обмеження», яка полягала у 

підтриманні відсоткових ставок (як кредитних, так і депозитних) на низькому 

рівні, держава фактично перерозподіляла відсоткові ренти від населення на 

користь пріоритетних галузей та успішних підприємств. Завдяки надходженню 

додаткових фінансових ресурсів суб’єкти підприємницької діяльності мали 

змогу інвестувати у нові технології, модернізацію обладнання та відповідне 

навчання персоналу з метою посилення конкурентоспроможності на світовому 
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ринку. Експортні показники при цьому залишалися основною метою і критерієм 

успіху[2, c. 51-56]. 

В багатьох країнах світу для підтримки експортної діяльності 

використовуються різного типу інституції до яких віднесено експортні кредитні 

агенції та організації із сприяння експорту (рис. 1) 

 
Рисунок 1 - Інституції що сприяють експорту 

Інституції, представлені вище, діють в багатьох країнах світу та 

допомагають істотно покращити рівень зростання економічних показників та 

вирішують проблеми з розвитку експортної діяльності [3, c. 90-95]  

Щодо інституцій із сприяння експорту в Україні, то вони не набули 

належного розвитку. Експортер, що виходить на зовнішній ринок, повинен мати 

такий рівень фінансування, який забезпечить конкуренцію з іншими країнами. 

Вітчизняні банки в умовах високих кредитних ризиків мають гірші конкурентні 

позиції відносно банків з розвинутих країн. Відповідно умови та обсяги 

кредитної підтримки експортерів підпорядковані тим самим чинникам, що 

визначають умови кредитування, наприклад, короткострокової торговельної 

операції. З цього виходить, що вітчизняні банки не зацікавленні у кредитуванні 

виробництва на експорт. Стабільно у малих обсягах експортним кредитуванням 

займається тільки Державний експортно-імпортний банк. Інші банки надають 

вкрай рідко експортне фінансування. 

Україна помітно відстає від партнерів щодо підтримки власного експорту, 

що погано віддзеркалюється на ситуації в економіці та показниках експорту. 
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Тому спираючись на досвід зарубіжних країн по сприянню експорту можна 

виділити найбільш вагомі фактори розвитку експорту в Україні та запровадити 

такі заходи: 

- створення урядових агенцій з питань кредитного експорту та прописати 

їхню мету, функції та задачі. Бюджет має бути джерелом їх фінансування. Такі 

агенція не мають заважати діяльності приватних інституцій по сприянню 

експорту; 

- фінансування підтримки вітчизняного експортера, надання державних 

кредитів, послуг та гарантій по страхуванню операцій на експорт; 

- запровадження сайту інформаційно та довідкової підтримки з питань 

експорту, митного регулювання, пільгових кредитів та  умов страхування. 

Найбільші експортні поставки українських товарів за 2021р. здійснено до 

Китаю ($8,0 млрд, на 12,7% більше, ніж у 2020 році), Польщі ($5,23 млрд; на 

59,7%) і Туреччини ($4,14 млрд; на 70,0%).  

Експорт послуг з України склав $13 156,5, що на 14,2% більше, ніж у 2020 

році. Імпорт послуг в Україну торік склав $7 593,4 млн, що на 32,9% більше, ніж 

у 2020 році. У 2021 році Україна проводила зовнішньоекономічні операції з 

партнерами з 220 країн[4]. 

ЄС є найбільшим торговим партнером України, на частку якого припадає 

39,5% її торгівлі в 2021 році. Україна є 15-м  найбільшим торговим партнером 

ЄС, на яку припадає близько 1,2% загальної торгівлі. Загальний товарообіг між 

ними сягнув майже 52,4 млрд євро у 2021 році, майже подвоївшись з моменту 

набуття чинності Угоди про асоціацію у 2016 році. 

Експорт України до ЄС у 2021 році склав 24,1 млрд євро, що на понад 47% 

більше, ніж у попередньому році. Основними експортними товарами України до 

ЄС є залізо та сталь (20,8% від загального експорту), руди, олень і зола (12,5%), 

тваринні та рослинні жири та олії (8,5%), зокрема соняшникова олія, електричні 

машини (7,8%). і зернові (7,3%).   

ЄС ухвалив постанову, яка дозволяє тимчасово повну лібералізацію торгівлі 

та призупинення заходів захисту торгівлі на один рік. Ці заходи набули чинності 
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4 червня 2022 року та діятимуть до 5 червня 2023 року. Завдяки цим заходам ЄС 

суттєво підтримує економіку України, регламент є лише одним із заходів, 

прийнятих ЄС на знак солідарності з Україною. 

Наслідки війни в Україні відчуваються в усьому світі, але особливо серед 

українського народу. Вплив на торгівлю вже очевидний. Це порушило ланцюжки 

поставок і, серед іншого, призвело до підвищення цін та інфляції. 

Якщо взяти як приклад  компанію ПрАТ «ПлазмаТек», після початку війни 

був великий спад продажу товарів як на вітчизняний ринок так і за кордон, у 

зв’язку з чим відбулась вимушена тимчасова зупинка виробництва . Протягом 

певного часу почався збільшуватись об’єм продажу товарів як на ринку України 

так і іноземним контрагентам, це пов’язано з тим, що компанія пристосувалась 

до складних подій, займалась пошуком нових клієнтів, відвідувала виставки, 

зокрема в країнах ЄС, де презентувала свою продукцію та відкривала закордонні 

представництва. 

З точки зору торгівлі, найбільшим наслідком війни є зростання цін на 

товари. Існує 3 основні категорії товарів: енергія, сільське господарство та 

метали.  

Значне зростання цін впливає на міжнародні ланцюги поставок і ринки. 

Результатом є вищі темпи інфляції в усьому світі. Це може спричинити зміни 

попиту, оскільки споживачі не хочуть або не можуть купувати те, що вони 

зазвичай купують. 

На експортну діяльність підприємства впливає багато чинників, як 

внутрішніх так і зовнішніх, які тим чи іншим чином впливають на діяльність 

підприємства. Багато залежить від підприємства, його зовнішньоекономічної 

діяльності та дуже великий вплив має держава, її закони, митна політика, 

наявність різних пільг та інституцій які зацікавленні в покращенні експортної 

діяльності вітчизняних виробників. 
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В сучасних умовах війни в Україні, що зумовила виникнення інвестиційної 

кризи виникає необхідність удосконалення підходів щодо реформування 

економіки та інституціональних структур, які обслуговують економічну сферу. 

Одним з перспективних напрямків сучасних економічних перетворень в Україні 

виступає підприємництво з залученням іноземного капіталу. Організація та 

розвиток діяльності підприємств з іноземними інвестиціями є способом 

відбудови фактично зруйнованої української економіки, виходу держави з 

самоізоляції, засобом інтеграції її до світових систем господарювання і 

міжнародного розподілу праці.  

Питання створення та розвитку підприємств з іноземними інвестиціями 

досліджували такі вітчизняні та зарубіжні вчені: А. І. Бутенко, З. С. Варналій, А. 

В. Дмитренко, О. С. Іванілов, Н.  Л. Ковальова, Н. В. Лохман, Т. В. Майорова, С. 

І. Плакида, К. М. Романів, В. К. Савчук та інші. Проте зміна умов 

господарювання зумовлює необхідність удосконалення способів ведення 

господарської діяльності підприємствами з іноземними інвестиціями. 

Метою статті є дослідження особливостей функціонування підприємств з 

іноземними інвестиціями в сучасних умовах господарювання. 

  Підприємства за участю іноземного капіталу виступають найбільш 

прогресивною, конкурентоспроможною формою господарювання, інструментом 

формування ринкових відносин в економіці України. За сприятливих умов і при 

розширенні діяльності підприємства з іноземними інвестиціями можуть 

позитивно впливати на економічний розвиток, гальмування спаду виробництва, 

зростання національної економіки. 

 Сучасні науковці трактують поняття підприємства з іноземними 

інвестиціями по-різному, проте найбільш поширеним є визначення його як 

підприємства будь-якої організаційно-правової форми, створене відповідно до 

законодавства України, іноземна інвестиція в статутному капіталі якого, за його 

наявності, становить не менше 10 %. Рівень відповідальності іноземних 

інвесторів за боргами підприємства з іноземними інвестиціями залежить від 

особливостей обраної організаційно-правової форми [1].  
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Рисунок 1 – Підходи до утворення підприємств з іноземними інвестиціями 

 

 Залучення іноземних інвестицій в українську економіку переслідує 

довготривалі стратегічні цілі створення цивілізованого, соціально орієнтованого 

суспільства, що характеризується високою якістю життя населення. В його 

основі лежить економіка, що передбачає не тільки спільне ефективне 

функціонування різних форм власності, але й інтернаціоналізацію ринку товарів, 

робочої сили і капіталу. 

 Суб’єктами інвестиційної діяльності є інвестори, замовники, виконавці 

робіт, користувачі об’єктів інвестиційної діяльності, а також постачальники, 

юридичні особи (банківські, страхові та посередницькі організації, інвестиційні 

біржі), інші учасники інвестиційного процесу. Об’єктами інвестиційної 

діяльності в Україні є основні фонди, що створюються, модернізуються, 

оборотні кошти у всіх галузях і сферах народного господарства, цінні папери, 

цільові грошові внески, науково-технічна продукція, інша власність, а також 

майнові права і права на інтелектуальну власність. Забороняється інвестування в 

об’єкти, створення і використання яких не відповідає вимогам екологічних, 

санітарно-гігієнічних та інших норм, встановлених законодавством, що діє на 

території України. 
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 В цілому іноземне інвестування виступає позитивним явищем в економіці 

країни, яке характеризує приплив інвестицій, що завжди сприяє росту економіки, 

особливо в умовах кризи. Позитивні сторони функціонування іноземного 

капіталу проявляються також і в наступних аспектах: 

1) економічний - сприяє економічному зростанню, завдяки збільшенню 

зовнішньої торгівлі, робить сальдо платіжного балансу країни 

позитивним; 

2) загальнодержавний - конкурентоспроможність вітчизняних товарів на 

світових ринках, наближення їх якісних параметрів до світового рівня; 

3) соціальний - зростання заробітної плати та соціальних виплат, 

покращення умов праці та її мотивація; 

4) фінансовий - зростання обсягу  податкових надходжень до бюджету; 

5) нормативно-правовий - прийняття законодавчих актів, що 

регламентують політику, зближуючи її положеннями міжнародних 

стандартів; 

6) науково-передовий - передбачає впровадження наукомістких та 

ресурсозберігаючих технологій, що ввозять із зарубіжних країн; 

7) інфраструктурний - збільшення числа інститутів, які забезпечують 

потреби населення, задовольняючи їх необхідними послугами; 

8) політичний - довіра з боку окремих іноземних суб'єктів та держав, 

підвищення іміджу держави [3]. 

 Незважаючи на всі позитивні сторони створення підприємств з іноземними 

інвестиціями, існують також і негативні наслідки утворення на території України 

таких суб'єктів господарювання. Наприклад, досліджувані підприємства можуть 

справляти стримуючий вплив на національне підприємництво, поглинаючи 

фінансові накопичення у місцевій та іноземній валюті. 

 Залучення іноземного капіталу у підприємницьку діяльність несе із собою 

низку проблем, які становлять потенційну загрозу національній безпеці. 

Небезпека, що несуть іноземні інвестори може проявлятись в недотриманні 

екологічних норм, веденні непрозорих правил поведінки на вітчизняних ринках, 
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наслідування недобросовісної конкуренції та придушення національних 

виробників аналогічної продукції та послуг. 

 Окрім вищезазначеного спільні підприємства можуть створюватись як 

тіньова структура для незаконних економічних дій на території реципієнта 

інвестицій. Перешкодами на шляху створення спільних підприємств в Україні є 

недостатні розробки податкової, амортизаційної та інвестиційної політики, 

зниження  інвестиційної привабливості на тлі військових дій на території 

України. Ці чинники впливають на інвестиційні позиції, оскільки, як показує 

досвід, іноземних бізнесменів в більшій мірі цікавлять підприємства, статутний 

капітал яких на 100% належать їм, і управлінські функції здійснюватимуться без 

узгодження з українськими підприємцями чи інвесторами. 

 Важливим   напрямом   вдосконалення інвестиційної   діяльності   України   

є виконання програм розвитку інвестиційної діяльності,  яке  дасть  змогу  

забезпечити залучення  інвестицій  з  метою  реалізації інвестиційних   проектів,   

що   пройшли конкурсний  відбір  і  забезпечать  розвиток базових  галузей  

економіки,  збільшення обсягу  експорту  та  заміщення  товарів критичного 

імпорту, впровадження високих технологій,     забезпечення     розвитку ринкової 

інфраструктури.  

 З метою залучення іноземних інвестицій у вітчизняний бізнес та 

удосконалення особливостей функціонування існуючих підприємств з 

іноземними інвестиціями необхідно здійснити низку заходів на рівні держави, 

серед яких: 

− створення  умов  для  переходу  до інвестиційно-інноваційної  моделі  

розвитку економіки,    стимулювання    залучення приватних   інвестицій,   

удосконалення законодавства,  що  регулює  інвестиційну діяльність, зняття 

перешкод в інвестуванні;  

− удосконалення методології розроблення,   оцінювання   та   відбору 

інвестиційних проєктів, а також визначення принципів   та   механізмів   

державного  інвестування  для  реалізації  проектів,  які потребують     державної     

фінансової підтримки;  
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− визначення  як  пріоритетних  для надання  державної  фінансової  

підтримки інвестиційних  проектів,  спрямованих  на розвиток    

експортоорієнтованого    та імпортозамінного виробництва, високотехнологічної 

конкурентоспроможної продукції, розвиток інфраструктурних   і   базових   

секторів економіки,  об'єктів  електроенергетики,  які виробляють    електричну    

енергію    з використанням   альтернативних   джерел енергії;  

− забезпечення розвитку системи прямих державних  інвестицій,  зокрема  

на  умовах спільного фінансування;  

− забезпечення   прозорості   процесу державної фінансової підтримки 

інвестиційних  проектів,  спрямованих  на вирішення пріоритетних завдань 

соціальноекономічної  політики  держави,  а також  запровадження  механізму  

оцінки результатів державного інвестування;  

− здійснення  контролю  за  ефективним використанням бюджетних коштів, 

наданих для реалізації інвестиційних проектів;  

− запровадження державного моніторингу  інвестиційної  діяльності  та 

визначення   функцій   і   встановлення відповідальності   державних   органів   і 

установ,    уповноважених    реалізувати державну політику у цій сфері;  

− створення  умов  для  ефективного функціонування  інноваційних  

фінансово-кредитних установ   та   інвестиційних підприємств. 

 Таким чином, підвищення інвестиційної активності нині має стати 

ключовою проблемою інвестиційної політики як окремої фірми, так і держави в 

цілому.  
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Формування ринкової економіки доволі тісно пов’язане із тим як 

створюється конкурентне середовище, адже конкуренція є однією з важливих 

складових ринку, а також обов’язковою умовою його ефективного 

функціонування. Враховуючи те, що в конкурентній боротьбі виграє те 

підприємство, яке аналізує і бореться за свої конкурентні позиції, особливої 

актуальності для кожного з цих підприємств набуває питання оцінки та 

управління власною конкурентоспроможністю. 
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Забезпечення необхідного рівня конкурентоспроможності підприємства 

вимагає, по-перше, вміння орієнтуватися в залежності від змін у зовнішньому 

середовищі функціонування підприємств, а по-друге – здатності до постійного 

підвищення ефективності та удосконалення процесу управління своєю 

діяльністю. Однак, механізм, який формує конкурентне середовище не завжди 

може надати комплексне вирішення проблем, які впливають на 

конкурентоспроможність підприємств. В цьому випадку, виникає 

необхідність створення новітніх методів, підходів і технологій управління, які 

базуватимуться на використанні принципів системного підходу, де 

першочерговим завданням має бути управління конкурентоспроможністю 

підприємства. 

Метою управління конкурентоспроможністю підприємства є забезпечення 

умов для того, щоб підприємство мало можливість успішно функціонувати в 

конкурентному середовищі та формування конкурентних переваг стосовно 

інших підприємств-конкурентів як усередині країни, так і за її межами при будь-

яких змінах у зовнішньому середовищі підприємства. 

Суб’єктами управління конкурентоспроможністю підприємства є певна 

кількість осіб, які відносяться до системи управління підприємством та беруть 

участь при розробленні та реалізації управлінських рішень у сфері управління 

конкурентоспроможністю підприємства. 

Об’єктом управління конкурентоспроможністю підприємства варто 

вважати рівень конкурентоспроможності підприємства, який є необхідним і 

достатнім для того, щоб забезпечити підприємству можливість успішно 

зайняти конкурентну позицію на конкретному ринку шляхом виробництва та 

реалізації конкурентоспроможної продукції та послуг. Внаслідок взаємодії 

суб’єкта і об’єкта управління відбувається формування стратегій і тактик 

конкуренції підприємства. 

Проаналізувавши праці деяких науковців, можна сказати, що для того, 

щоб досягти високого рівня конкурентоспроможності, який буде необхідним 

і достатнім для того, щоб успішно зайняти конкурентну позицію на 
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конкретному ринку, підприємству необхідно застосовувати системний підхід 

до управління власною конкурентоспроможністю. Необхідність застосування 

системного підходу до управління конкурентоспроможністю підприємства 

пояснюється тим, що це складна економічна категорія, яка знаходиться під 

впливом значної кількості факторів та зумовлюється такими причинами: 

− управління конкурентоспроможністю підприємства здійснюється на 

різних рівнях; 

− управління конкурентоспроможністю підприємства на різних рівнях 

скеровується на різні об’єкти; 

− управління конкурентоспроможністю підприємства передбачає 

здійснення різних видів діяльності; 

− ефективність управління конкурентоспроможністю підприємства 

досягається за рахунок використання усіх видів менеджменту (операційний, 

фінансовий, інформаційний тощо); 

− управління конкурентоспроможністю підприємства здійснюється на 

різних стадіях життєвого циклу товару, а отже, у різних підрозділах 

підприємства. 

Використання системного підходу до управління 

конкурентоспроможністю підприємства також необхідне для того, щоб 

забезпечити кращу ефективність та результативність його діяльності, а також 

передбачити розгляд підприємства як цілісної моделі та необхідність 

забезпечення взаємозв’язку всіх її елементів. При цьому внутрішня структура 

системи управління конкурентоспроможністю включає в себе чотири 

підсистеми, такі як керуюча підсистема, керована підсистема, цільова 

підсистема та підсистема забезпечення, а до зовнішнього середовища 

відносяться такі елементи як зв’язки з зовнішнім середовищем, зворотній 

зв’язок, вхід та вихід системи. Структуру системи управління 

конкурентоспроможністю підприємства можна побачити на рис. 1 [2]. 
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Рисунок 1 ‒ Система управління конкурентоспроможністю підприємства  

В управлінні конкурентоспроможністю підприємства системний підхід 

займає провідне місце, оскільки, саме він дає змогу, по-перше, здійснити 

всебічну оцінку конкурентоспроможності підприємства та його системи 

управління як у цілому, так і в розрізі деяких конкурентних переваг, а по-друге 

проаналізувати будь-яку ситуацію, яка склалася в рамках окремо взятої 

системи та дослідити характер проблем. 

Як вже зазначалося раніше, управління конкурентоспроможністю 

підприємства є життєво необхідним для його виживання і розвитку. Тому 

може бути ми пропонована наступна схема управління 

конкурентоспроможністю підприємства, яку відображено на рис.2 [3]. 

 

Рисунок 2 ‒ Схема управління конкурентоспроможністю підприємства  
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Прийняття рішень стосовно підвищення конкурентоспроможності 

підприємств ґрунтується на здійсненні оцінки її поточного рівня. Ця оцінка 

може включати в себе наступні етапи: 

1. Визначення підприємств-конкурентів. На цьому етапі підприємство 

має можливість проаналізувати найважливіших конкурентів, що здійснюють 

свою діяльність на тому ж ринку чи його сегменті, визначити частку ринку, 

яку вони займають, ознайомитися із стратегічними цілями та можливостями 

щодо застосування каналів збуту, ресурсного потенціалу, асортиментної 

політики тощо. 

2. Проведення моніторингу діяльності підприємств-конкурентів. 

Інформація про конкурентів, яка була отримана в процесі моніторингу має 

дати відповіді на різні запитання, які пов’язані з діяльністю підприємств-

конкурентів. 

3. Створення системи показників для здійснення оцінки поточного рівня 

конкурентоспроможності підприємства. Для оцінки конкурентоспроможності 

підприємства можна використовувати як кількісні, так і якісні показники, які 

стосуються діяльності підприємства. 

4. Опрацювання інформації та проведення оцінки 

конкурентоспроможності підприємства. 

Зазначимо, що на сьогодні не вироблено єдиної, універсальної методики 

оцінки конкурентоспроможності підприємства. Найвідоміші моделі і методи 

оцінки конкурентоспроможності можна побачити на рис. 3 [3]. При цьому 

варто пам’ятати, що кожен з існуючих методів оцінки 

конкурентоспроможності підприємства має свої як переваги, так і недоліки. 

Тому для отримання достовірного варіанта та вибору оптимальної 

управлінської стратегії необхідно одночасно застосовувати кілька методів. 
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Рисунок 3 ‒ Методи оцінки конкурентоспроможності підприємства  

Управління конкурентоспроможністю підприємства має бути спрямованим 

на досягнення таких цілей: 

− створення захисту проти негативних чинників, що впливають на рівень 

конкурентоспроможності через зменшення їх кількості; 

− нарощування та реалізація конкурентних переваг підприємства через 

застосування позитивних зовнішніх чинників, що впливають на рівень 

конкурентоспроможності; 

− забезпечення гнучкості управлінських дій і рішень. 

Високий рівень конкурентоспроможності підприємства залежить як від 

його можливостей, так і від ефективності здійснення процесу управління 

конкурентоспроможністю. Проте, варто зазначити, що дослідженню 

особливостей управління конкурентоспроможністю підприємства, науковці 

приділили недостатньо уваги. Тому доречним і вартим уваги є подальше 

вдосконалення принципів, форм і методів створення новітніх наукових 

моделей, підходів і практичних рекомендацій щодо його удосконалення. 
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У статті розглядаються теоретико-методичні аспекти експортного 

потенціалу як категорії ринкової економіки. Розкрито структуру та уточнено 

поняття «експортний потенціал підприємства». Для оцінки експортного 

потенціалу експортного потенціалу підприємства визначено систему 

показників. 
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Розвиток конкуренції та новітніх технологій визначили однією з нагальних 

проблем підвищення експортного потенціалу підприємств як головної 

передумови забезпечення розвитку національної економіки. 

Необхідним елементом цілеспрямованого розвитку експортного потенціалу 

є постійний моніторинг його динаміки, розміру та структури. Для здійснення 

контролю, у свою чергу, необхідний обґрунтований вибір методичного 

інструментарію.  

Питання експортного потенціалу підприємства досліджували такі 

закордонні вчені, як Дж. Сондерс, Б. Берман, Ф. Котлер. Серед вітчизняних 

науковців можна виділити таких економістів, як І. Піддубний, Л. Піддубна, К. 

Іванієнко, О. Тищенко, Є. Шелест.  

Метою статті є дослідження теоретико-методичних аспектів формування  

експортного потенціалу як категорії ринкової економіки. 

З точки зору розвитку зовнішніх зв’язків і жорсткої конкуренції на 

міжнародних ринках ефективне використання експортного потенціалу є 
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основою сталого розвитку підприємства. Необхідно виділити фактори, які 

відрізняють зовнішньоекономічну діяльність від діяльності на внутрішньому 

ринку та вимагають особливої уваги при підготовці до виходу на міжнародний 

ринок: виручка від експорту надходить в іноземній валюті, а витрати на 

виробництво здійснюються в національній валюті, що робить компанію 

надзвичайно залежною від курсових різниць; додаткові механізми державного 

регулювання, переважно митні, збільшують витрати; підвищений ризик, а отже, 

додаткові витрати, пов’язані зі страхуванням, консультаційними послугами 

тощо [1, с.226]. 

Проблема розширення експортних можливостей та розвитку експортного 

потенціалу підприємств є складною та багатогранною. Її вирішення потребує 

системного підходу до вдосконалення управління зовнішньоекономічною 

діяльністю підприємства та впровадження комплексу організаційно-

економічних, управлінських і техніко-технологічних заходів, які сприятимуть 

зміцненню конкурентних переваг підприємства на внутрішньому та 

зовнішньому ринках. 

Як кількісна, так і якісна оцінка потребують значних ресурсів, насамперед 

часу. Альтернатива громіздкій і дорогій процедурі оцінювання може бути 

виправдана обмеженими ресурсами та вимогами до глибини результатів, 

експрес-аналізу. 

Ще в 1960-1970-х роках в економічній літературі активно обговорювалося 

питання про єдиний узагальнюючий показник, який би характеризував 

ефективність діяльності підприємства [2, с. 164]. Привабливість оцінки компанії 

за одним показником можна пояснити тим, що в кожному конкретному випадку 

компанія, забезпечивши високе значення одного показника (наприклад, 

рентабельності), отримала не зовсім сприятливі значення інших показників  

(наприклад, фондовіддачі). З переходом до ринкових умов зазначена 

формалістична основа узагальнюючого показника набула нової актуальності. 

Контраргументом до використання єдиного узагальнюючого показника в 

оцінці ЕПП є підкреслення його поліструктурності [3, с.32]. Ряд учених 
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дотримується думки, що потенціал є багатоаспектним економічним поняттям, 

тому оцінити його за допомогою якогось єдиного універсального показника 

неможливо. Для цього необхідна комплексна система показників, що 

характеризують загальну ефективність потенціалу та ефективність окремих його 

елементів. 

Сутність потенціалу та особливості управління ним визначають мету та 

характер його дослідження та вимірювання. Аналіз та оцінка експортного 

потенціалу підприємства зводиться до єдності двох підходів – статичного та 

динамічного. 

Динамічний підхід досліджує зміни, що відбуваються в потенціалі, 

пов’язані з процесами функціонування та розвитку підприємства на зовнішніх 

ринках і його оточуючому середовищі (рис. 1). 

 
 

Рисунок 1 – Синтез статистичного та динамічного підходів для аналізу та 
оцінки експортного потенціалу підприємства[4] 
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Статичний підхід передбачає визначення системоутворюючих елементів і 

зв'язків, що складають потенціал, виявлення його зовнішніх і внутрішніх 

факторів. 

Стандартної методики оцінки експортного потенціалу організацій і 

підприємств немає. Підприємства не проводять планово-економічні розрахунки 

та обґрунтування показника експортного потенціалу. Існуючі методики оцінки 

експортного потенціалу організації можна згрупувати за такими ознаками [1; 

с.228]: 

- з точки зору одиниць виміру експортного потенціалу: кількісні методи; 

експертні методи. 

- за складністю: прості кількісні; складні багатофакторні; 

- за використаними параметрами оцінки: змістовні методики; порівняльні 

методики. 

Здебільшого, найпоширенішими є прості кількісні методи оцінки 

експортного потенціалу. У кількісних методиках як одиниці вимірювання 

використовуються класичні абсолютні та відносні одиниці вимірювання: 

вартісні, відсотки, коефіцієнти та ін. Експертні методики базуються на системі 

оцінок в балах і передбачають залучення експертів з даного питання. З одного 

боку, експертні методи характеризуються певною часткою суб’єктивізму, з 

іншого – дають змогу враховувати пріоритетність якісних аспектів, які, як 

правило, не можуть бути відображені кількісними показниками. 

Змістовні методики передбачають оцінку елементів експортного потенціалу 

або окремих факторів його формування, а порівняльні методики – оцінку 

експортного потенціалу шляхом порівняння продукції чи результатів діяльності 

підприємства з продукцією чи результатами діяльності організацій-конкурентів 

[5, с. 24]. 

Відсутність інформаційної бази є однією з головних проблем оцінки 

експортного потенціалу. У своїх методиках переважна більшість науковців 

обмежується моделюванням показників не вказуючи джерел для їх розрахунку, 

що у свою чергу значно зменшує їх практичне призначення. Тому навіть 
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незважаючи на різноманітність методів оцінки ЕПП, виникають проблеми з їх 

застосуванням на практиці. Головною проблемою є відсутність достовірної 

інформації для розрахунку деяких показників, які пропонують автори. 

Шляхом вирішення цієї проблеми може стати створення на підприємствах, 

що займаються експортною діяльністю у своїй інформаційній системі окремої 

структури , яка займалася б виключно інформацією про експортну діяльність 

організації. До функцій цієї структури має входити оцінка практичної та 

аналітичної цінності наявних джерел інформації, систематизація експортних 

даних, розробка форм управлінської звітності. Розкриття даних про обсяги 

експорту та ринки збуту підвищує рівень довіри зацікавлених користувачів. 

Вирішальним моментом оцінки та аналізу економічного потенціалу 

підприємства є формування стратегічної дослідницької бази – системи 

оціночних показників. Основні показники визначення і оцінки експортного 

потенціалу та процес управління ним наведено на рис. 2. 

 

Рисунок 2 – Система показників аналізу та оцінки експортного потенціалу 
підприємства [4] 
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Найбільш доцільним для оцінки розвитку експортного потенціалу є відбір 

узагальнюючих показників, які включають в себе внутрішні активи 

підприємства та зовнішні можливості та формують конкурентоспроможність 

підприємства в динаміці. Всі ці показники відображено в таблиці 1 [5]. 

Таблиця 1-Показники аналізу та оцінки формування експортного 

потенціалу підприємства 
Сфера діяльності Показник 

Виробнича Фондовіддача, рентабельність товару, продажів, активів, 
продуктивність праці, фондоозброєність, питома вага рекламацій у 
загальному обсязі реалізованої продукції 

Фінансова  Коефіцієнт фінансового ризику, коефіцієнт покриття, швидкої й 
абсолютної ліквідності, автономії, забезпеченості виробничих запасів 
власними засобами 

Маркетингова Частка витрат на збут, частка витрат на маркетинг, коефіцієнт 
продажів у кредит, частка ринку, яку займає підприємство, 
коефіцієнт затоварення готовою продукцією 

Управління 
персоналом 

Коефіцієнт плинності кадрів, коефіцієнт стабільності, частка 
адміністративних витрат у виручці від реалізації продукції 

Інноваційна Частка сертифікованої продукції в загальному обсязі реалізованої 
продукції, чисельності працівників, що підвищили кваліфікацію 

Експортна Частка експортної продукції в загальному обсязі реалізації, частка 
експортної продукції в загальному обсязі виробництва 

 

Таким чином, експортний потенціал підприємства можна оцінити різними 

способами: від багатофакторного кількісного аналізу до майже інтуїтивних 

словесних висновків. На даний момент найбільш поширеними є методи, які 

усувають різницю між експортним потенціалом як першопричиною 

зовнішньоекономічної діяльності та експортом як результатом реалізації 

потенціалу підприємства. Негативним наслідком використання цих методів є 

неможливість оцінити резерви використання ЕЕС, що супроводжується 

невиправданими інвестиціями в його розвиток. 

Оцінка експортного потенціалу є необхідною передумовою для прийняття 

рішень щодо вибору напряму, обґрунтування цілей та їх ресурсного 

забезпечення, оптимізації витрат та забезпечення контролю за процесом 

виконання заходів щодо розвитку ЕПП. 
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Розробка конкурентної стратегії підприємства на ринку є невід’ємною 

складовою його загальної стратегії в умовах зовнішнього середовища, що 

швидко змінюється. Це зумовлено розвитком ринкової економіки та виходом 

вітчизняних підприємств на світовому ринку. При посиленні конкуренції, як з 

боку вітчизняних підприємств, так і зарубіжних, формування конкурентної 

стратегії має включати як утримання наявних позицій на ринку та збільшення 

частки ринку, так і завоювання та створення нових ринків збуту, у тому числі, за 

рахунок залучення споживачів товарів-замінників. 

Важливість створення конкурентних стратегій для підприємств харчової 

промисловості, зумовлена теперішніми змінами в економіці, інфраструктурі та 

посівних місіях України через повномасштабне вторгнення російської федерації 

та неминучу економічну кризу.  

Дослідженням конкурентних стратегій займалися такі західні вчені, як М. 

Портер, І. Ансофф, А.А. Томпсон і А.Дж. Стрікленд, які запропонували різні 

типи конкурентних стратегій. Сучасні українські автори також аналізують 

підходи на основі відомих праць. Демків [3, с. 472] пропонує формування 

стратегії за ознакою ринкового положення компанії, або за рівнем розвитку 

технології компанії, або за наявністю конкурентних переваг на основі праць М. 

Портера, Ф. Котлера, М. Майдік, та Р. Бургельмана.  

Мета статті полягає в розробці алгоритму створення конкурентної стратегії 

для підприємств харчової промисловості та дослідження зовнішнього ринку 

харчової промисловості в умовах конкуренції. 

В ході різних досліджень, підходів та аналізів, можна сміло стверджувати, 

що не існує єдиної, шаблонної, конкурентної стратегії, яка б мала універсальне 

стратегічне управління для всіх підприємств. Кожне підприємство унікальне у 

своєму роді, тому процес розробки конкурентної стратегії є суто індивідуальним, 

так як він залежить від позиції підприємства на ринку, динаміку розвитку, 

потенціалу, поведінки конкурентів, характеристик виробленого товару або 

наданих послуг, стану економіки, культурного середовища, впливу зовнішніх 

факторів. 
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Риси конкурентних взаємодій підприємств можна охарактеризувати так[1, 

с. 322]:  

1. Підприємства виборюють більш вигідну ринкову позицію, яка 

проявляється, зрештою, у прагненні кожного завоювати свою клієнтуру 

(найприбутковішу ринкову частку). 

2. Конкурентні стратегії підприємств та шляхи реалізації цих стратегій 

різні. Переважно, підприємства обмежені своїми міркуваннями у тому, що і як 

спрацює цьому ринку (реакція покупців тощо.), і що взагалі юридично законно 

(антимонопольне законодавство, що дозволяє конкурентні дії тощо.).  

3. Іноді підприємства оновлюють свої стратегії (для поліпшення позиції 

або з метою захисту вже набутих переваг). Тривалість функціонування 

підприємства у межах будь-якої стратегії залежить, з одного боку, від ринкового 

успіху (чи невдачі), з іншого боку, від дій підприємств-суперників.  

4. Підприємства намагаються вибирати конкурентні стратегії, які вже були 

обрані або випробувані конкурентами, щоб прирівняти та використати їх у своїй 

діяльності. 

5. Конкуренція між підприємствами може закінчитися успіхом чи 

невдачею. Стратегічний успіх може дати підприємству можливість 

контролювати напрямок дій ринкових сил чи конкурентних зусиль. Стратегічні 

невдачі можуть призвести до зміни стратегії, втрати ринкової позиції і навіть 

виходу із галузі.  

6. Акції та контракції підприємств-конкурентів, зрештою, виливаються у 

створення нових умов попиту-пропозиції або в реагування на умови ринку, що 

створилися: маркетингові стратегії підприємств-конкурентів у конкурентній 

боротьбі впливають на ринок, а ринок, у свою чергу, змушує фірми приймати 

такі маркетингові стратегії, які можуть принести успіх у сформованих умовах. 

Значення стратегічної поведінки, що дозволяє підприємству виживати в 

конкурентній боротьбі у довгостроковій перспективі, різко зросла за останні 

десятиліття. Всі підприємства в умовах жорсткої конкуренції та ситуації, що 

швидко змінюється, повинні не тільки концентрувати увагу на внутрішньому 
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стані справ підприємства, але й виробляти стратегію довгострокового 

виживання, яка дозволяла б ефективно реагувати на зміни, що відбуваються в 

їхньому оточенні [6, 132]. Наразі, хоч і не знімається завдання раціонального 

використання потенціалу в поточній діяльності, виключно важливим стає 

здійснення такого управління, яке забезпечує конкурентні переваги в 

навколишньому середовищі, що швидко змінюється. 

При розробці конкурентної стратегії неможливо врахувати всі чинники, які 

впливають вибір стратегії підприємства. Однак, при формалізації цілей треба 

стежити, щоб вони відповідали п’ятьом критеріям, які часто називають SMART-

критеріями (рис. 1) [5, с. 124]. 

На наш погляд, до основних елементів успішної реалізації стратегії можна 

віднести:  

1. Формування такого плану, щоб всі цілі були конкретні та досяжні. 

2. Доведення до працівників чіткої інформації про стратегії у доступному 

для розуміння вигляді, щоб залучити їх до процесу реалізації стратегії. 

3. Своєчасне забезпечення всіма необхідними реалізації стратегії 

ресурсами. 

4. На кожному рівні керівництва у процесі реалізації стратегії сумлінне 

вирішення задачі здійснення функцій, закріплених за працівниками. 

 
Рисунок 1 – SMART-критерії 

Конкретність (Specific)

Вимірюваність (Measurable)

Досяжність (реалізованість) 
(Achievable)

Значимість (Relevant)

Визначеність у часі 
(Timed/Timed-bound)
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Ефективна, високопродуктивна, динамічно зростаюча харчова 

промисловість є пріоритетом в забезпеченні економічної безпеки держави та 

досягненні високої національної конкурентоспроможності, тому актуальним і 

важливим є аналіз стану харчової промисловості, виявлення проблем у її 

функціонуванні та визначення шляхів їх вирішення. 

Повномасштабна воєнна агресія Росії проти України підкреслила слабкі 

місця української економіки. Впродовж останніх років українська переробка або 

зменшувала виробництво промислової продукції, або ж демонструвала 

зростання «в межах статистичної похибки». Харчова промисловість — одна з 

небагатьох галузей, де станом на липень 2022 року більш як половина опитаних 

або тримають виробництво майже на довоєнному рівні, або повністю зберегли 

обсяги роботи та навіть перевищують довоєнні (відповідно, 34 і 24%). [2] 

Харчова промисловість України є стратегічно важливою, оскільки 

підприємства цієї галузі формують продовольчу безпеку країни, забезпечують 

населення необхідними продовольчими товарами, витрати на споживання яких 

складають понад 60 % загальних грошових витрат населення [2]. Розглянемо 

ефективність виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів на 

рисунку 2. 

 
Рисунок 2 – Індекси промислової продукції у виробництві харчових 

продуктів, напоїв та тютюнових виробів за період 2016-2021 рр. 
[Розроблено автором на основі 4] 
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З рисунку ми бачимо, що з 2016 року по 2018 року результативність галузі 

знижувалась, внаслідок негативного впливу світових криз на Україну та харчову 

промисловість. Хоч в 2019 році індекс мав позитивні зміни, вже з 2020 року по 

2021 рік спостерігаємо зниження результативності, внаслідок всесвітньої 

пандемії, що охопила світ. 

Залежно від ступеня впливу факторів, галузі харчової промисловості 

можна поділити на групи:  

− галузі, що орієнтуються на джерела сировини і її переробку та мають 

високі норми витрат даної сировини (маслоробна, консервна, олійно-жирова 

промисловість);  

− галузі, що тяжіють до місць споживання готової продукції 

(хлібопекарська, кондитерська, макаронна, пивоварна та молочна);  

− галузі з одночасною орієнтацією на сировину і споживача (м'ясна, 

виноробна, тютюнова, лікеро-горілчана).  

Яку ж практичну користь мають принести конкурентні стратегії для 

харчового підприємства? Вони мають сприяти вирішенню двох взаємозалежних 

завдань. По-перше, реалізації наявних на даний момент підприємства 

конкурентних переваг, а також створення умов для формування додаткових 

конкурентних переваг [1, c.186]. По-друге, підвищення темпів економічного 

зростання підприємства та нівелювання негативного впливу факторів 

зовнішнього маркетингового середовища, що особливо актуально в даний час, 

коли всі виробники в харчовій промисловості зазнають негативних наслідків 

глобальної фінансової економічної кризи та війни [5, c. 121]. 

Кожне підприємство повинно слідувати чіткому плану дій при створені 

конкурентної стратегії, оскільки збереження всіх етапів надасть змогу створити 

таку стратегію, за якою неодмінно послідує успіх (рис. 3). 
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Рисунок 3 - Алгоритм розробки конкурентної стратегії харчових 

підприємств  

На ринку України харчової продукції присутні досить сильні конкуренти. 

З позицій споживача − це позитивно, оскільки конкуренція примушує 

підприємства рухатися вперед, розширюючи асортимент і покращувати якість. 

Негативно, на перший час, це впливає лише на малі та нові підприємства, яким 

важко серед торгових гігантів пробитись у ряди фаворитів. Однак маючи чітку 

конкурентну стратегію та якісний продукт, такі підприємств швидко знайдуть 

своє місце на ринку та у кишені споживача. 

За допомогою SWOT-аналізу оцінимо перспективи 

конкурентоспроможності підприємств харчової промисловості (таблиця 1).  

Таблиця 1 - SWOT-аналіз харчової промисловості України 

Сильні сторони Слабкі сторони 

Продовольчі товари становлять 60 % 

загального виробництва товарів народного 

споживання. Надзвичайно сприятливі умови 

для розвитку галузі, пов`язані з наявність 

потужного природньо-ресурсного 

потенціалу. Геополітичне розташування 

Низький рівень доходів населення. 

Високий рівень зношеності основних засобів 

підприємств харчової промисловості. 

Недостатність коштів на модернізацію та 

технічне оновлення виробництва. 

Встановлення місії підприємства та стратегічних цілей 
підприємства

Дослідження зовнішнього (аналіз ринку та основних 
конкурентів) та внутрішнього середовища підприємства 
(аналіз власних виробничих можливостей)

Визначення внутрішніх та зовнішніх переваг

Вибір конкурентної стратегії

Реалізація конкурентної стратегії
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області та наявність портів та транспортних 

коридорів, що дозволяє розширити експорт 

продукції. Розвинена ринкова 

інфраструктура 

Можливості Загрози 

Стабільний попит населення на харчову 

продукцію. Створення умов для розвитку 

внутрішніх резервів галузі. Будівництво 

нових потужних харчових підприємств 

Відсутність достатнього збуту готової 

продукції та погіршення умов її реалізації. 

Недосконолість цінової, податкової та 

кредитної системи. Низький рівень 

забезпеченості галузі матеріальними 

ресурсами через низьку платоспроможність 

підприємств. Зниження інвестиційної 

привабливості, як для країни, в якій ведуться 

воєнні дії. 

 

Отже, конкурентні стратегії – це те, що супроводжує підприємство на всіх 

етапах існування та є його невід’ємною частиною. Завдяки професійній роботі 

працівників, виявлені слабкі сторони стануть сильними та сприятимуть 

подальшому розвитку підприємства. Розглянувши ринок харчової 

промисловості можна сказати, що треба посилити слабкі сторони: застосувавши 

нові методи просування послуг, тобто знайти нові канали збуту. Та максимально 

використовувати можливості: можливість установки торгового обладнання для 

залучення нових клієнтів і тим самим винищувати з каналів збуту конкуруючі 

фірми-виробники. Зрозуміло, що  умовах війни це важко зробити, але 

підприємства працюють на країну та результат, тому створення конкурентних 

стратегій за запропонованим алгоритмом, зможуть допомогти у налагодженні 

процесу та виявленні сильних та слабких сторін того чи іншого підприємства.  
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АНАЛІЗ БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА В УПРАВЛІННІ МІЖНАРОДНОЮ 

ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПРИКЛАДІ  

ПРАТ «ЗЕРНОМРОДУКТ МХП» 

 

Кожна компанія реалізує своєї діяльності у межах внутрішньої і до зовнішньої 

середовища, яка визначають ефективність функціонування організації, 

встановлюють певні обмеження на здійснювані операційні дії, і з дій 

підприємства у тому чи іншою мірою реалізується лише тому випадку, коли 

середовище надає можливість його реалізації. Зовнішнє середовище є 

джерелом, яке живить організацію ресурсами, необхідними підтримки наявного 

в неї внутрішнього потенціалу певному рівні.  
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Ключові слова: бізнес середовищ, зовнішнє середовище, аналіз підприємства, 

міжнародний ринок, світовий рівень.  

Актуальність теми обумовлена тим, що сучасне середовище підприємств 

характеризується надзвичайно високим ступенем складності, динамізму та 

невизначеності. Здатність пристосовуватися до змін у довкіллі – основна умова 

в бізнесі та інших сферах життєдіяльності. Більше того, у дедалі більшій 

кількості випадків – це умова виживання та розвитку.  

Питання  організації міжнародної  діяльності  підприємства  широко  

висвітлені,  насамперед,  у  зарубіжній  науковій  літературі.  В  Україні  

зазначеними  проблемами  займаються  такі  фахівці,  як  Білий  В.,  Губенко  В.,  

Завьялов  П.,  Зварич І.Я., Козак Ю.Г.,  Кредисов А.,  Лозенко  А.,  Павленко  Ф., 

Ситник Н.С., Савельєв Є.В. Тарасенко С.В., Щербак В. та ін. 

Метою статті є дослідження теоретичного підґрунтя організації 

міжнародної економічної діяльності та визначення основних напрямків 

удосконалення її організації. 

Для того щоб визначити стратегію поведінки організації і провести цю 

стратегію в життя, керівництво повинно мати поглиблене уявлення як про 

внутрішнє середовище організації, її потенціал і тенденції розвитку, так і про 

зовнішнє середовище, тенденції її розвитку і місце, яке займає в ній організація 

[4].  

При цьому і внутрішнє середовище, і зовнішнє оточення вивчаються 

стратегічним управлінням у першу чергу для того, щоб розкрити ті загрози та 

можливості, які організація повинна враховувати при визначенні своїх цілей та 

їх досягненні. 

Зовнішнє середовище є джерелом, що живить організацію ресурсами, 

необхідні підтримки її внутрішнього потенціалу належному рівні. Організація 

перебуває у стані постійного обміну із зовнішнім середовищем, забезпечуючи 

цим можливість виживання. Але ресурси довкілля небезмежні. І на них 

претендують багато інших організацій, що перебувають у цьому ж середовищі. 
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Тому завжди існує можливість, що організація зможе отримати необхідні 

ресурси із довкілля.  

Це може послабити її потенціал та призвести до багатьох негативних для 

організації наслідків. Завдання стратегічного управління полягає у забезпеченні 

такої взаємодії організації з середовищем, яке дозволяло б їй підтримувати її 

потенціал на рівні, необхідному для досягнення її цілей, і тим самим давало б 

можливість виживати в довгостроковій перспективі[2]. 

ПРАТ «Зерномродукт МХП» є провідним агропромисловим холдингом 

України та найбільшим виробником м’яса птиці на вітчизняному та 

європейському ринку.  

Місія підприємства: бути одним зі світових лідерів аграрного ринку в галузі 

птахівництва, що демонструє стійке фінансово-економічне та операційне 

зростання завдяки постійному підвищенню ефективності бізнесу.  

Основні напрями діяльності агрохолдингу: птахівництво і супутнє 

виробництво: охолоджена курятина, готові продукти харчування, соняшникова і 

соєва олії; рослинництво (вирощування кукурудзи, соняшника, пшениці, рапсу), 

а також інша сільськогосподарська діяльність (виробництво яловичини, 

м’ясоковбасних виробів).  

Вивчаючи внутрішнє середовище компанії, керівництво має можливість 

оцінити внутрішні ресурси компанії, їх можливості. Це дозволяє виявити слабкі 

сторони, зміцнити та розширити конкурентні переваги, що допоможе у 

попередженні різних проблем. 

Вивчаючи зовнішнє середовище, ми маємо можливість оцінити джерела, які 

живлять організацію ресурсами, необхідні організації для підтримки її 

внутрішнього потенціалу на високому рівні. Організація та зовнішнє середовище 

постійно взаємодіють, що забезпечує організації можливість виживання. Але 

варто враховувати, що зовнішні ресурси не безмежні, і існує безліч конкурентів, 

які претендують на них. Недолік у необхідних зовнішніх ресурсах може 

призвести до послаблення організації та різних негативних наслідків [5]. 
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Аналіз динаміки основних  фінансово-господарських показників  

підприємства «Зерномродукт МХП» представлений у таблиці 1.  

Таблиця 1 – Аналіз фінансових результатів «Зерномродукт МХП» за 2019-

2021 рр., тис. грн.  

Показники 2019 2020 2021 

Абсолютне 
відхилення, 

тис.грн 

Відносне 
відхилення, % 

2020-
2019 

2021-
2020 

2020-
2019 

2021-
2020 

Чистий дохід 
від реалізації 
товарів, робіт, 
послуг 

3111,7 3938,2 17238,7 826,5 13300,5 26,56 337,73 

Собівартість 
реалізованої 
продукції 

2987,9 3351,7 13382,7 363,8 10031 12,18 299,28 

Валовий 
прибуток 123,8 586,5 3856 462,7 3269,5 373,75 557,46 

Інші операційні 
витрати 463,5 559,8 3719,90 96,3 3160,1 20,78 564,51 

Чистий 
прибуток 22,1 26,7 111,6 4,6 84,9 20,81 317,98 

Джерело: розроблено автором  
 

Проаналізувавши наведену таблицю виокремимо наступні висновки: 

чистий дохід 2021 року зріс на 13 300,5 тис. грн. по відношенню до 2020, 

збільшився на 337,73 %.  

Собівартість реалізованої продукції з 2019 – 2020 рік збільшилася на 12,18 

%, а з 2020 – 2021 рік збільшилась на 299,28 %, тобто на 10031 тис. грн.  

Валовий прибуток у 2020 році збільшується на 462,7 тис. грн., а за 2021 рік 

збільшується на 3269,5 тис. грн, у відносному відхиленні – 557,46 %.  

Графічно зображено на рисунку 2.  
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Джерело: розроблено автором  

Рисунок 1 – Фінансові результати підприємства «Зерномродукт МХП», 

за 2019-2021 рр., тис. грн. 
 

Ефективна діяльність організації передбачає, що менеджмнет підприжмства 

має навички роботи в умовах зовнішнього середовища, відсутність достатньої 

Коли швидкість змін, що відбуваються, зростає, організація стикається з досить 

високим рівнем невизначеності. В результаті організації необхідно максимально 

швидко адаптуватися до швидких змін, але це потребує значних зусиль, 

тимчасових та фінансових витрат. 

Далі проаналізуємо тенденцію змін балансу підприємства «Зерномродукт 

МХП».  

 

Таблиця 2 – Аналіз статей балансу підприємства «Зерномродукт МХП», за 

2019-20201рр., тис. грн.  

Показники 2019  2020 2021 

Абсолютне 
відхилення, 
тис.грн  

Відносне 
відхилення, % 

2020-
2019 

2021-
2020 

2020-
2019 

2021-
2020 

 Основні 
засоби  699,8 898,7 3428,8 198,9 2530,1 28,42 281,53 

3111,7

123,8

2987,9
3938,2

586,5

3351,7

17238,7
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13382,7
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тис.грн.

Собівартість реалізованої 
продукції, тис.грн.
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Оборотні 
активи 5978,9 5591,7 2975 -387,2 -2616,7 -6,48 -46,80 

Дебіторська 
заборгованість 571,5 466,1 397,1 -105,4 -69 -18,44 -14,80 

Запаси 4923,6 4707,0 1085,9 -216,6 -3621,1 -4,40 -76,93 
Гроші та ї 
еквіваленти 98,7 84,3 1008 -14,4 923,7 -14,59 1095,73 

Кредиторська 
заборгованість   3332,1 2559,3 2283,2 -772,8 -276,1 -23,19 -10,79 

Власний 
капітал 463,7 522,2 633,8 58,5 111,6 12,62 21,37 

Довгострокові 
зобов’язання  3005,2 3292,3 2 678,40 287,1 -613,9 9,55 -18,65 

Поточні 
зобов’язання  3430,4 2675,9 3091,6 -754,5 415,7 -21,99 15,53 

Вартість 
капіталу 463,7 6490,4 6403,8 6026,7 -86,6 1299,70 -1,33 

 Джерело: розроблено автором  
 

Основні засоби у 2021 році збільшуються на 2530 тис. грн. Оборотні активи 

зменшуються у 2021 році на 2616,7 тис. грн.  В 2018 році сума власного капіталу 

становила 463,7 тис. грн. В 2019 році сума власного капіталу збільшилась на 

12,62 %. На кінець 2021 року гроші та їх еквіваленти дорівнюють 1008 тис. грн., 

що на 923,7 тис. грн. більше ніж у 2020 році. Вартість власного капіталу у 2021 

році становить 6026,7 тис. грн., у 2020 році – 6490,4 тис. грн., різниця в 

показниках 1,33 %. На початок досліджуваного періоду, а саме у 2019 році сума 

позикових довгострокових коштів від банку становила 3005,2 тис. грн. Приріст 

цього елемента пасивів становив в 2019 році 9,55 % порівняно з 2020 роком. В 

2021 році сума зменшується на 18,65 % порівняно з попереднім роком, тобто на 

протязі всього періоду підприємство менш активно залучає довгострокові 

позикові кошти банку.  

Графічно дані представлено на рисунку 2.  
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Джерело: розроблено автором 
 
Рисунок 2 – Статті балансу підприємства «Зерномродукт МХП»,   

за 2019-2021 рр., тис. грн. 
 

Як результат розглянутих вище факторів підприємство сформувало 

позитивний чистий фінансовий результат в 2021 році. Це позитивне явище, яке 

свідчить про те, що підприємство діє ефективно і може генерувати прибуток для 

своїх інвесторів.  

Однак, як відомо метою існування кожного підприємства є отримання 

прибутку і розвиток, якої спрямований на підвищення фінансових результатів 

діяльності.  

ПрАТ «МХП» продовжує втілювати свою стратегію диверсифікації ринків 

експорту і шукає нові можливості для бізнесу в країнах Азії, Близького Сходу та 

Африки, нарощуючи обсяги експорту курятини в ці регіони, серед яких ринок 

Саудівської Аравії. Компанія продовжує пошук нових можливостей на ринку 

ЄС. Серед поточних експортних напрямків – 17 країн: Нідерланди, Німеччина, 

Румунія, Польща, Ірландія, Бельгія, Кіпр, Італія, Литва, Естонія та інші. 

Протягом 2019–2021 рр. обсяги експорту готової продукції ПАТ «МХП» зросли. 

За 2021 р. експорт м'яса птиці збільшився на 44% і склав 145,2 тис. тонн., 
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порівняно з 100,6 тис. тонн за 2020 р. Станом на сьогодні частка експорту 

становить близько 34% від загального обсягу продажів м'яса птиці. 
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ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ АГРОПРОМИСЛОВИХ 

ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ 

 
Діяльність агропромислових підприємств є важливою та потужною складовою 

експортного потенціалу країни в умовах воєнного стану. В роботі здійснено 

аналіз товарної структури експорту України, зокрема сільськогосподарської 

продукції. Оцінено та проаналізовано вплив війни в Україні на 
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зовнішньоекономічну діяльність агропромислових підприємств на прикладі 

ПрАТ «МХП». Визначено специфічні ризики, з якими стикнулася компанія у 

період воєнного стану. 

Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, експорт, агропромислове 

підприємство 

Під час воєнного стану коли економіка країни опиняється в складних 

умовах, коли високий рівень інфляції супроводжується відтоком кадрів 

внаслідок внутрішньої та зовнішньої міграції, коли частина підприємств не може 

функціонувати через руйнування або загрозу руйнування, розрив господарських 

зв’язків, відсутність сировини тощо, ті підприємства, що зберегли здатність 

працювати несуть в рази більше фіскальне та соціально-економічне 

навантаження, тому важливо щоб здатність вести зовнішньоекономічну 

діяльність таких підприємств зберігалась та інтенсифікувалася.  

Зовнішньоекономічна діяльність аграрних підприємств є важливим 

фактором розвитку країни. Україна має достатньо великий товарний експортний 

потенціал у сфері агропромислового комплексу. Активна та своєчасна участь 

аграрних підприємств у міжнародній торгівлі є головним напрямком на шляху 

інтеграції країни до світового господарства, яка в подальшому позитивно вплине 

на економіку країни в цілому. 

Зважаючи на важливість та актуальність обговорення даного питання у 

наукових колах не дивним є те, що багато авторів вже провели та опублікували 

певні дослідження зі схожих тем [4-6, 9, 10]. Варто звернути увагу на праці таких 

науковців:  Іванов С.В., Ляшенко В.І., Осадча Н.В., які присвятили своє 

дослідження аналізу існуючої експортної стратегії та створенню методики 

оцінки експортного потенціалу [5]; Доцюк С.О., яка у своїй публікації висвітлює 

сучасні аспекти зовнішньоекономічної діяльності аграрних підприємств України 

[4]; Онищенко Б.Р. у своїх дослідженнях аналізував інвестиційну привабливість 

сільськогосподарського ринку [6]; Прокопишин О.С., Трушкіна Н.В., які вивчали 

проблемні аспекти організації міжнародної логістичної діяльності аграрних 

підприємств в умовах воєнного стану [9].  
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Метою дослідження є аналіз сучасного стану експорту в Україні, оцінка 

впливу війни на функціонування агропромислових підприємств, визначення 

ризиків їх діяльності. 

Агропромисловий комплекс визнано одним із стратегічних секторів 

національної економіки, у якому формується у середньому 10,8% валової 

доданої вартості й 9,3% загальноукраїнського ВВП. При цьому даний вид 

економічної діяльності є експортоорієнтованим [9, с. 83]. 

Це підтверджують і результати проведеного статистичного аналізу. Так, за 

інформаційно-аналітичними матеріалами Державної служби статистики 

України, у 2021 році частка експортних поставок зернових культур, у товарній 

структурі зовнішньої торгівлі, становить 18%, м’яса та їстівних продуктів – 1,2%, 

насіння і плодів олійних рослин – 3,6% [7]. 

Однак, в наслідок повномасштабного російського вторгнення в Україну, 

національна економіка, зокрема, сфера зовнішньоекономічної діяльності, 

стикнулася з рядом труднощів: зменшення обсягів експорту, припинення або 

призупинення функціонування великої кількості підприємств, масова міграція, 

погіршення соціального рівня життя і т.д [10].  

Аналізуючи дані Державної служби статистики про товарну структуру 

зовнішньої торгівлі (табл. 1) за І півріччя 2022 року бачимо стрімке падіння 

обсягів експорту сільськогосподарської продукції, порівняно з аналогічним 

періодом 2021 року.  

Таблиця 1 – Обсяги експорту за І півріччя 2021 та 2022 року 

Код і назва товарів згідно з УКТ 
ЗЕД 

Експорт 
тис. дол. CША у % до І півріччя    

2021 2021 2022 

Усього  
29910144,5 22731709,8 76,0 

I. Живі тварини; продукти 
тваринного походження  

598722,9 683741,5 114,2 

II. Продукти рослинного 
походження  

5045710,4 5479641,5 108,6 

III. Жири та олії тваринного або 
рослинного походження  

3297906,7 2753752,1 83,5 

IV. Готові харчові продукти  
1866698,7 1189087,1 63,7 
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Згідно з розрахунками Міністерства аграрної політики та продовольства 

України, через війну втрачено до 30% посівів або 5 млн. га. У зв’язку з цим 

недоотримана виручка аграрного бізнесу становитиме 5-7 млрд. дол. США. 

Тваринництво знищено на 15%, що складатиме приблизно 2 млрд. дол. США 

збитків [9].  

Акцентуючи увагу на ситуацію, що відбувається зараз, стан економіки 

поступово відновлюється завдяки тим областям, де не ведуться бойові дії, але 

підприємствам доводиться стикатися з викликами війни. 

Розглянемо зміни у міжнародній економічній діяльності агропромислових 

підприємств на прикладі ПрАТ «МХП». Внаслідок того, що росія розпочала 

війну із Україною, весь український бізнес постраждав. За період з 1 лютого по 

1 жовтня 2022 року ціна акцій МХП на Лондонській біржі впала із 6,3$ до 3,74$, 

тобто на 59%. При цьому мінімального значення за 2022 рік акції досягли 23 

березня й ціна складала 3,3$ [8]. 

Варто зазначити, що сучасні умови воєнного стану в Україні вимагають 

кардинальних змін міжнародної логістики у експортному та імпортному 

напрямках, що обумовлено, у першу чергу, блокуванням українських морських 

портів. У довоєнний період понад 70% усієї української продукції 

експортувалося за допомогою морської інфраструктури [10, с. 1006]. Протягом 

перших місяців команда МХП розробляла різні альтернативні логістичні 

маршрути для експорту, в результаті чого незначні обсяги було відправлено за 

територію України. 

Завдяки угоді, підписаній 22 липня 2022 року Україною, російською 

федерацією, Туреччиною та ООН про відновлення експорту зерна, 

сільськогосподарські компанії тепер можуть експортувати з України, і понад 100 

суден вже здійснили доставку кормів для тварин, зерна та рослинних олій до 

ряду країн MENA та ЄС. МХП планує використовувати цей маршрут для 

експорту своєї продукції у ІІ півріччі 2022 року [3].  

Через військові дії 12 березня 2022 року в селі Квітневе (Київська область) 

виникла пожежа на складі, у якому зберігалася заморожена м’ясна продукція 
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МХП. Внаслідок пожежі більше ніж 3 тис. тон продукції було втрачено. Це був 

найбільший склад в Україні, який використовувався для зберігання заморожених 

продуктів, його застосовували переважно великі роздрібні мережі України. 

Постраждалих працівників складу немає. У зв’язку із загостренням бойових дій 

у Донецькій області, у квітні МХП тимчасово призупинив діяльність 

«Українського бекону», що знаходиться у Краматорському районі Донецької 

області (м’ясопереробна потужність підприємства складає близько 34 тис. тон на 

рік) [6]. 

Після російського вторгнення 24 лютого 2022 року МХП поніс значні 

витрати, пов’язані з війною. За період з 1 січня по 30 червня 2022 року вони 

становили майже 50 млн. дол. США. Працюючи з волонтерами, МХП надавав 

гуманітарну допомогу, у тому числі безоплатна поставка населенню України 

близько 13 тис. тонн продукції птахівництва з початку вторгнення [3]. 

Розглянемо детальніше як змінилися фінансові результати компанії за 

перше півріччя 2022 року порівняно з першим півріччям 2021 (табл. 2). 

Таблиця 2 – Фінансові  результати ПрАТ «МХП»  

за І півріччя 2021 та  2022 рр. 

Млн. дол. 
США Птахівництво Рослинництво 

М’ясопереробка 
та інші 

господарські 
операції 

ЕОS, 
Європейський 
операційний 

сегмент 

Усього 

 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 
Дохід 707 809 13 53 78 63 191 224 989 1 149 

У % до 
загального 

доходу 
72% 70% 1% 5% 8% 5% 19% 20% 100% 100% 

В т. ч. 
дохід від 
експорту 

431 538 7 34 12 11 52 57 502 640 

Чистий 
прибуток 143 148 147 25 13 6 55 62 358 241 

Джерело: [2, 3] 

Якщо розглядати товарну структура доходів то можна відмітити, що 70% 

припадає на доходи від реалізації продукції птахівництва. Порівняно з 

попереднім роком цей відсоток знизився на 2 пункти. Але відбулося збільшення 

доходів від рослинництва на 4%, а також від EOS на 1%. Не зважаючи на 
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складність логістичних маршрутів і призупинення будь-яких перевезень за 

допомогою морської інфраструктури частка доходів від експорту за І півріччя 

2022 року становить 55,7%. Для порівняння у попередньому році вона становила 

50,7%. Зростання частки експорту може бути пов’язано з збільшенням ціни на 

продукцію та нарощенням виробничих потужностей європейського 

операційного сегменту. Згідно з даними Річної та фінансової звітності за 2021 рік 

[1], обсяги виробництва європейського операційного сегменту зросли на 6% до 

31 259 тонн у 2 кв. 2022 року (2 кв. 2021 року: 29 455 тонн). Середня ціна на 

курятину МХП Україна зросла на 22% до 2,03 дол. США за кг (2 кв. 2021р.: 1,67 

дол. США за кг) без ПДВ. Середня ціна курятини виробництва EOS зросла на 

33% до 3,36 євро за кг (2 кв. 2021р.: 2,53 євро за кг).  

Як у І півріччі 2021 та і у І півріччі 2022 році найбільшим іноземним ринком 

збуту для МХП були країни MENA (MiddleEast and North Africa), що зображено 

на рис.1. Проте бачимо, що частка цих країн у географічній структурі експорту 

значно зменшилася через складність поставок, а саме на 10%. Але збільшилася 

частка експорту до країн ЄС та Африки. 

 
Рисунок 1 – Географічна структура експорту МХП 

Джерело: [2, 3] 

На рис. 2 зображено класифікацію ризиків компанії. Для зручності було 

виділено дві групи ризиків: ризики, що не зумовлені початком 

повномасштабного вторгнення та специфічні ризики, що пов’язані із війною. 
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Рисунок 2 – Ризики діяльності ПрАТ «МХП» 
Джерело: [1, 6] 
В умовах війни зовнішньоекономічна діяльність підприємств, які мають 

змогу продовжувати працювати, покликана підтримати економіку країни, 

забезпечити зростання її військового потенціалу та підтримку населення.  
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основні функції. Проаналізовано основні фінансово-господарські показники 
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корпоративна культура. 

Корпоративна культура та стратегія та є одними з основних важелів, які є 

у розпорядженні вищих керівників у їхніх нескінченних пошуках підтримки 

життєздатності та ефективності організації. Стратегія пропонує формальну 

логіку для цілей компанії та орієнтує людей навколо них. Культура виражає цілі 

через цінності та переконання та спрямовує діяльність через спільні припущення 

та групові норми. 

Дослідженням корпоративної культури, як  важливого чинника управління 

персоналом, а отже і  ефективним функціонуванням організації в цілому,  

займались такі вчені як Алпєєва Т.М., Гаєвський Б.А,  Гриценко Н.В. 

Герчанівська П.Е.   Голубева Е.І. , Давидов Ю.Н., Захарчин Г.М.  Красовський 

Ю.Д., Палеха Ю.І, Рей  С.А., Едгар Ш.М, Левин К.І, Хаєт Г.В.   

 Метою статті є дослідження  значення корпоративної культури фірми у 

створенні міжнародної маркетингової стратегії 

Завдяки корпоративній культурі професійна компетентність окремої 

людини  проросте у ринкову комунікативну компетенцію, а на міжнародному 

ринку  звучатиме як інтеркультурна компетенція. Відповідно  якість відносин на 

ринку залежить від якості наявних на ньому суб’єктів:  індивідуальних чи 

колективних. Корпоративна культура покликана забезпечити  високу якість на 

всіх рівнях. Корпоративна культура розвиває почуття  відповідальності, завдяки 

якій у взаємовідносинах між учасниками ринку стає  нормою поведінки 

виконання всіх зобов’язань та коректність у стосунках із  партнерами. Для того, 

щоби корпоративна культура стала фактором розвитку  соціальної поведінки 

конкурентів на ринку, необхідно чітко визначити правила  соціальної поведінки 

на ринку, знайшовши точки дотику представників різних  соціумів, створивши 

атмосферу відкритості, толерантності в сприйнятті соціальних  норм і правил 

поведінки представників іншого суспільстві [ 2].  

https://hbr.org/2019/03/strategy-needs-creativity
https://hbr.org/2018/01/whats-your-organizations-cultural-profile?ab=seriesnav-spotlight
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Компанія не існує без власної культури. Якщо свідомо її не створювали, 

вона виникне в процесі становлення і роботи. Від того, якою буде корпоративна 

культура залежить залученість співробітників, імідж компанії. В умовах 

сучасного ринку це важливо – успішним є тільки клієнтоорієнтований, відкритий 

і впізнаваний бізнес. 

Корпоративна культура (КК) – це сукупність моделей поведінки в 

організації. Вона формується з її розвитком і розділяється всіма членами 

колективу. Іншими словами, це система цінностей, правил, традицій, якої 

дотримується персонал. 

Організаційні складові елементи корпоративної культури представлені на 

рис. 1. 

 
Рисунок 1 - Організаційні складові елементи корпоративної культури 

Сюди входять ситуації, з якими персонал стикається кожен день. В який 

час приходити і залишати робоче місце, чи є право відлучатися з робочого місця, 

як одягатися, як спілкуватися з колегами. Якщо ці правила для співробітника 

неприйнятні або стомлюючі, працювати він не зможе. 

Ідейні складові елементи корпоративної культури представлені на рис.  2. 
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• Рисунок  2 -  Ідейні складові елементи корпоративної культури 

Наприклад, філософія установи передбачає здоровий спосіб життя, а новий 

співробітник не любить спорт. Йому і колективу некомфортно один з одним – у 

них різні цінності. 

Теоретико-методологічне дослідження формування корпоративної 

культури зумовлює подальше оцінювання складу й структури корпоративної 

культури та аналізування її впливу на показники діяльності підприємства. 

Першочергове завдання аналізування корпоративної культури полягає у 

створенні загальної концепції аналізу та побудові логічної конструкції 

процедури аналізу. Технологічним питанням при цьому є вибір суттєвих 

моментів аналізу і відсіювання несуттєвих, а методологічним - що саме вважати 

за суттєве, а що ні? Методологічною проблемою є вибір рівня аналізу, оскільки 

на кожному рівні поняття суттєвості буде відрізнятися, а також мети, яку ставимо 

перед собою в процесі аналізу [2, 3]. 

Проблемним полем у контексті дослідження залишається взаємозв’язок 

аналізу, обліку, інформаційного масиву і статистики. Проблеми технологічного 

характеру пов’язані також з тим, що корпоративна культура не належить до 

числа обліково-статистичних категорій, що зумовлює значні труднощі в її аналізі 

й оцінюванні. Методологія аналізу ґрунтується на діалектичному сприйнятті 

об’єкта дослідження. Отже, вона охоплює взаємозалежності, стани, процеси і 
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можливості розвитку, які необхідно відобразити в методичних положеннях із 

аналізування. Якість методології визначається об’єктивністю та точністю 

результатів дослідження, пов’язаного із корпоративною культурою [1,2]. 

Для того щоб оцінити стан корпоративної культури фірми у створенні 

міжнародної маркетингової стратегії необхідно дослідити основні фінансово-

господарські показники діючого підприємства.  

Таблиця 1 – Основні показники фінансової звітності ТОВ «ТРАК», тис.грн.  
Показники Рік Абсолютний приріст 

(відхилення), +,– 
Відносний приріст 

(відхилення), % 
2019 2020 2021 2020 / 

2019 
2021 / 
2020 

2020 / 
2019 

2021 / 
2020 

2021 / 
2019 

Чистий дохід від 
реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) 

16 214,3 12 152,4 16 509,2 -4 061,9 4 356,8 -25,05 35,85 1,82 

Собівартість 
реалізованої продукції 
(товарів, робіт, послуг) 

13 947,7 10 656,5 14 782,9 -3 291,2 4 126,4 -23,6 38,72 5,99 

Валовий прибуток 
(збиток) 

2 266,6 1 495,9 1 726,3 -770,7 230,4 -34 15,4 -23,84 

Чистий фінансовий 
результат: прибуток 
(збиток) 

283,3 139,9 177,5 -143,4 37,6 -50,62 26,88 -37,35 

 

В 2019 р. ТОВ «ТРАК» сформувало обсяг виручки в розмірі 16 214,3 тис. 

грн. На кінець 2021 р. виручка становить 16 509,2 тис. грн., що на 1,82% більше 

показника на початок періоду аналізу. Це вказує на здатність підприємства діяти 

в складних економічних умовах, використовувати наявні конкурентні переваги, 

задовольняти потреби свого цільового сегменту ринку. Це призводить до того, 

що у підприємства залишається більше фінансових ресурсів для того, щоб 

покрити постійні і змінні витрати, заохочувати ефективних співробітників, 

погашати фінансові зобов'язання, вирішувати інші оперативні та стратегічні 

завдання. 

 Графічно дані представлено на рис. 3  
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Рисунок 3 – Основні фінансово-господарські показники діяльності 

підприємства . 

Про зниження ефективності господарських процесів на підприємстві 

свідчить чистий дохід, який ріс більш повільними темпами (на 1,82%), ніж 

собівартість (на 5,99% за 2019 - 2021 рр.). Важливо досягати протилежної 

ситуації, що дозволить формувати більш відчутний фінансовий результат ТОВ 

«ТРАК». 

Валовий прибуток ТОВ «ТРАК» був додатнім на кінець 2021 р. і становив 

1726,3 тис. грн. проти 2266,6 в 2019 р., що вказує на ефективні операційні 

процеси, які дозволяють створювати додану вартість в рамках щоденної 

діяльності трудового колективу. Як результат, залишаються додаткові фонди, які 

можуть використовуватися для здійснення управлінських витрат, витрат на збут, 

фінансових витрат. 

Рішення менеджменту в сфері управління операційною діяльністю ТОВ 

«ТРАК» були неефективними, тому що спостерігається скорочення на 1 037,9 

результату від операційної діяльності, що вказує на відсутність коштів для 

погашення фінансових зобов'язань і формування чистого прибутку. В кінцевому 

підсумку показник був від'ємним і становив -725,5 тис. грн. 

Кінцевий фінансовий результат діяльності підприємства є найбільш 

важливим індикатором, що свідчить про здатність підприємства створювати 
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додану вартість, займати стійке ринкове становище за рахунок реалізації якісних 

бізнес-процесів. Чистий прибуток формується під впливом усіх управлінських 

рішень, які були зроблені протягом періоду аналізу, а також об'єктивних 

зовнішніх і внутрішніх процесів. Чистий прибуток ТОВ «ТРАК» становить 283,3 

тис. грн. в 2019 р. 

Отже, за результатам и дослідження визначено, що для управління 

корпоративною культурою  важливо  здійснювати оцінку фінансових показників 

діяльності  в залежності від цілей, методів визначення та показників  

прибутковості кожного підрозділу та компанії загалом.   
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Досліджено, що сучасні міжнародні ринки є надзвичайно привабливою сферою, 

яка створює значні перспективи для підприємств. Але характерною рисою 

зовнішніх ринків є жорстка конкуренція, тому вихід підприємства на ці рівнів 
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роботи передбачає високий рівень управління та використання сучасних 

методів виходу на зовнішні ринки. Експортно-імпортна політика підприємства 

потребує розробки спеціального підходу до підтримання високої 

конкурентоспроможності виробленої продукції та використання ефективних 

методів маркетингу. Саме тому метою даної роботи є розгляд тих стратегій, 

які може застосувати підприємство для виходу на зовнішній ринок, а також 

механізмів та наслідків їх реалізації.  

Ключові слова: міжнародна  діяльність,  підприємство,  ринкове  управління,  

середовище,  стратегія, функціонування. 

Постановка проблеми. Вихід підприємств на зовнішні ринки зазвичай є 

тривалим еволюційним процесом. Систематичне, поступове набуття досвіду в 

міжнародній діяльності – найкращий, а в багатьох випадках і єдиний шлях до 

стабільного успіху. Потреба в нових теоретичних і практичних підходах до 

виходу підприємств на зовнішні ринки та формування ефективної системи 

управління міжнародною діяльністю посилила інтерес до удосконалення досвіду 

в даній галузі. Тому дослідження процесу виходу підприємств на міжнародну 

арену достатньо актуальні в сучасних ринкових умовах. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Процесу виходу підприємств на 

зовнішні ринки у сучасній міжнародній практиці присвячені праці таких 

українських і зарубіжних вчених-економістів, як В. Алексуніна, А. Ігнатюка, Г. 

Дроздова, Ф. Котлера, І. Коротко, Я. Ліпчинського, А. Сміта, Д. Рікардо, Т. 

Харчук, Т. Циганкової, П. Чорномаза, А. Філіпенка та інших. Проте, аналіз праць 

і публікацій вказаних авторів засвідчує недостатню вивченість питань 

пов’язаних з проблемами виходу підприємства на світову арену.  Формулювання 

цілей статті. Метою статті є обґрунтування особливостей стратегії міжнародної 

діяльності підприємства. 

Виклад основного матеріалу. Вихід підприємств на зовнішні ринки зазвичай 

є тривалим еволюційним процесом. Процес виходу підприємств, компанії або 

фірми на міжнародний ринок передбачає визначення цілей, мотивів, детальний 
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аналіз та оцінку можливостей компаній, фірм, підприємств, що виходять на 

міжнародний ринок.  

Для фірми вихід на зовнішній ринок зводиться до вирішення ряду проблем 

та досягнення поставлених цілей, таких як залучення нових клієнтів, скорочення 

витрат і підвищення конкурентоспроможності, отримання переваг за рахунок 

ключової компетенції, зниження ризику країни за рахунок диверсифікації, 

збільшення ринкової капіталізації компанії та інші.  

Вирішення проблеми виходу компаній на міжнародний ринок передбачає, 

як правило, з’ясування двох основних питань: мотивів підприємств до виходу на 

зовнішні ринки і чинників, які визначають вибір форми виходу підприємств на 

зовнішні ринки [3, с.212]. 

Обмеження меж діяльності вітчизняних компаній лише межами 

внутрішнього ринку не дозволяє їм повністю розкрити свої виробничі та 

маркетингові можливості. Більш того, вихід на зовнішні ринки змушує 

національні підприємства переглядати свої бізнес стратегії, впроваджувати нові 

технологічні процеси, підвищувати якість товарів та послуг. Інакше вони не 

зможуть бути достатньо конкурентоспроможними. Отже, вихід на зовнішні 

ринки – це процес, з однієї сторони, необхідний, а з іншої – закономірний. 

Основною метою, з якою підприємства виходять на зовнішні ринки, є 

максимізація прибутку за рахунок використання ефекту масштабу. Досягнення 

цієї мети не вичерпує всі елементи мотиваційного механізму, який складається 

із конкретних збуджувальних мотивів [5, с.10]. 

Вихід суб’єктів господарювання на зовнішні ринки є одним із важливих і 

необхідних завдань вітчизняних підприємств. Згідно з діючим законодавством 

вони самі визначають обсяги експорту товарів на основі перемовин із 

іноземними партнерами; терміни продажу; країни, в які буде здійснюватися 

експорт; формують для цих цілей управлінські структури; укладають договори 

на здійснення поставок товарів тощо. Перед підприємством, що планує вихід на 

зарубіжні ринки, постає безліч питань [5, с.10] 
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Рисунок 1 – Мотиви виходу підприємств на міжнародні ринки [5, с.11]. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Перелік основних питань, що постають перед підприємством, 

яке планує вихід на зарубіжні ринки [5, с. 12]. 
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щоб досягти поставлених 
цілей на обраному ринку? 

7. Які економічні, 
науково-технічні та інші 

результати можуть і мають 
бути отримані в результаті 

участі підприємства в 
міжнародному поділі праці? 
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Міжнародний ринок є надзвичайно складним утворенням. Він 

характеризується значною місткістю, що створює значні перспективи для 

підприємств, але одночасно висуває і додаткові вимоги до маркетингу. 

Підприємство має забезпечити відповідність якості товару, упаковки, дизайну, 

реклами міжнародним стандартам, а виробничого комплексу — сучасному 

науково-технічному рівню. Персонал повинен вміти налагоджувати тісні зв'язки 

із закордонними представниками та організовувати на високому професійному 

рівні міжнародні торги, виставки, ярмарки, конференції тощо. Експортно-

імпортна політика підприємства потребує специфічного підходу до підтримання 

конкурентоспроможності як з кількісних, так і з якісних параметрів, більш 

старанного дотримання принципів і методів маркетингу.  

Вихід за межі національних кордонів підприємства, що працює на 

міжнародному ринку, спричинює низку труднощів, пов’язаних з подоланням 

адміністративних бар’єрів, які обумовлені локальними особливостями кожної 

окремо взятої країни. У вирішенні цього питання величезна роль відводиться 

міжнародному маркетингу, що дає змогу пояснити та обґрунтувати стратегії 

виходу на зовнішні ринки.  

Розширення зовнішньоекономічних зв’язків передбачає збільшення обсягів 

експорту та імпорту, участь у міжнародних аукціонах і торгах, збільшенні 

інвестицій у закордонні підприємства і, нарешті, існування світового ринку 

товарів і послуг, де особливе місце займають транснаціональні корпорації, що 

діють у багатьох країнах, використовують зарубіжні виробничі та збутові 

відділення, які фактично працюють на світовий ринок у цілому [5, с. 10-11]. 

Міжнародна економічна діяльність – це низка економічних  відносин  між  

вітчизняними  та  зовнішньоекономічними агентами у сферах торгівлі, 

інвестиційній, інноваційній, валютно-кредитній діяльності та фінансовій сферах, 

регулювання яких забезпечується в рамках національного законодавства та 

укладених міждержавних угод. 

Стратегії міжнародної діяльності є ключовим елементом  концепції  

розвитку  підприємств  на основі  інтернаціоналізації  діяльності.  Стратегічне 



246 
 

ринкове управління характеризується зовнішньою  орієнтацією,  своєчасністю  

прийнятих рішень,  підприємницьким  духом,  підтримкою інформаційних  

систем  та  програм  управління знаннями в глобальному масштабі. Стратегія  

міжнародної  діяльності  повинна розглядатись як функціональна стратегія, яка 

за ієрархією пов’язана і з конкурентною, і з ресурсною, і з товарною, і з іншими 

стратегіями підприємства. Для такої стратегії повинні існувати відмінні 

характеристики. Отже, можна виділити певні особливості стратегії міжнародної 

діяльності підприємств [1, с. 362-363]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Особливості стратегії міжнародної діяльності підприємства[1, 

с.363]. 

 

Існує декілька альтернативних стратегій проникнення на закордонні ринки, 

а саме:  

– стратегія непрямого експорту;  

– стратегія прямого експорту;  

– стратегія ліцензування;  

– стратегія створення спільного підприємства;  

– стратегія прямого інвестування.  

Стратегія зовнішньоекономічної діяльності підприємства 

Спрямованість 
на зовнішнє та 

внутрішнє 
середовище 

Комплексні
сть 

Необхідність 
врахування всіх 

факторів та можливих 
ситуацій 

Врахування 
пріоритетності 

зовнішньоекономічної 
діяльності 
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Міжнародна комерційна практика показує, що найчастіше компанії 

використовують дві основні стратегії проникнення, а саме — прямий і непрямий 

(опосередкований) експорт. 

Непрямий експорт — єдиний прибутковий спосіб виходу на зовнішній 

ринок у випадку обмеженості ринку. Непрямий продаж означає, що виробник діє 

через іншу фірму в країні базування, направляючи свою продукцію на 

міжнародний ринок. Підприємство виробляє продукцію у своїй країні й адаптує 

її до вимог закордонного ринку. 

Однією із стратегій проникнення на закордонний ринок є укладання 

ліцензійного договору. Ліцензування — це надання іншій фірмі визначених прав 

на використання патентів, торгових марок або ноу-хау за визначену платню. 

Продаж ліцензій є резонним у тому випадку, якщо фірма, що володіє цінними 

технологічними патентами чи ноу-хау на унікальну продукцію, не має 

організаційних структур на закордонних ринках і ресурсів для самостійного 

виходу на ринок. 

Основною перевагою використання стратегії ліцензування є доступ на 

новий ринок без інвестицій. Але сьогодні вважається, що ліцензування в галузі 

виробництва пов'язане з високим ризиком (наприклад, ліцензіат може 

перетворитися на конкурента). Ліцензування у сфері послуг пов'язане з меншим 

ризиком. При цьому багато великих компаній використовують франчайзинг 

(комерційну концесію). Переконливим прикладом успіху в галузі франчайзинга 

є мережа «Макдональдс». Головна причина її успіху — в широких програмах 

навчання і контролю за якістю. Але при цьому зберігається деяка економічна 

незалежність ліцензіатів. З правової ж точки зору, вони— незалежні юридичні 

особи. 

Якщо компанія виходить на декілька зовнішніх ринків і використовує 

багатонаціональну стратегію, то вона пристосовує свої стратегічні дії до 

конкретної ситуації на ринку кожної країни. У цьому випадку загальна 

міжнародна стратегія є сукупністю стратегій щодо кількох країн. Таким чином, 

фірма намагається адаптуватися до умов різноманітних зовнішніх ринків. 
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Необхідність у багатонаціональній стратегії виникає завдяки існуючому 

різноманіттю культурних, економічних, політичних і конкурентних умов у 

країнах світу. Голобною перевагою цієї стратегії є її відповідність місцевим 

умовам країни, а недоліками — недостатнє використання потенційних 

конкурентних переваг, зростання витрат компанії на дослідження, рекламу тощо. 

Альтернативним варіантом виступає глобальна стратегія, яка базується на 

припущенні, що споживачі великої кількості країн віддають перевагу відносно 

дешевим стандартним товарам порівняно з дорогими диференційованими. Для 

компанії, яка використовує цю стратегію, весь світ — це єдиний ринок без 

національних кордонів і національних відмінностей між споживачами [4, с.101-

104]. 

Успішність  міжнародної  діяльності  підприємств  залежить  від  багатьох  

внутрішніх  та  зовнішніх чинників, серед яких одним із ключових є формування 

та реалізація ефективної стратегії діяльності, яка являє собою план розвитку 

підприємств стосовно діяльності, пов’язаної з виходом на зовнішній ринок, 

завоюванням бажаної частки ринку, розширення та підтримання своїх позицій.  

Проте  для  кожного окремого підприємства її можна відобразити у вигляді 

ланцюга, основними ланками якого є:  

– аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища;  

– розробка місії та цілей підприємства;  

– вибір конкретної стратегії розвитку;  

– реалізація підприємством вибраної стратегії [1, с. 363-364]. 

На світовому ринку до таких конкретних цілей можуть відноситися наступні 

характеристики: географічної області, для якої встановлюється дана мета – 

регіон, країна або група країн; часового терміну досягнення мети; кількісної 

рекомендації бажаного фірмою стану або результату; змісту, тобто що саме 

необхідно досягнути в ході міжнародної діяльності.  

Задачі, що виконуються на даному етапі, можуть бути наступними: 

отримання більш високого доходу; підвищення престижу фірми; економія 

витрат шляхом збільшення обсягів реалізації; завоювання новітніх ринків та 
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розширення кордонів діяльності фірми; отримання не тільки практичних 

навичок, а й новітніх ідей, організація фірми на новому рівні.  

Далі відбувається оцінювання власних ресурсів підприємства на предмет їх 

відповідності виявленим можливостям і загрозам. За допомогою аналізу 

вивчаються тенденції розвитку; ґрунтовно і системно розробляються чинники 

зміни результатів діяльності, аргументуються плани й адміністративні рішення, 

відбувається контроль за їх реалізацією; виявляються резерви поліпшення 

ефективності виробництва, оцінюються наслідки діяльності підприємства, 

формується економічна стратегія розвитку підприємства. 

Вибір методу виходу на зовнішні ринки залежить від мети підприємства, 

масштабів діяльності, характеру товару й намірів керівництва контролювати 

продаж. Також враховується потенційний обсяг продажу, витрати й інвестиції на 

організацію руху товарів, наявність підготовленого персоналу. У загальному 

вигляді на цьому етапі при виборі методів виходу на зовнішні ринки 

здійснюється оцінка таких критеріїв: форма руху капіталу; рівень витрат 

пов’язаних з виходом на закордонний ринок, ступінь привабливості 

інвестування, контроль ринку тощо[3, с. 213-214]. 

Якщо компанія виходить на декілька зовнішніх ринків і використовує 

багатонаціональну стратегію, то вона пристосовує свої стратегічні дії до 

конкретної ситуації на ринку кожної країни. У цьому випадку загальна 

міжнародна стратегія є сукупністю стратегій щодо кількох країн. Таким чином, 

фірма намагається адаптуватися до умов різноманітних зовнішніх ринків. 

Необхідність у багатонаціональній стратегії виникає завдяки існуючому 

різноманіттю культурних, економічних, політичних і конкурентних умов у 

країнах світу. Головною перевагою цієї стратегії є її відповідність місцевим 

умовам країни, а недоліками — недостатнє використання потенційних 

конкурентних переваг, зростання витрат компанії на дослідження, рекламу тощо. 

Альтернативним варіантом виступає глобальна стратегія, яка базується на 

припущенні, що споживачі великої кількості країн віддають перевагу відносно 

дешевим стандартним товарам порівняно з дорогими диференційованими. Для 
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компанії, яка використовує цю стратегію, весь світ — це єдиний ринок без 

національних кордонів і національних відмінностей між споживачами.  

Ця стратегія з успіхом застосовується такими транснаціональними 

корпораціями, як Sоnу, Соса-Соlа, Рерsі Со, МсDonalds, Ргосter & Gamble та ін. 

До головних факторів, що впливають на вибір стратегії проникнення на 

зарубіжний ринок, належать: 

1) швидкість входження на ринок; 

2)  прямі і непрямі витрати;  

3)  гнучкість в діяльності на ринку відповідної країни;  

4)  рівень можливого підприємницького ризику;  

5)  строки окупності інвестицій;  

6)  існування недовиконаних зобов'язань компанії перед існуючими 

партнерами, агентами і дистриб'юторами у випадку створення 

власної дистриб'юторської мережі для виходу на більш привабливий 

зовнішній ринок.  

Фірми зарубіжних країн дотримуються різних стратегій при проникненні на 

зовнішні ринки.  

Наприклад, американські компанії найчастіше використовують атакуючі 

стратегії. Вони покладаються на впровадження нових технологій з метою 

розширення зовнішніх ринків. Європейські ж фірми віддають перевагу 

проникненню на вже освоєні чи тісно пов'язані з раніше освоєними ринками (їхні 

стратегії є більш оборонними).  

Японські компанії найчастіше застосовують стратегію низьковитратного 

виробництва обмеженого асортименту продукції у великих обсягах, що надає їм 

можливість використовувати ціну в якості головного конкурентного інструмента 

для збільшення продажу[4, с. 105-106]. 

Заключний етап дозволяє виявити відповідність чи не відповідність фірми 

зовнішнім ринкам та сформулювати за необхідності тактику чи механізми дії. На 

цьому етапі відбувається створення системи міжнародної маркетингової 

інформації на підприємстві, формування необхідної правової бази для діяльності 
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компанії на зарубіжних ринках, розробка маркетингових програм та планів, 

розподіл наявних коштів за цілями, часом і підрозділами підприємства, 

створення економічних стимулів для експортної діяльності [3, с. 213-214].  

Висновки. Проведене дослідження доводить, що для проникнення фірми на 

світові ринки необхідним є створення та доцільне використання стратегій фірми. 

Розробка методів та шляхів виходу підприємством на міжнародні ринки, 

своєчасне виявлення і визнання помилок завдяки стратегічному плануванню 

допоможе обійти бар’єри, помилки, а також розробити коригувальні рішення, а 

це, в свою чергу, допоможе підприємстві чи компанії вирішити маркетингові і 

тактичні завдання на міжнародному ринку. Використання  стратегічного  плану  

міжнародної  діяльності  компанії  не  тільки  прискорює вихід із кризи за рахунок 

збільшення продажів  на  зарубіжних  ринках,  але  й  має  гідну 

конкурентоспроможність за кордоном та імідж компанії  у  світовому  діловому  

світі,  а  також може бути покращений. Тому для забезпечення ефективної 

діяльності компанії та її конкурентоспроможності  необхідно  мати  

обґрунтовану стратегію та бути готовим адаптуватися до можливих  

непередбачених  ситуацій,  які  можуть виникнути в майбутньому. У зв’язку зі 

зміною геоекономічного  пріоритету  міжнародного  економічного  

співробітництва  України  та  чітким визначенням  напряму  європейської  

інтеграції для її подальшого розвитку українські компанії перетворили свою 

міжнародну діяльність на ринок Європейського Союзу (ЄС). знаходячи нові 

можливості, робити необхідні кроки з ринком. Такі  зміни  є  складними, оскільки 

принципи торговельної співпраці з  країнами  ЄС  недостатньо  зрозумілі  

українським  виробникам.  Тому  необхідно  не  тільки розуміти статус збуту 

продукції, але й покращувати виробничий процес.  
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виокремлення типів диверсифікації, особливостей її здійснення в сучасних 

умовах на вітчизняних та зарубіжних підприємствах. 

Ключові слова:  товарна диверсифікація, інтеграція, вертикальна інтеграція, 

горизонтальна інтеграція, квазі-інтеграція, латеральна інтеграція, часткова 

інтеграція.  

У ринковій економіці метою діяльності підприємств  є максимізація 

прибутку та мінімізація ризиків. Поточні та майбутні результати ведення бізнесу 

знаходяться під впливом непередбачуваних подій, і на практиці частота 

ситуацій, коли перспективні інвестиції стали від’ємним грошовим потоком, є 

тривожно високою. Таким чином, завданнями для фінансових аналітиків на 

підприємствах постає побудова прогнозів та оцінка ризиків, пошук методів 

ефективного управління ними для запобігання банкрутству підприємства. Саме 

антикризовий менеджмент містить необхідний механізм для попередження та 

подолання кризових явищ, які так чи інакше виникають на будь-якому етапі 

життєвого циклу підприємства. 

З початку березня 2020 року по кінець березня 2021 року було відкрито 

провадження у 706 справах про банкрутство, в середньому це 54 нові справи на 

місяць. При цьому стабільне зростання кількості нових справ спостерігається з 

грудня 2020 року, в середньому 75 справ на місяць. 

Для порівняння візьмемо кількість справ, провадження в яких було 

порушено з 2015 по 2019 рік. Отже, статистика така: 2015 рік – 6859 справ; 2016 

рік – 1491 справ; 2017 рік – 1413 справ; 2018 рік – 873 справ; 2019 рік – 794 справ. 

З переходом війни в Україні у затяжну криваву фазу, «діра» у бюджеті країни 

стає дедалі очевиднішою, зростання цін і дефіцит на певні товари – 

відчутнішими, а перспективи – похмурішими. 

Після оголошення на території України воєнного стану та початку активної 

фази бойових дій більша частина бізнесу була фактично паралізована через 

різноманітні обставини. 
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Починаючи від морального та психологічного шоку до економічного спаду 

ділової активності та неможливості здійснення діяльності підприємствами, які 

знаходяться на території проведення бойових дій.  

Поряд із реальним воєнним фронтом, кіберфронтом очевидним та життєво 

необхідним є запуск потужного економічного фронту. 

У сьогоднішні непрості часи він надзвичайно важливий для суспільства. 

Без економічної активності неможливе повноцінне функціонування держави в 

умовах воєнного стану.  

Саме з цією метою держава почала активно запроваджувати комплексні 

зміни до законодавства та державних програм, спрямованих на підтримку 

української економіки.  

Цілком зрозуміло, що в таких умовах єдиним можливим способом 

підтримки бізнесу є тотальна дерегуляція, лібералізація та посилення державної 

підтримки.  

Постановою №314 від 18 березня 2022 року Кабмін запровадив 

декларативний принцип набуття права на провадження господарської діяльності 

без необхідності отримання документів дозвільного характеру, ліцензій тощо.  

Тобто у період воєнного стану перед початком діяльності підприємцю 

необхідно подати декларацію встановленої форми до Міністерства економіки, а 

у випадках здійснення охоронної діяльності – до Міністерства внутрішній справ.  

Водночас є низка виключень, серед яких — діяльність, пов’язана з 

радіоактивними та іншими небезпечними речовинами, видобутком корисних 

копалин, виробництвом лікарських засобів, зовнішньоекономічною діяльністю, 

організацією та проведенням азартних ігор, оцінкою відповідності щодо 

технічних регламентів тощо.  

Через війну багатьом підприємствам довелося зупинити діяльність. Тому 

Уряд запустив програму допомоги бізнесу для тимчасової зміни роботи. Таким 

чином, ви та ваші працівники зможете продовжити працювати в західних 

областях України та підтримувати економіку нашої країни. 
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Внесені до Трудового кодексу зміни націлені на лібералізацію трудових 

відносин під час дії воєнного стану. Серед основних новацій: можливість 

збільшення робочого часу з 40 до 60 годин на тиждень та зменшення 

обов'язкового вихідного дня до одного, можливість призупинення дії трудового 

договору. 

Спрощена система звільнення та скорочення працівників у зоні проведення 

активних бойових дій та звільнення від відповідальності за порушення строків 

виплати заробітної плати за умови, якщо роботодавець доведе, що така затримка 

пов’язана з веденням активних бойових дій або викликана іншими вагомими 

причинами.  

У цьому контексті варто згадати Постанову Кабінету Міністрів №212-р від 

11 березня 2022 року, яка надає право юридичним особам здійснювати видаткові 

платежі з рахунків, на кошти яких було накладено арешт органами виконавчої 

служби або приватними виконавцями, виключно на такі цілі:  

− виплата заробітної плати в розмірі не більше 5 мінімальних заробітних 

плат (6500*5 = 32 500 грн) в місяць на одного працівника;  

− сплата податків, зборів та єдиного внеску на загальнообов’язкове 

соціальне страхування.  

Мають місце також новації у податковій сфері. Так, Закон про зміни до 

Податкового кодексу передбачає введення нового тимчасового механізму 

оподаткування суб’єктів господарювання, що добровільно можуть перейти на 

неї.  

Зокрема, компанії з обсягом доходу до 10 мільярдів гривень мають право 

стати платниками єдиного податку 3-ї групи, дана система передбачає: 

− ставку податку 2% від доходу (замість 18% податку на прибуток); 

− ПДВ (20%) з операцій на території України не застосовується; 

− відсутнє обмеження кількості працівників.  

Крім того, зміни передбачають також зупинення перебігу строків 

визначених Податковим Кодексом на час воєнного стану.  
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Закон про зміни до Податкового кодексу передбачає введення нового 

тимчасового механізму оподаткування суб’єктів господарювання, що 

добровільно можуть перейти на неї.  

Зокрема, компанії з обсягом доходу до 10 мільярдів гривень мають право 

стати платниками єдиного податку 3-ї групи, дана система передбачає: 

− ставку податку 2% від доходу (замість 18% податку на прибуток); 

− ПДВ (20%) з операцій на території України не застосовується; 

− відсутнє обмеження кількості працівників.  

Крім того, зміни передбачають також зупинення перебігу строків 

визначених Податковим Кодексом на час воєнного стану.  

Постановою Кабінету Міністрів України №234 від 9 березня 2022 року, 

операторам ринку харчових продуктів та кормів, які не в змозі виконати вимоги 

щодо інформації про імпортовані харчові продукти можуть здійснювати 

реалізацію продукції з інформацією викладеною іноземною мовою.  

При цьому, партії зазначених харчових продуктів та кормів повинні 

супроводжуватись інформацією про харчові продукти викладених державною 

мовою.  

Дозволяється імпорт та реалізація тютюнових виробів за визначеними 

кодами з маркуванням, відповідно до вимог країни члена ЄС – виробника такої 

продукції без додержання вимог до маркування за українським законодавством. 

Їх обіг можливий протягом трьох місяців після припинення воєнного стану. 

Висока вартість пального одна з причин, яка суттєво впливає в тому числі 

на можливість аграріїв ефективно провести посівну кампанію.  

Розуміючи нагальність даної проблеми, були внесені відповідні зміни до 

законодавства, направлені на зменшення ціни пального та попередження його 

потенційного дефіциту, зокрема:  

• дозволено реалізовувати та використовувати бензин та дизпаливо, 

що відповідає екологічному стандарту Євро 2 та Євро 3; 
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• для бензину, інших нафтопродуктів, важких дистилятів, 

скрапленого газу, пропану, ізобутану, встановлюється нульова ставка 

акцизного податку; 

• зменшення ставки ПДВ для реалізації пального з 20% до 7%.  

Крім того, Міністерством аграрної політики та продовольства України на 

час воєнного стану було скасовано додаткові процедури із сертифікації насіння, 

зокрема, шляхом визнання іноземних сертифікатів, а також необхідність 

реєстрації сільськогосподарської техніки.  

Термін дії ліцензії на зберігання, транспортування та застосування 

пестицидів продовжено на 90 днів після її припинення або скасування. 

Також варто пам’ятати про настання форс-мажорних обставин, що дає 

змогу бізнесу відтермінувати виконання договірних зобов’язань.  

Торгово-промислова палата України видала офіційний лист-

підтвердження настання форс-мажорних обставин у зв’язку з початком війни з 

рф.  

Однак, для ефективної реалізації цього механізму та мінімізації можливих 

ризиків, пов’язаних з невиконанням певних умов договору варто провести аналіз 

умов, визначених в договорах з відповідними контрагентами, а також 

підготувати доказовий пакет документів, який буде підтверджувати причинно-

наслідковий зв’язок між обставинами та неможливістю виконання умов 

договору.  

Тотальна дерегуляція бізнесу та запровадження податкових пільг — 

єдиний шлях для ефективного функціонування економіки в умовах воєнного 

стану, прийняті зміні вже демонструють свою ефективність, однак це лише 

початок боротьби на економічному фронті на шляху до неминучої перемоги! 
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Міжнародна економічна діяльність утворює цілісну систему господарських 

зв’язків між національними економіками різних країн, незалежних до них або 

утворених ними суб’єктами господарського життя, міжнародними 

організаціями. Система має взаємозв’язки та закономірності, які характерні лише 

для неї, в цілях використання переваг міжнародного співробітництва, поділу 

праці та розміщення факторів виробництва використовує специфічні інтереси, 

які з ними пов’язані. 
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Здійснення міжнародної економічної діяльності вітчизняними 

підприємствами відображає процес інтеграції України у світове господарське 

середовище.  Міжнародна діяльність разом зі своїми проблемами та 

протиріччями стала так званим еталоном ринкових змін, а отже дослідження 

поняття даного визначення має значний практичний та науковий інтерес. 

Дослідженню певних аспектів міжнародної економічної діяльності України 

присвячено роботи таких науковців: О. П’янкова, І. Науменко, Г. Терещук, С. 

Бестужева та інші. Досліджувана тема є досить актуальною і потребує більш 

детального аналізу та розроблення пропозицій, які дають можливість 

вдосконалити зовнішньоекономічну діяльність України. 

Метою статті є дослідження реального стану зовнішньоекономічної 

діяльності України в сучасних умовах, виділення певних проблем подальшого 

розвитку міжнародної діяльності України, на основі аналізу динамічних процесів 

експортно-імпортних операцій за останніх 10 років. 

Суб’єктами міжнародної економічної діяльності є держава як суб’єкт 

міжнародних відносин. Предметом її діяльності є створення комфортних умов 

для реалізації зовнішньоекономічних операцій підприємствами різних форм 

власності і типів організації. У міжнародних правовідносинах державу 

представляють різні органи державного управління, в залежності від специфіки  

предмету її діяльності – Міністерство розвитку економіки, Державна митна 

служба України, Міністерство закордонних справ України, Державна служба 

експортного контролю України і т. д. 

Міжнародна економічна діяльність України відбувається відповідно Закону 

України «Про зовнішньоекономічну діяльність», де виокремлюють наступні 

принципи: 

- принцип суверенітету народу України, який полягає у виключному праві 

народу України самостійно і незалежно здійснювати зовнішньоекономічні 

операції на території України відповідно до чинного законодавства; 
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- принцип свободи зовнішньоекономічного підприємництва передбачає 

добровільний вибір контрагента, форми співробітництва, право власності на всі 

отримані суб’єктами ЗЕД результати цієї діяльності; 

- принцип юридичної рівності та недискримінації полягає в дотриманні 

рівних прав та обов’язків усіх суб’єктів перед законом, а також недопустимість 

незаконних обмежень і протидій з боку яких-небудь суб’єктів ЗЕД; 

- принцип верховенства закону визначає, що ЗЕД регулюється тільки 

законами України. Тому використання підзаконних актів, що створюють менш 

сприятливі умови для функціонування суб’єктів ЗЕД, неприпустимо; 

- принцип захисту інтересів суб’єктів підприємницької діяльності як на 

території України, так і за її межами; 

- принцип еквівалентності обміну передбачає виключення демпінгу при 

здійсненні експортно-імпортних операцій [3]. 

Основними показниками міжнародної економічної діяльності країни є 

вартісні обсяги експортних та імпортних операцій.  

Таблиця 1 – Аналіз експортно-імпортної діяльності України 2012-2021 рр. 

[1] 

Роки 
Товари 

Сальдо 
Послуги 

Сальдо 
Експорт Імпорт Експорт Імпорт 

2021 68072328,8 72843126,6 -4770798 13156457,5 7593386,1 5563071,4 

2020 49191824,5 54336136,7 -5144312 11547173,97 5876542,0 5670632 

2019 50054605,8 60800173,1 -10745567,3 15660855,9 7027150,2 8633705,7 

2018 47334987,0 57187578,0 -9852591,0 11679950,63 6361810,17 5318140,5 

2017 43264736,0 49607173,9 -6342437,9 10790369,52 5652148,93 5138220,6 

2016 36361711,2 39249797,2 -2888086,0 9867999,69 5326512,66 4541487 

2015 38127149,7 37516443,0 610706,7 9736654,2 5523022,4 4213631,8 

2014 53901689,1 54428716,9 -527027,8 11520850,7 6373128,1 5147722,6 

2013 63312022,1 76963965,4 -13651943,3 14233226,1 7523029,1 6710197 

2012 68809810,6 84658059,9 -15848249,3 14096178,1 6650075,8 7446102,3 
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За результатами табл.1 спостерігаємо, що у 2021 році обсяг експорту товарів 

склав 68,07 млрд. дол. США, отже це є найбільший показник з 2012 року, який 

складав 68,80 млрд. дол. США. Спостерігається також і збільшення імпорту 

товарів у 2021 році на 34%, порівняно з 2020 роком, та складає 82,74 млрд. дол. 

США. Важливо зауважити, що сальдо зовнішньої торгівлі товарами переважно 

залишається від’ємним і у 2021 році склав 4,770 млрд. дол, що на 373 тис. дол. 

менше, порівняно з 2020 роком і являється позитивним явищем. 

В 2021 році найвищі показники показали такі групи експортних товарів: 

Недорогоцінні метали та вироби з них: 15990999,1 тис. дол. США або 

23,5%(загального експорту товарів); Продукти рослинного походження: 

15538028,4 тис. дол. США або 22,8%; Жири та олії тваринного або рослинного 

походження: 7037234,2 тис. дол. США або 10,3%. Міжнародні операції у 2021 

році проводилися з 235 країнами світу. 

 
Рисунок 1 – Топ-10 країн експортної та імпортної діяльності України у 

сфері торгівлі товарами 2021 рік [1] 

За даними рис.1 найбільше товарів у 2021 році Україна експортувала до 

Китаю (8,0 млрд. дол.), Польщі (5,2 млрд. дол.), Туреччини (4,1 млрд. дол.). 

Імпортувала товари у 2021 році України найбільше, знову ж таки, з Китаю (10,9 

млрд. дол.), Німеччини (6,2 млрд. дол.), Польщі (4,9 млрд. дол.). 
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Тим часом сальдо зовнішньої торгівлі послугами за період 2012-2021 рр 

залишається позитивним. За даними табл.1 у 2021 році експорт послуг 

збільшився на 14,2%, імпорт – на 32,9%, порівняно з 2020 р. Серед експорту 

послуг найвищі показники у 2021 році мають наступні групи: Транспортні 

послуги – 5314659,4 тис. дол. (40,4% загального експорту послуг), що на 6,5% 

більше, ніж за даними 2020 року; Послуги з переробки матеріальних ресурсів – 

1528014,8 тис. дол. (11,6%), порівняно з попереднім роком збільшився на 13,0%; 

Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги – 

3856569,3 тис. дол. (29,3%), у порівняні з 2020 роком збільшився на 24,6%; Ділові 

послуги – 1437293,0 тис. дол. (10,9%). Міжнародні операції у сфері послуг 

проводилися із партнерами з 220 країн світу у 2021 році. 

 
Рисунок 2 – Топ-10 країн експортної та імпортної діяльності України у 

сфері послуг 2021 рік [1] 

За даними рис.2 найбільше послуг за 2021 рік Україна експортувала до США 

(19,0 млн. дол.), Швейцарії (11,6 млн. дол.), Сполученого Королівства (8,0 млн. 

дол.). Найбільше послуг у 2021 році Україна імпортувала з Туреччини (9,3 млн. 

дол.), США (7,8 млн. дол.) та Сполученого Королівства (5,9 млн. дол.). 
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1,73 млрд. дол. (22,8% загального імпорту послуг); Послуги, пов’язані з 

подорожами – 1,57 млрд. дол. (20,8%); Ділові послуги – 1,11 млрд. дол. (14,7%). 

Під міжнародною інвестиційною позицією (МІП) розуміють статистичний 

звіт, в якому відображається вартість та структура зовнішніх фінансових активів 

та зобов’язань країни на момент досліджуваного періоду. Міжнародна 

інвестиційна позиція та платіжний баланс надають можливість досліджувати 

інформацію щодо прямих іноземних інвестицій, резервних активів, портфельних 

іноземних інвестицій та інших інвестицій. Нас рис.3 зображено траєкторію 

динаміки активів, чистої інвестиційної позиції, пасивів та рахунку поточних 

платежів платіжного балансу України. 

 

 
Рисунок  3 – Міжнародна інвестиційна позиція України за 2015-2021 рр. 

млн. дол. США [2] 
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баланс – передає схожість їхньої траєкторії руху. Отже, завдяки взаємозв’язку 

вище вказаних показників, при дослідженні хоча б одного, можна з високою 

вірогідністю прогнозувати, яким буде значення іншого. 
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Отже, дослідивши основні показники міжнародної економічної діяльності 

України експорт та імпорт товарів та послуг, можна зробити наступні висновки, 

що зовнішньоекономічна діяльність нашої держави являється не зовсім 

сприятливою для економіки. Співвідношення перевищеного експорту над 

імпортом дає можливість збільшити валютний запас та відшкодовувати витрати 

держави на імпорт, проте, з вище наведених даних, в Україні спостерігається 

від’ємне сальдо в сфері торгівлі товарами. Одним із факторів, що зумовлює 

скорочення експорту, являються паливні ресурси, адже вони являються досить 

коштовними та спонукають до зростання імпортної діяльності.  

Для покращення міжнародної економічної діяльності Україні слід 

запровадити ряд наступних заходів: 

- з боку держави необхідно впровадити певну стратегію, яка своїми діями 

буде стимулювати зростання експорту та намагатися стримувати стрімке 

зростання імпортної діяльності, задля позитивного балансу 

зовнішньоекономічних операцій; 

- зацікавити вітчизняних виробників до участі у виставках на зарубіжних 

ринках; 

- запровадити посилений захист інтересів вітчизняних виробників на 

міжнародних ринках; 

- забезпечити високим рівнем конкурентоспроможності вітчизняної 

продукції, підвищення якості до європейських та міжнародних стандартів, 

сприяти покращенню технологічного рівня. 

Важливо зазначити, у зв’язку із подіями за досліджуваний період, які 

відбуваються на території України, українським підприємцям та виробникам 

слід сконцентрувати свою увагу на пошуку нових та більш перспективних 

ринках збуту. 
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Ринок банківських послуг є однією із важливих і невід'ємних складових 

сучасної ринкової економіки. Глобалізаційні процеси роблять цю сферу 

інтернаціональною та зумовлюють міжнародну конкуренцію на ринках 

банківських послуг.  

Для повноцінного розвитку державі необхідно брати участь у світових 

економічних процесах. Таким чином, в Україні виникає потреба вивчати стан та 

тенденції розвитку у сфері банківських послуг та досліджувати її становище на 

міжнародному ринку.  

Характерними рисами сучасного етапу еволюції ринку банківських послуг 

є уніфікація правил гри на міжнародному ринку банківських послуг та зміцнення 

ролі міжнародних організацій, інтенсифікація процесів транснаціоналізації 

банківської діяльності та розширення присутності іноземних банків у 

національних банківських системах, посилення процесів консолідації та 

https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-external
https://zakon.rada.gov.ua/laws
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капіталізації банківського капіталу й універсалізація банківської діяльності, 

широкомасштабне впровадження інновацій та разом з тим підвищення 

вразливості ринку до зовнішніх потрясінь й швидкість поширення кризових 

тенденцій тощо.  

Актуальне на сьогоднішний день стає питання проблеми України на 

міжнародному ринку банківських послуг, його розглядали такі українські вчені 

як: О. В. Марценюк-Розарьонова, В. В. Шмігельська, Т. І. Андрушків, О. В. 

Якушева. Вони аналізували здебільшого розвиток сфери банківських послуг в 

цілому або їх розвиток в середині країни.   

Досліджуючи місце України на міжнародних ринках банківських послуг 

слід відзначити, що наша держава взяла на себе зобов’язання щодо зменшення 

присутності держави у сферах банківського обслуговування. Аналіз 

європейського досвіду свідчить, що держава може втручатись у розвиток 

банківських послуг у тих випадках, коли надання такої послуги на вільному 

ринку є неефективним, або коли подібне втручання сприяє розвитку і досягнення 

цілей суспільного інтересу.  

Закон України «Про банки і банківську діяльність» визначає структуру 

банківської системи, економічні, організаційні і правові засади створення, 

діяльності, реорганізації і ліквідації банків. Метою цього Закону є правове 

забезпечення захисту законних інтересів вкладників та інших клієнтів банків, 

сталого розвитку і стабільності банківської системи, а також створення 

сприятливих умов для розвитку економіки України і належного конкурентного 

середовища на фінансовому ринку. Також він оперує поняттями як «банківська 

операція», «угода» та не наводить жодного визначення банківських послуг [1]. 

Банківська послуга, як поняття, розглядається у різних змістовних 

контекстах. На думку науковців складна природа банківських продуктів не дала 

можливості донині розкрити їх економічну природу, надати їх науково 

достовірну класифікацію, зокрема розмежувати поняття банківської операції та 

банківської послуги, які здебільшого ототожнюються. У західній літературі 

панує поширений підхід до трактування банківських послуг, коли під ними 
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розуміють будь-який вид діяльності банку. Банківська послуга як самостійне 

поняття, що характеризує діяльність банку, губиться в широкому колі 

банківських операцій, які охоплюють усі сторони діяльності банку як 

фінансового посередника [2]. 

На сучасному етапі розвитку світового господарства, під впливом процесів 

лібералізації, інтеграції та глобалізації, відбувається активний розвиток сфери 

банківських послуг у більшості регіонах і країнах світу. 

Сьогоднішня фінансова система характеризується посиленням конкуренції 

між банківськими установами, появою конкурентів в особі інших фінансових 

посередників, впровадженням нових та модифікацією традиційних банківських 

послуг, швидким розвитком інформаційних технологій, зростанням та 

урізноманітненням потреб суб’єктів господарювання і населення в банківському 

обслуговуванні, підвищенням потреб та вимог клієнтів до якості банківського 

обслуговування. 

Варто відзначити також, що відповідно до теперішнього етапу еволюції 

міжнародного ринку банківських послуг характерними є такі особливості як: 

– універсалізація банківської діяльності; 

– лібералізація державного регулювання банківської сфери; 

– розширення територіальної сфери діяльності банків; 

– посилення конкуренції на ринку між банками і небанківськими фінансово-

кредитними установами та підвищення ролі нецінових методів конкурентної 

боротьби; 

– розширення асортименту банківських послуг спрямоване, з одного боку, 

на поліпшення якості обслуговування клієнтів, а з іншого – на диверсифікацію 

прибуткових статей банку, що дає змогу отримувати дохід навіть при змінах 

ринкової кон’юнктури та падінні попиту на окремі види послуг. 

Становлення сучасної світової банківської системи це результат тривалої 

концентрації й централізації банківського капіталу, а міжнародні банки стали 

інституційною основою переливу капіталів, яка зазнала еволюційних змін у 

процесі збагачення форм і видів міжнародних економічних відносин. 
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Сучасні банки щодня здійснюють великі транскордонні угоди, їхні клієнти 

можуть бути з різних країн, і гроші, що вони одержують від банків у вигляді 

кредитів, відсотків тощо, можуть використовуватися де завгодно. 

Місцезнаходження банків часто не відіграє принципової ролі. Всі банки світу 

складають, по суті, одну банківську систему. Цей процес змін у характері 

банківських і фінансових послуг прийнято називати глобалізацією. 

Основними суб’єктами міжнародних ринків банківських послуг на сьогодні 

є транснаціональні банки (ТНБ) – організаційна форма транснаціонального 

банківського капіталу. Головним напрямком розвитку міжнародного 

банківського бізнесу стала транснаціоналізація банківської діяльності, розвиток 

та укріплення позицій транснаціональних банків на міжнародних фінансових 

ринках. 

Транснаціональні банки сформовані переважно на базі великих 

універсальних комерційних банків розвинених країн світу. Експерти ООН до 

транснаціональних відносять банки з активами не менше 2 млрд дол. і власною 

мережею філій не менше ніж у п’яти іноземних державах. Головний принцип і 

ціль діяльності транснаціональних банків – мобілізувати будь-які кошти там, де 

це найбільше зручно і дешево, і переказати їх туди, де їхнє використання обіцяє 

найбільшу вигоду [3]. 

Основними функціями транснаціонального банку є: 

– фінансове, консультативне й інформаційне обслуговування ТНК усіх 

нефінансових секторів економіки у своїй країні й за кордоном; 

– кредитування держав; 

– обслуговування ринку євровалют; 

– участь у фінансуванні діяльності міжнародних кредитно-фінансових 

організацій; 

– фінансування іпотек; розрахункове обслуговування населення; 

– інформаційний бізнес;  

– обслуговування ринку цінних паперів тощо. 
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Діяльність ТНБ характеризується високою питомою вагою міжнародних 

операцій (більше 50 %), глобалізацією у географічному плані, універсальністю 

послуг. На сьогодні ТНБ як міжнародні банківські монополії досягли такого 

рівня міжнародної концентрації та централізації капіталу, який дає їм змогу 

брати участь в економічному розподілі міжнародного ринку позичкових 

капіталів і кредитно-фінансових послуг. До найбільших відносять 

«Commerzbank», «Reiffeisenbank», «UniCredio», «Erste Bank AG», «Banka Iritesa», 

«Societe Generale», «Calyon Bank», «ING Bank», «Citigroup» та інші [4]. 

Стратегії посилення конкурентних позицій транснаціональних банків на 

міжнародних фінансових ринках включають:  

- забезпечення найвигіднішої унікальної позиції транснаціонального банку 

на глобальному ринку; 

- налагодження партнерських взаємовідносин між провідними 

транснаціональними банками на основних регіональних фінансових ринках з 

метою уникнення надмірної конкуренції, яка може набувати руйнівного 

характеру, шляхом інвестиційної діяльності;  

- досягнення оптимального балансу між традиційними і новими 

банківськими продуктами, який забезпечується інноваційними стратегіями. 

В цілому, на етапі розвитку міжнародної економічної системи можна 

виокремити наступні особливості розвитку міжнародного ринку банківських 

послуг:  

- універсалізація банківської діяльності;  

- глобалізація та інтернаціоналізація банківських капіталів;  

- зменшення кількості банків;  

- активізація процесів злиття та поглинання, направлення політики банків 

не стільки на залучення нових клієнтів, скільки на збереження вже існуючої та 

керування мотивом процвітання власного клієнта;  

- розвиток нетипових раніше для комерційних банків видів послуг, 

передусім консультаційних;  

- інтенсивний розвиток банківських інформаційних технологій. 
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Сектор банківських послуг в Україні несе на собі відбитки ліберального 

банківського законодавства, що надає суб'єктам можливість проведення 

операцій в різних секторах ринку позичкового капіталу та дає клієнтам широкий 

вибір фінансових послуг. Таким чином, комерційні банки стають ключовою і 

базовою ланкою кредитних систем.  

За існуючої універсальної структури Закон України «Про банки і банківську 

систему» не містить обмежень відносно окремих видів операцій і сфер 

фінансового обслуговування, крім положень статті 48, згідно якої банкам 

забороняється діяльність у сфері матеріального виробництва, торгівлі та 

страхування, крім виконання функцій страхового посередника. Всі комерційні 

банки можуть надавати клієнтам повний набір послуг за умови отримання 

ліцензії на здійснення відповідних операцій [5]. 

При спостеріганні за динамікою зміни кількості банків в Україні, можна 

побачити їх суттєве зменшення за 2012-2020 рр. Таким чином за даними 

Національного банку України станом на 1 січня 2021 рік зафіксовано 73 банки. 

Ліквідація низки проблемних банків, з одного боку, позитивно впливає на 

прозорість банківської системи, а з іншого – призводить до погіршення 

конкурентного середовища та умов надання банківських послуг у зв’язку із 

суттєвим зменшенням кількості учасників банківського бізнесу.  

До початку 2012 року продовжувала збільшуватися кількість 

зареєстрованих банків з іноземним капіталом. Максимальна питома вага 

іноземного капіталу у статутному капіталі вітчизняної банківської системи була 

на кінець 2011 року – 41,9%, що відбулося внаслідок входження іноземних 

банків на український ринок банківських послуг, та на кінець 2016 р. – 48,8%, що 

стало результатом погіршення показників капіталізації банківської системи. 

 Вітчизняні науковці по-різному оцінюють нарощення частки іноземного 

капіталу у банківський системі України, обґрунтовуючи як позитивні, так і 

негативні особливості такого явища. До позитивних моментів належать: 

впровадження передових методів ведення банківської діяльності; підвищення 

якості системи управління банківськими ризиками; зростання обсягу 
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банківських ресурсів і посилення стабільності їхніх джерел; розширення спектру 

банківських продуктів, комплексний підхід до обслуговування різних клієнтів; 

запровадження міжнародного досвіду фінансового оздоровлення, реорганізації 

та реструктуризації банків, що набуває дуже важливого значення в умовах 

фінансової кризи. За аналізований період активи банківської системи України 

збільшившись у 5,3 рази внаслідок розширення обсягів банківської діяльності за 

активними операціями, так і зростання курсів іноземних валют, в яких вони були 

частково номіновані. 

Кредитування клієнтів у сукупному обсязі активних операцій банків у різні 

періоди складало від 57 до 80%. Така ситуація є характерною для банківської 

діяльності в умовах нерозвиненого ринку цінних паперів та відсутності 

різноманіття фінансових інструментів. За досліджуваний період відбулось 

пожвавлення споживчого кредитування, частка кредитів в активах банківської 

системи була найвищою. При цьому, частка простроченої заборгованості за 

кредитами у сумі кредитів вітчизняних банків, значно зросла (найвищий 

показник був станом на 01.01.2018 р. – 54,54%), що свідчить про погіршення 

якості активів в умовах фінансово-економічної кризи. Підтвердженням 

зниження конкуренції, зростання рівня концентрації та збільшення ризиків для 

клієнтів на ринку банківських послуг є значне зростання значення індекса 

Герфіндаля-Хіршмана (за загальними активами на початок 2021 р. індекс 

дорівнював 1097, за чистими – 930). Так, оцінка рівня концентрації обсягу 

банківських активів показала, що на найбільший банк в Україні (ПАТ 

«Приватбанк») на початок 2021 року припадало 26,2 % чистих банківських 

активів (міжнародний норматив – 35 %), на 5 банків з державною часткою –54,3 

%, на 20 банків іноземних банківських груп – ще 27,6 % активів усієї системи, 

що, на нашу думку, визначає вітчизняний ринок банківських послуг як помірно 

концентрований із монополістичним типом конкуренції. Зміни показників 

концентрації зумовлені процесами, пов’язаними з Приватбанком. 

 Функціонування банківської системи України як результат конкурентної 

боротьби між різними банківськими установами (як вітчизняними, так і з 
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іноземним капіталом), характеризується наявністю низки особливостей, які були 

притаманні як в докризові, кризові та післякризові періоди. Негативні тенденції 

пов’язані, в основному, з військово-політичною нестабільністю, втратою 

банківського капіталу та активів, дестабілізацією економіки, високим значенням 

проблемних кредитів, збільшенням обсягів відрахувань банків в резерви за 

активними банківськими операціями. Відновлення результативних показників 

ефективності розвитку банківської системи відбувалося протягом кількарічного 

періоду за рахунок перегляду стратегічних орієнтирів банківської системи, 

виведенням з ринку банківських послуг низки проблемних банків, відновленням 

довіри клієнтів, лібералізації банківського валютного законодавства, стабілізації 

курсу національної грошової одиниці тощо. 

Отже, підсумовуючи можна стверджувати, що стан та умови розвитку 

України на міжнародних ринках банківських послуг, в силу політичних процесів 

та економічної нестабільності не встигає за загальносвітовими тенденціями 

розвитку процесів транснаціоналізації, що не дає можливості бути повноцінним 

суб’єктом міжнародної фінансової діяльності. Відсутність в Україні власних 

потужних транснаціональних банків значно послаблює її позиції на міжнародній 

фінансовій арені та обмежує конкурентоспроможність всієї економіки. 
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РОЗРОБКА АЛГОРИТМУ ВИБОРУ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ 

МІЖНАРОДНИМ БІЗНЕСОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

В умовах формування єдиного інтегрованого ринкового простору суб’єкти 

міжнародної діяльності відчувають потребу в розробці методології та 

інструментарію для відбору оптимальних варіантів у процесі стратегічного 

управління. Як інструмент управління запропоновано формування системної 

моделі стратегічного збалансованого управління та розвитку міжнародного 

бізнесу підприємств, що базується на системно-синергетичному підході і 

включає 8 модулів.  
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Ключові слова: стратегічне управління, стратегія, міжнародний бізнес, 

підприємство, системно-синергетична концепція, ефективність стратегії. 

В умовах зростаючого суперництва на міжнародних ринках підприємства  

конкурують не лише своєї продукцією (послугами), а й гнучкістю систем 

управління. Від системи управління міжнародним бізнесом залежить 

функціонування підприємства на зовнішньому ринку. У зв’язку з цим, виникає 

потреба у трансформації підходів до управління міжнародним бізнесом 

підприємств.  

Базою трансформованих підходів до управління міжнародним бізнесом є 

стратегічний підхід та синергізм управління, що сприяють посиленню системних 

та синергетичних ефектів. Дана концепція заснована на тому, що механізм 

стратегічного управління міжнародним бізнесом є компонентом загального 

управління підприємством. Відсутність сформованої системи стратегічного 

управління на міжнародній арені призводить до виникнення збитків на 

підприємстві [2]. 

Мета статті - розробка системно-синергетичної концепції вибору та 

впровадження стратегічного управління міжнародним бізнесом у ТОВ 

«Вінницька птахофабрика МХП». 

Традиційно, під час розробки стратегії управління міжнародним бізнесом на 

підприємстві (показано на рис. 1) необхідно досягти максимальної відповідності 

цілей та конкретних методів їх реалізації. Що, у свою чергу, вимагає 

деталізованої розробки стратегії маркетингу, стратегії розвитку та забезпечення 

виробництва, фінансового плану підприємства, і навіть стратегії розвитку 

системи менеджменту.  
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Рисунок 1 – Розробка стратегії управління міжнародним бізнесом у ТОВ 

«Вінницька птахофабрика МХП» 

 

Аналіз стратегії управління міжнародною діяльністю ТОВ «Вінницька 

птахофабрика МХП» дозволяє ідентифікувати її, як стратегію інтенсифікованого 

зростання, оскільки ЗЕД є базовим напрямком компанії [5]. Фактично вся 

система управління орієнтована на забезпечення розвитку міжнародного бізнесу, 

її різних форм – експортну та імпортну діяльність, міжнародне науково-технічне 

співробітництво, а також інші види діяльності, включаючи об’єкти капітального 

будівництва, зовнішньоекономічну діяльність, яка включає вивіз/ввезення 

капіталу у формі прямих та портфельних інвестицій тощо. 

Звичайно ж реалізовуючи політику диверсифікованого зростання, 

керівництво підприємства має особливу увагу приділяти чіткому виділенню 

окремих підсистем управління та забезпеченню їх ефективної інтеграції. Саме 

такий підхід має бути покладено в основу формування політики удосконалення 

системи управління у ТОВ «Вінницька птахофабрика МХП», і зокрема 

СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНИМ 
БІЗНЕСОМ У ТОВ «ВЫННИЦЬКА ПТАХОФАБРИКА МХП» 

Стратегія розвитку системи 
менеджменту 

Стратегія розвитку та забезпечення 
виробництва 

Фінансовий план підприємства Стратегія маркетингу 

Оцінка стратегії 

Розробка математичної моделі з метою прогнозування результатів 

РЕЗУЛЬТАТ 
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підсистеми стратегічного управління міжнародною діяльністю на 

досліджуваному підприємстві. 

Оскільки ТОВ «Вінницька птахофабрика МХП» функціонує за умов 

системної нестабільності зовнішнього середовища, дуже важливо 

використовувати низку інструментів стратегічного аналізу для розуміння 

специфіки зовнішнього середовища, а також можливостей компанії. Таким 

інструментом є PEST аналіз. 

PEST-аналіз – простий та зручний метод для аналізу макросередовища 

(зовнішнього середовища) підприємства. Методика PEST-аналізу часто 

використовується для оцінки ключових ринкових тенденцій галузі, а результати 

PEST-аналізу можна використовувати для визначення списку загроз і 

можливостей при складанні SWOT-аналізу компанії [1, с. 75]. 

Результати PEST-аналіз ТОВ «Вінницька птахофабрика МХП» 

представлені у табл. 1.  

Аналізуючи дані таблиці, можна дійти невтішного висновку стосовно того, 

що у середньостроковій перспективі все ж таки більша кількість факторів будуть 

сприяти розширенню попиту на продукцію та послуги підприємства. Ключовим 

фактором, що буде мати визначальне значення –  реалізація відкладеного попиту 

на птахопродукцію, що склався у 2019-2020 роках. 

Таблиця 1 – Результати PEST-аналіз ТОВ «Вінницька птахофабрика МХП» 
Фактори Вплив Система дій 

Політичні 
1. Активізація процесів 
європейської інтеграції 

Посилення конкуренції на 
ринку 

Випередження можливих 
конкуруючих підприємств 

2. Динамізація розвитку 
співпраці з міжнародними 
фінансовими організаціями 

Стабілізація фінансових 
ринків 

Поява сприятливих 
можливостей – збільшення 
обсягів реалізації продукції 

3. Розширення законодавчої 
бази у сфері лібералізації 
економіки 

Збільшення темпів розвитку 
економіки 

Поява сприятливих 
можливостей – збільшення 
обсягів реалізації продукції 

4. Стабілізація військово-
політичної ситуації в країні 

Стабілізація економічної 
ситуації в країні 

Вивчення можливостей 
розширення міжнародних 
представництв компанії 

Економічні 

1. Прогноз зростання ВВП 
країни у наступному році 

Збільшення фінансової 
стійкості птахофабрик та 
попиту на продукцію 

Активна маркетингова 
політика (політика 
комунікацій) 
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2. Прогноз інфляції лише на 
рівні 15-20% 

Опосередкований вплив на 
купівельну спроможність 
суб’єктів економіки 

Альтернативна оцінка 
вартості фінансових 
операцій компанії 

3. Прогноз девальвації на 10- 
15% 

Здорожчання продукції 
компанії 

Удосконалення 
маркетингової цінової 
політики, посилення 
гнучкості цінової політики  

4. Зростання доступності 
кредитних ресурсів та 
зменшення їх вартості 

Збільшення попиту на 
продукцію (за кордоном) 

Удосконалення  програм 
кредитування та активізація 
співпраці з банківськими 
структурами 

Соціально-культурні 
1. Зниження страху перед 
кредитуванням 

Збільшення попиту на 
продукцію на міжнародних 
ринках 

Активна ЗЕД політика 
(політика комунікацій з 
міжнародними партнерами) 

2. Збільшення 
сприйнятливості імпортних 
товарів 
3. Підвищення рівня 
поінформованості суб’єктів 
економічних відносин, 
раціоналізація їхньої 
поведінки 

Технічні 

1. Удосконалення технічних 
можливостей техніки, яку 
використовує ТОВ 

Зниження витрат 
птахофабрики, збільшення 
попиту на продукцію, 
послуги (вищого 
технологічного рівня) Активна ЗЕД політика 

(політика комунікацій з 
міжнародними партнерами) 2. Подальше впровадження 

нових технологій 
вирощування птиці від 
отримання яйця до 
транспортування птиці 

Збільшення попиту на 
продукцію (за кордоном) 

 

Однак, слід зазначити, що існують також серйозні загрози, насамперед 

пов’язані з військово-політичною ситуацією та валютною стабільністю. 

Посилення впливу цих факторів може нівелювати позитивний ефект інших.  

Ознайомлення із системою стратегічного управління ТОВ «Вінницька 

птахофабрика МХП» засвідчило, шо вона має слабкі сторони. Вирішити наявні 

проблеми можна за допомогою інструментів стратегічного планування. Таким 

інструментом є формування системної моделі за допомогою методу сценарного 

моделювання [1, c. 119].  

Описана модель містить ефективні підходи у сфері стратегічного 

менеджменту, та має назву «Системна модель стратегічного збалансованого 
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управління та розвитку міжнародної діяльності» [7, c. 60]. Вона містить 8 

модулів, у рамках яких проходить циклічний процес планування та управління: 

1) модуль аналізу; 2) модуль визначення; 3) модуль організації та формування; 

4) модуль регулювання; 5) модуль виміру; 6) модуль фокусування; 7) модуль 

розвитку; 8) модуль стратегічного контролінгу. 

Оцінку стратегії необхідно здійснювати за допомогою інтегрального 

показника ефективності очікуваного результату від впровадження стратегії 

(метод експертних оцінок – «круглий стіл») [4, c. 16].  

Оцінка ефективності стратегії управління міжнародним бізнесом полягають 

у визначенні рівня ефективності кожного етапу: визначення відносної 

значущості етапів стратегії за шкалою від 0 до 1; визначення для кожного етапу 

ймовірності досягнення можливого рівня ефективності; підсумовування 

результатів з метою отримання очікуваного ефекту від реалізації стратегії у 

вигляді прибутку чи збитків [5, c. 204].  

Очікувану ефективність (результативність) стратегії управління 

міжнародним бізнесом відбиває така функція прибутку (доходу) [3]: 

𝑃𝑃𝑖𝑖(𝐷𝐷𝑖𝑖) = ��(𝑥𝑥𝑗𝑗 ∗ 𝑝𝑝𝑖𝑖𝑗𝑗

𝑚𝑚

𝑗𝑗=1

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

∗ 𝑟𝑟𝑖𝑖𝑗𝑗) → 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥 
(1.1) 

 

де Pi  (Di) – прибуток (дохід) від реалізації i-ї стратегії управління 

міжнародним бізнесом підприємства; i – число стратегій (чи число стратегій у 

базовій стратегії); j – кількість етапів у стратегії; хj – відносна значимість j-го 

етапу стратегії; рij – ймовірність досягнення j-го етапу при i-й стратегії; rij – 

результативність досягнення j-го етапу за i-ї стратегії [3]. 

Дана функція дозволяє провести оцінку ефективності стратегії та вибрати 

найбільш ефективну з-поміж існуючих варіантів. 

Аналіз ефективності запропонованої стратегії управління міжнародним 

бізнесом у ТОВ «Вінницька птахофабрика МХП» доцільно подавати у вигляді 

зведеної таблиці (табл. 2). 



279 
 

Таблиця 2 – Аналіз ефективності запропонованої стратегії управління 

міжнародним бізнесом у ТОВ «Вінницька птахофабрика МХП» [3] 
 Етапи та їх значення 
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й 
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нг
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Х = 1 Х = 1 Х = 1 Х = 1 Х = 1 Х = 1 Х = 1 Х = 1 
p r p r p r p r p r p r p r p r  

Стратегія, що 
формується на 
основі системної 
моделі 
стратегічного 
збалансованого 
управління 
міжнародним 
бізнесом 
підприємства 

0,8 7 0,9 9 1 9 1 1 0,9 9 1 10 1 9 1 10 50 

План виходу на 
міжнародний 
ринок як 
складова 
маркетингового 
плану 

0,6 6 0,7 7 - - 0,3 5 - - - - - - - - 10 

 

Таким чином, істотним моментом, що впливає  на процес вибору та 

впровадження стратегії управління міжнародним бізнесом у ТОВ «Вінницька 

птахофабрика МХП», є визначення показників ефективності стратегії та їх 

обґрунтування. Стратегія має бути високоефективною, тобто приносити 

прибуток та сприяти конкурентоспроможності підприємства на міжнародних 

ринках. 
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В  сучасних умовах, коли економічна ситуація в країні характеризується 

нестабільністю, спричиненою веденням активних бойових дій на території 

України, діяльність національних підприємств визначається значним спадом. За 

такої ситуації, значна кількість підприємств припинила свою діяльність, певний 

відсоток діють лише частково. Проте,  після семи місяців війни, є  підприємства, 

які змогла відновити свою роботу повністю,  пристосовуючись до реалій 

воєнного стану.    

У таких важких умовах для підприємств важливо правильно розробити 

стратегію подальшої діяльності для того, щоб мати змогу залишатись на плаву 

та бути конкурентоспроможними. Відповідно до цього,  перед підприємствами 

стоїть завдання вибору найбільш ефективних для них цінових стратегій. Адже 

саме цінова стратегія є однією з найбільш важливих  складових  частин  усієї  

системи  менеджменту підприємства,  що  може  значно  вплинути  на основні  

показники  ефективності  діяльності  підприємства,  обсяги  реалізації  продуктів  

підприємством, положення на ринку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Узагальнення наукових 

здобутків свідчить про актуальність питання вибору цінової стратегії 

підприємства. Питання вибору цінової стратегії висвітлені у працях таких 

національних та зарубіжних вчених: Власова Н. [1], Добробог Г. [2], Мазур О.Є., 

Гончар А.С.[5], Рябченко  І.М. [6]. Огляд наукової літератури, що безпосередньо 

стосується висвітленої теми, свідчить, що при виборі цінової стратегії слід 

враховувати багато різних чинників та факторів, які є вирішальними під час 

подальшої реалізації загальної стратегії підприємства. 

Метою статті є визначення особливостей вибору цінової стратегії 

підприємства. 

Виклад основного матеріалу. Цінова стратегія −  є багатогранним 

управлінським рішенням, яке враховує потреби споживачів та можливість 

забезпечити довготривале задоволення цих потреб шляхом оптимальної 

комбінації внутрішньої стратегії підприємства і параметрів зовнішнього 

середовища в рамках довгострокової стратегії [7, С.272]. 
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Цінова стратегія повинна враховувати потреби споживачів та забезпечити 

довготривале задоволення цих потреб шляхом оптимальної комбінації 

внутрішньої стратегії підприємства і параметрів зовнішнього середовища в 

рамках довгострокової маркетингової стратегії. 

Безперечно, на вибір цінової стратегії впливає ряд факторів, які в свою 

чергу відображають ситуацію на внутрішньому та зовнішньому ринку. Фактори 

впливу на вибір цінової стратегії представлені на рисунку 1. 

Відтак, на вибір діючої та ефективної цінової стратегії впливає низка 

чинників, серед яких: позиція підприємства на ринку (лідирування/слідування); 

аналіз цін і  товарів конкурентів; мета і задачі підприємства; визначення попиту 

на товар та еластичності попиту на ринку; дослідження понесення витрат  

підприємством на виробництво товару [1, с. 399]. 

Кожен із наведених чинників визначає свій рівень впливу на різних 

організаційних рівнях – корпоративному, діловому, функціональному, 

операційному. 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Фактори впливу на вибір цінової стратегії підприємства 
Джерело: систематизовано автором на основі [1] 
 

Рішення щодо обрання цінової стратегії залежать від великої кількості 

чинників. Вони групуються за своїм походженням, сферою та часом дії, мірою 

впливу, зв’язком з підприємством. Також впливає сфера застосування цих 
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заходів – виробництво, збут, просування товару, споживання, реклама тощо. 

Чинники ціноутворення можуть бути довго- і короткостроковими; бути 

регульованими підприємством або від нього мало залежати [8]. 

На вибір цінової стратегії підприємства може впливати ряд чинників,  

серед яких: оподаткування; розподіл прибутків; інфляційний ризик; ступінь 

участі фірми у діяльності торговельного філіалу. 

Вибір цінової стратегії зумовлюється структурою витрат підприємства, 

мотивами, якими керуються на ринку покупці, а також раніше завойованою на 

ринку позицією підприємства та її репутацією. Інколи можлива ситуація, коли 

підприємство реалізує декілька типів цінових стратегій (це особливо характерно 

для галузей з високими постійними витратами). 

Обираючи цінову стратегію, обов’язковим є дослідження цінової 

диференціації, що представляє собою практику встановлення цін на товари з 

урахуванням об’єктивних умов виробництва. Форми цінової диференціації:  

− часова − передбачає, що самий товар пропонується за різною ціною 

залежно від часу купівлі. Так, ціни можуть різнитись, залежно від пори року, 

сезону і тижня, часу доби тощо (наприклад, висока ціна на спорядження для 

зимових видів спорту до і на початку зимового сезону та надання знижок 

наприкінці сезону; зниження цін на ранкові кіносеанси, ранкові або денні 

театральні вистави; зниження телефонних тарифів поза межами основного 

бізнес-часу; спеціальні привабливі ціни на сніданки і бізнес-ланчі в дорогих 

ресторанах тощо). Особливою формою встановлення ціни з урахуванням часу є 

ціноутворення з урахуванням доходу від продажу − цей підхід часто 

використовується готелями та авіакомпаніями (для днів або періодів, коли 

очікується низький попит, встановлюється низька для забезпечення 

максимального заповнення готелю чи літака) [6, с. 298]; 

− просторова. Про цінову диференціацію можна говорити, коли різні ціни 

встановлюються для внутрішнього і для зовнішнього ринків − це так 

звана міжнародна або регіональна цінова диференціація; 
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− залежно від каналу розповсюдження або залежно від оточення і 

атмосфери, в яких пропонується товар (наприклад, різні ціни на ті самі 

безалкогольні напої у звичайному кафе і в ресторані преміум-класу); 

−  з урахуванням місцезнаходження − товар продається за різними цінами 

в різних місцях, хоча витрати, пов’язані з його пропозицією, в обох випадках 

однакові (наприклад, у театрі різні ціни на білет у партері і ложах; також вартість 

ідентичних квартир в ідентичних будинках може суттєво різнитись залежно від 

району міста, місцерозташування будинку); 

− залежно від характеристик споживача − тут в основу диференціювання 

може бути покладена відмінність у купівельній спроможності споживачів, 

потенційній прибутковості клієнта для компанії (наприклад, постійним клієнтам 

або новим, у яких продавець зацікавлений, товар може пропонуватись за 

спеціальними цінами), різні ціни можуть встановлюватись для різних вікових 

груп (наприклад, різні ціни для дітей і для дорослих − за проїзд у транспорті), за 

гендерною ознакою (наприклад, вхід до нічних клубів є іноді платним для 

чоловіків і безкоштовним для жінок); 

− на основі відмінностей у призначенні або залежно від сфери 

використання товару (наприклад, електроенергія для приватних господарств і 

промислових споживачів; тарифи на послуги мобільного зв’язку для 

корпоративних і індивідуальних клієнтів). У цьому разі диференціація цін часто 

застосовується у сукупності із диференціюванням самого товару; 

− різні модифікації товару можуть продаватись за різними цінами (різниця 

у цінах може бути ніяк не пов’язана або дуже слабо пов’язана з різницею у 

витратах) [6, с. 301]; 

− з урахуванням іміджу − однаковий товар, але під різними торговельними 

марками і в різних упаковках може пропонуватись за абсолютно різними цінами. 

Підприємствам не рекомендується застосовувати заборонені 

законодавством або етикою ринку цінові стратегії, якщо ж воно вимушене йти 

на це, необхідно зважити наслідки, що можуть стати результатом зворотних дій 
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конкурентів або застосування санкцій державними органами. До заборонених 

стратегій в області ціноутворення належать: 

− стратегія монополістичного ціноутворення, спрямована на встановлення 

і підтримання монопольно високих цін. Зазвичай переслідується ціль отримання 

надприбутку або монопольного прибутку; 

− стратегія демпінгових цін, тобто ринкових цін, свідомо занижених 

підприємством у порівнянні з поточним рівнем цін на ринку з метою отримання 

значних переваг в порівнянні зі своїми конкурентами. Ця стратегія 

ціноутворення належить до монополістичної діяльності і вважається 

неприпустимою; 

− стратегії ціноутворення, засновані на змові суб’єктів, що обмежують 

конкуренцію [5, с. 351]. 

Отже, ефективність діяльності підприємства, його 

конкурентоспроможність суттєво залежить від економічно обґрунтованих 

цінових рішень. Відповідно, від правильно обраної цінової стратегії залежить 

поточна діяльність та майбутній розвиток підприємства, його фінансово-

економічні показники та конкурентоспроможність на ринку. В сучасних 

складних умовах господарювання, зниження платоспроможності споживачів на 

тлі війни в Україні саме вірно обрана цінова стратегія може стати індикатором 

успішності розвитку підприємства. 
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Український експорт за минулий рік зріс на третину. За інформацією 

Державної служби статистики  за січень-листопад 2021 експорт товарів з 

України становив 61 млн дол., що на 38% більше, ніж за аналогічний період 

2020 року. Імпорт товарів в Україну за вказаний період становив 64,8 млн дол., 

на 33,8% більше проти січня–листопада 2020 року. Відповідно, сальдо 

зовнішньої торгівлі України було від’ємним і становило 3607,3 млн дол. (за 

січень–листопад 2020 року цей показник також був негативним і становив 

4158,0 млн дол.). Зовнішньоторговельні операції у січні–листопаді 2021 року 

проводилися із партнерами із 235 країн світу. Найбільше товарів Україна 

експортувала до Китаю, Польщі та Туреччини. Найпопулярнішими товарами на 

зовнішньому ринку були чорні метали, зернові, жири та олії тваринного або 

рослинного походження. Найбільшу частку імпорту займають енергоносії та 

продукти з доданою вартістю: автомобілі, телефони та сільськогосподарська 

техніка. Виходить так, що Україна продовжує продавати товари зі спадним 

потенціалом, як сировину з малим рівнем для переробки, натомість імпортує 

речі зі зростаючим потенціалом, вартість яких після придбання одразу 

знижується. 

Виправити ситуацію можна було б двома шляхами: постачати на 

зовнішній ринок готову продукцію під українськими брендами, це складніше, 

але реально, або ж виходити на нові торговельні ринки, зокрема Африки та Азії. 

Про це йшлося на форумі товаровиробників Вінниччини, який ініціювала 

Українська асоціація бізнесу і торгівлі (UBTA) у співпраці з департаментом 

міжнародного співробітництва та регіонального розвитку Вінницької ОДА. 

Обговорювали не лише райдужні перспективи розвитку торгівлі, просування 

українських товарів закордоном чи організацію іміджевих кампаній, але й 

проблеми, з якими стикають українські товаровиробники на зовнішньому 

ринку. Пандемія стала серйозним бар’єром для напрацювання довготривалих 

угод. А нинішня загроза повномасштабного вторгнення взагалі звела нанівець 

переговори щодо укладення договорів на постачання товарів. Країни ЄС, 

Америки та Канади побоюються виходити на прямі торговельні зв’язки з 

http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2022/01/03.pdf
http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2022/01/03.pdf
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українськими товаровиробниками, адже гарантії, що широкомасштабна війна 

не розпочнеться вже завтра – немає. 

Український експорт за минулий рік зріс на третину. За інформацією 

Державної служби статистики  за січень-листопад 2021 експорт товарів з 

України становив 61 млн дол., що на 38% більше, ніж за аналогічний період 

2020 року. Імпорт товарів в Україну за вказаний період становив 64,8 млн дол., 

на 33,8% більше проти січня–листопада 2020 року. Відповідно, сальдо 

зовнішньої торгівлі України було від’ємним і становило 3607,3 млн дол. (за 

січень–листопад 2020 року цей показник також був негативним і становив 

4158,0 млн дол.). Зовнішньоторговельні операції у січні–листопаді 2021 року 

проводилися із партнерами із 235 країн світу. Найбільше товарів Україна 

експортувала до Китаю, Польщі та Туреччини. Найпопулярнішими товарами на 

зовнішньому ринку були чорні метали, зернові, жири та олії тваринного або 

рослинного походження. Найбільшу частку імпорту займають енергоносії та 

продукти з доданою вартістю: автомобілі, телефони та сільськогосподарська 

техніка. Виходить так, що Україна продовжує продавати товари зі спадним 

потенціалом, як сировину з малим рівнем для переробки, натомість імпортує 

речі зі зростаючим потенціалом, вартість яких після придбання одразу 

знижується. 

Виправити ситуацію можна було б двома шляхами: постачати на 

зовнішній ринок готову продукцію під українськими брендами, це складніше, 

але реально, або ж виходити на нові торговельні ринки, зокрема Африки та Азії. 

Про це йшлося на форумі товаровиробників Вінниччини, який ініціювала 

Українська асоціація бізнесу і торгівлі (UBTA) у співпраці з департаментом 

міжнародного співробітництва та регіонального розвитку Вінницької ОДА. 

Обговорювали не лише райдужні перспективи розвитку торгівлі, просування 

українських товарів закордоном чи організацію іміджевих кампаній, але й 

проблеми, з якими стикають українські товаровиробники на зовнішньому 

ринку. Пандемія стала серйозним бар’єром для напрацювання довготривалих 

угод. А нинішня загроза повномасштабного вторгнення взагалі звела нанівець 

http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2022/01/03.pdf
http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2022/01/03.pdf
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переговори щодо укладення договорів на постачання товарів. Країни ЄС, 

Америки та Канади побоюються виходити на прямі торговельні зв’язки з 

українськими товаровиробниками, адже гарантії, що широкомасштабна війна 

не розпочнеться вже завтра – немає. 

Якщо дивитись по конкретних товарних позиціях, згідно з 

українським  класифікатором товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ 

ЗЕД), то найдорожчим експортним товаром України в 2021 році була залізна 

руда. Друга позиція експорту за вартістю – це соняшникова олія. Україна є 

найбільшим у світі експортером цієї продукції. Наступні позиції – кукурудза та 

пшениця. Рекордний урожай дозволив за минулий сезон експортувати з 

України 29 373 тис. тонн зернових культур, що на 5 276 тис. тонн більше, ніж 

за аналогічний період минулого маркетингового року. Однак для овочів та 

фруктів рік виявився не таким вдалим. Оскільки левова частка яблук, капусти 

та цибулі експортувалися до Білорусі, ця країна з очевидних причин увімкнула 

«ручний режим» і почала відмовляти у видачі сертифікатів для експорту. 

Кмітливіші і швидші товаровиробники переключилися на ринок Азії та 

Індонезії, але з овочевої групи у належному стані доставляти туди вдається 

лише часник та цибулю, як зазначив директор компанії з органічного 

овочівництва «Органік-Д». Та, щоб не ризикувати і не втрачати гроші, наразі 

виробникам овочів краще торгувати на внутрішньому ринку. Ціна на овочі 

тримається на рівні, та й попит серед українців на вітчизняну органічну 

продукцію постійно зростає. 

Компанія спеціалізується на  вирощуванні овочів борщового набору. На 

експорт вийшли у 2019 році. На той час найбільшою перешкодою було 

приведення виробництва до європейських стандартів, що потребувало великих 

капіталовкладень у системи вирощування і зберігання. Адже для виконання 

експортних угод потрібно забезпечувати стабільні поставки і відвантажування.  

Через пандемію (а можливо, й до неї) виникла проблема митного оформлення: 

часом були розбіжності ваги партії за фактом прибуття з тією, що зазначена у 

відправлені. А ще простій на кордоні чи псування продукції, що призводило до 
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зміни її вартості. До прикладу, підприємство  експортувало в Індонезію тільки 

цибулю, бо довгий шлях морем, тобто логістика не зовсім вигідна. А в 

польських супермаркетах були представлені у 2019–2020 маркетинговому році. 

Але закриті кордони зривали поставки і важко було дотримуватися зобов’язань. 

Тому у 2020–2021 роках працювали тільки на українському ринку і залишилися 

задоволені, бо внутрішня ціна вища, аніж експортна. Українці почали більше 

споживати овочів, ми це відчуваємо за заявками з супермаркетів. Поки що 

експорт для компанії не актуальний, і попри пропозиції з Індонезії та 

Узбекистану, ми бачимо перспективу в українському ринку. 

Та, щоб не ризикувати і не втрачати гроші, наразі виробникам овочів 

краще торгувати на внутрішньому ринку. Ціна на овочі тримається на рівні, та 

й попит серед українців на вітчизняну органічну продукцію постійно зростає. 

В умовах повномасштабного російського вторгнення в Україну виникла 

пропозиція щодо прискореного вступу нашої держави до Європейського Союзу. 

Це важливо, адже зазвичай процес вступу до ЄС є тривалим і може зайняти 

від кількох років до кількох десятків років. 

Найбільш показовим є приклад Туреччини, яка вперше подала заявку про 

вступ до Європейського економічного співтовариства (попередник 

Європейського Союзу) ще в 1987 році, проте членства досі не набула. 

Відсутність цієї країни серед членів Європейського Союзу зумовлена, не в 

останню чергу, політичними причинами, що пов’язані з неврегульованими 

територіальними суперечками. 

Наразі процедура вступу до Європейського Союзу є чіткою та 

регламентованою і складається з декількох послідовних етапів, і деякі з них є 

досить тривалими, а набуття статусу кандидата на вступ ще не гарантує 

успішного завершення цього шляху.   

На першому етапі держава-претендент на членство подає відповідну 

заявку до Ради Європейського Союзу. Як правило, перед поданням заявки така 

держава підписує Угоду про асоціацію з метою приведення законодавства 
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держави-претендента до стандартів Європейського Союзу (для України Угода з 

Європейським Союзом набула чинності у 2017 році). 

Другим етапом для набуття членства в ЄС є надання згоди представниками 

держав-членів для початку розгляду заявки. На цьому етапі Європейська комісія, 

за дорученням держав-членів, перевіряє відповідність держави-претендента 

критеріям набуття членства. 

Надалі проходить етап визнання держави кандидатом на вступ до 

Європейського Союзу, під час якого держава, що подала заявку, заповнює 

розроблений Європейською комісією опитувальник для визначення готовності 

держави розпочинати переговори про вступ. 

Опитувальник після заповнення розглядається Європейською комісією, 

яка, за результатом розгляду, надає висновок щодо можливості держави бути 

кандидатом на членство в Європейському Союзі. 

За цим йде визнання Європейською радою держави кандидатом на вступ 

та ухвалення рішення про початок переговорів про вступ до Європейського 

Союзу. Зазначене рішення має бути ухвалено всіма державами-членами 

одноголосно. 

Переговори про вступ проводяться на урядовому рівні та мають на меті 

приведення законодавства та принципів держави-кандидата у повну 

відповідність із законодавством Європейського Союзу, фактично – 

імплементацію законодавства ЄС до національного законодавства. 

В основі переговорів лежать acquis Європейського Союзу, що поділені на 

35 глав, кожна з яких стосується певної сфери (наприклад, правосуддя, освіта, 

наука, економічна та монетарна політика). Закриття переговорів по кожній главі 

схвалюється державами-членами одностайно. Початок переговорів по кожній 

наступній главі не може бути розпочатий до закриття переговорів за 

попередньою главою. Результати переговорів закріплюються у проєкті договору 

про приєднання. 

Саме етап переговорів зазвичай є найбільш тривалим і забирає декілька 

років. 
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Крім того, початок переговорів ще не означає, що держава обов’язково 

набуде статусу члена ЄС у майбутньому, оскільки Євросоюз, у разі 

незадовільного результату переговорів, має право зупинити або й взагалі 

припинити їх. 

Після завершення переговорів за всіма главами проєкту договору про 

приєднання Європейська рада та Європарламент мають прийняти рішення щодо 

надання державі-кандидату статусу члена Європейського Союзу. Це рішення 

повинно бути прийняте Європейською радою одноголосно, а Європарламентом 

– абсолютною більшістю голосів. 

Надалі між державою-кандидатом та державами-членами Європейського 

Союзу укладається договір про приєднання. Цей договір має бути підписаний та 

ратифікований всіма державами-членами, а також державою-кандидатом. У 

договорі про приєднання вказується дата набуття державою членства. 

Практика розширення Європейського Союзу не знала прецедентів 

прийняття країни за прискореною процедурою. Крім того, судячи із заяв на саміті 

ЄС 11 березня, деякі лідери країн-членів Європейського Союзу не підтримують 

застосування прискореної процедури для України. 

З огляду на послідовність етапів вступу, малоймовірно, що держави-члени 

погодяться на те, щоб Україна "проскочила" якийсь із них та, наприклад, 

отримала можливість укласти договір про приєднання без імплементації 

законодавства Європейського Союзу до національного законодавства. 

Тим більше, що раніше з боку представників та керівництва ЄС 

неодноразово звучали зауваження щодо процесу наближення вітчизняного 

законодавства до норм Європейського Союзу. 

Однак, з огляду на героїчну та несподівану для багатьох за кордоном 

боротьбу України за свою незалежність, за наявності політичної волі та 

консенсусу між державами-членами, 

Позитивним сигналом саме для такого варіанта прискореної процедури є 

заяви про наявність домовленостей на рівні президентів України та Європейської 
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комісії щодо прискорення набуття Україною статусу кандидата на вступ до 

Європейського Союзу. 

Швидкість проходження етапів набуття членства в Європейському Союзі 

не в останню чергу залежить від реформування законодавства державою-

претендентом та наближення його до стандартів ЄС. 

Тож прискорити процес вступу може й сама Україна шляхом злагодженої 

роботи законодавчої та виконавчої гілок влади задля внесення змін до 

законодавства з метою імплементації положень законодавства Євросоюзу. 

Тобто прискорення вступу має бути обопільним процесом, в якому кожна 

сторона намагатиметься якомога швидше, але без втрати в якості, здійснити всі 

необхідні процедури для просування в напрямку набуття Україною статусу 

члена Європейського Союзу.   

Отже, можливе рішення європейських політиків щодо прискорення 

прийняття України до ЄС в рамках існуючої процедури або, що менш ймовірно, 

розробка спеціальної процедури вступу України буде спричинене радше 

політичними причинами, ніж перебуватиме в юридичній площині, та створить 

унікальний прецедент в історії Євросоюзу. 

Зауважимо, що Європейський Союз на рік скасовує стягнення усіх 

імпортних мит на українські товари. Йдеться про всі промислові мита, аграрні 

мита і квоти, систему вхідних цін, антидемпінгових мит і захисних мит. 

З огляду на те, що наразі ЄС є головним торговим шляхом для всього 

українського експорту, таке рішення дозволить розвивати логістику на треті 

країни. Це важлива підтримка для всієї української економіки.  

Така підтримка з боку ЄС буде особливо важливою для тих виробників, які 

працюють поряд з лінією фронту, незважаючи на бойові дії. Більшість мит і квот 

стосуються аграрної продукції, відтак рішення ЄС – це також допомога Україні 

і світу у збереженні продовольчої безпеки. 

Нагадаємо, що частка ЄС у довоєнній торгівлі України складала 39,5%. У 

2021 році Україна експортувала до ЄС товарів вартістю 26,7 млрд доларів США. 
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У статті розглядаються теоретичні аспекти управління змінами в організації 

бізнесу. Досліджено та проаналізовано концептуальні та практичні аспекти 

стратегічного менеджменту, виявлено основні методи та фактори впливу на 

управління бізнес-стратегіями. 
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Сучасні тенденції розвитку глобальних ринків, глобальні методи розподілу 

робочої сили та сучасні бізнес-технології дозволяють кожному 

конкурентоспроможному бізнесу знайти своє місце в системі світу виробництва 

доданої вартості. Одним із головних аспектів успіху є розуміння та вміння 

практикувати методи управління у сфері побудови конкурентних стратегій. Для 

українських компаній це важливе місце для демонстрації своєї міжнародної 

конкурентоспроможності. 

Успішний вихід бізнесу на світовий ринок і зайняття свого місця в 

глобальній системі розподілу ринку забезпечує стабільний, стійкий розвиток 

бізнесу. Тому кожній компанії, яка бажає бути конкурентоспроможною на 

світовій арені, необхідно ретельно вивчати стартегічне управління, 

використовувати його в процесі свого розвитку, адаптації до соціально-

економічних умов, що склалися. Саме це зумовлює важливість дослідження 

особливостей методів та факторів впливу на систему стратегічного управління. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Основний внесок у розвиток теорії 

стратегічного менеджменту зробили видатні зарубіжні та вітчизняні вчені, такі 

як, П. Друкер, Х. Мінцберг, М. Портер, А. Томпсон, В. Герасимчук, С.В. 

Оборська, С.А. Попов, З.С. Шершньова та ін., але це питання недостатньо 

вирішене і потребує подальших досліджень. 

Метою статті є теоретико-методологічне та практичне обґрунтування 

механізмів реалізації стратегічного управління фірми в міжнародному бізнесі. 

Виклад основного матеріалу. Глобальні умови вимагають від компаній 

ефективного планування, організації та управління своїми операціями. 

Стратегічна система управління бізнесом полягає в покращенні часу, 

продуктивності, ресурсів, персоналу та високоякісному контролі процесів, що 

значно підвищує рівень конкуренції організації.  

Бізнес, який використовує стратегічне управління, має інструмент для 

успішного управління завдяки: високій продуктивності процесу управління 

інформацією, підвищенню продуктивності менеджерів і реалізації їх творчого 
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потенціалу, управлінню роботою груп бізнес-організації з точки зору 

підвищення прозорості. . своїх справ. роботи, а також повноти даних та аналізу, 

які використовуються керівниками та фахівцями для прийняття обґрунтованих 

управлінських рішень. 

Таблиця 1 – Підходи до визначення теорії стратегічного управління [7; 8] 
№ 
п/п 

Визначення Автори 

 
1. 

Стратегічне управління - це спосіб визначення цілей і завдань організації та 
забезпечення взаємозв'язку між організацією та зовнішнім середовищем, який 
пов'язаний з її внутрішніми можливостями і дозволяє приймати зовнішні 
потреби. 

 
І. Ансофф 

2. Системне управління як процес управління шляхом управління взаємодією 
організації з навколишнім середовищем для досягнення своєї місії. 

Дж.М. Хіггінс 

 
3. 

Стратегічне управління - це спосіб створення відносин між організацією та 
навколишнім середовищем шляхом спроби досягти бажаних цілей і надання 
ресурсів, щоб організація та організація могли працювати ефективно та 
результативно. 

Д.Шендел,  
С.В. Хофер 

4. Стратегічне управління як інтелектуальний процес, спрямований на 
виконавців, які проявляють ініціативу не лише на фазі мислення, а й на фазі дії. 

Б.Карлоф 

5. Стратегічне управління як безперервний процес розвитку компанії, 
цілепокладання, створення стратегії, реалізації стратегічного планування з 
аналізом ефективності, реалізацією та коригуванням стратегії. 

А.А.Томпсон, 
А.Дж. 
Стрікленд 

 

Тому в рамках стратегічного управління необхідно приділяти увагу процесу 

розробки, оцінки та прийняття стратегій розвитку бізнесу, в тому числі 

міжнародних. Стратегічне управління також включає планування, управління 

впровадженням та адаптацією. Важливість стратегічного менеджменту в 

міжнародній системі залежить від необхідності вибору напрямку розвитку 

компанії відповідно до умов міжнародного бізнесу, адекватної підготовки до 

нових міжнародних викликів і успіху, необхідності координації та інтеграції 

різних видів діяльності. всередині країни. більшу частину всієї міжнародної 

компанії. 

Першим кроком у стратегічному управлінні компанією є визначення 

відповідних секторів ринку. Результатом аналізу є аналіз можливостей, які може 

відкрити будь-який конкурент на ринку з точки зору зростання, прибутковості, 

стабільності та технологій. Другий крок — вирішити, як компанія буде 

конкурувати з іншими в галузі. 
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Основною метою стратегічного управління є розробка та реалізація 

ефективної стратегії. Важливою частиною цього процесу є формування групи 

стратегічних менеджерів, які мають унікальні позиції та керують компанією в 

цілому. Їхня робота значно відрізняється від роботи оперативних менеджерів, які 

контролюють виконання окремих видів господарської діяльності (працівники, 

товари, виробництво, збут, обслуговування, бухгалтерія). Усе це потребує 

належного рівня знань, навичок та практичного досвіду з точки зору можливості 

впровадження кращих практик та передових методів стратегічного управління. 

Комплексна система створення стратегії управління бізнесом в умовах 

зовнішньої невизначеності повинна мати чотири системи: 

Система стратегічного аналізу та аналізу рівня невизначеності має 

забезпечувати систематичний збір, обробку та інтерпретацію інформації, 

проведення стратегічних досліджень для прийняття зважених стратегічних 

рішень та адаптації до ситуації та зміни з часом до змін у бізнес-політичному 

середовищі. 

 Система стратегічного аналізу та аналізу невизначеності складається з 3 

підсистем: підсистеми збору та обробки стратегічної інформації про стан 

зовнішнього та внутрішнього середовища, системи нижче методу дослідження 

зовнішньої та внутрішньої політики та мікроменеджменту змін політики. у 

зовнішньому середовищі. 

Система корпоративних стратегічних індикаторів включає підсистему 

формування або оновлення цілей, підсистему розробки стратегічних цілей, 

підсистему рівнів стратегічної ефективності та забезпечення ефективності 

формування стратегічних індикаторів за результатами стратегічних і 

довгострокових. - аналіз термінів. бізнес-плани, засновані на повній інтеграції 

зовнішніх можливостей і внутрішніх можливостей бізнесу. 

Система стратегічного планування включає три системи: підсистему 

стратегічного планування (компонент планування), підсистему стратегічного 

планування, стратегічну координацію та підсистему стратегічного планування. 
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Стратегічний план управління є кінцевою системою, запропонованою для 

складної системи, логічно завершує процес стратегічного розвитку бізнесу і має 

3 підсистеми: управління розвитком при розробці стратегічних планів, програм і 

проектів; підсистеми розподілу ресурсів і звітності; підсистема створення 

«стартовий майданчик». 

Основними інструментами стратегічного управління є:  

− бенчмаркінг— інструмент загального контролю якості; метод порівняння 

продуктивності однієї організації з показниками інших, більш успішних 

організацій, а також постійне порівняння бажаних змін і результатів з 

формальною еталонною моделлю організації, яку ви. 

- SWOT Використовуючи метод SWOT-аналізу, ви можете створити лінії 

зв’язку між сильними та слабкими сторонами організації та зовнішніми 

загрозами та можливостями. 

- аналіз STEEP дозволяє визначити найважливіші характеристики 

зовнішнього середовища та спрогнозувати можливі умови їх зміни.  

- GAP-аналіз описує управління та розробку стратегії, що дозволяє привести 

рівень організації у відповідність до найвищих рівнів побажань керівництва та її 

власників; 

- LOTS Analysis, основна ідея, що кожна організація повинна створювати та 

адаптувати свої конкурентні переваги та дії відповідно до потреб клієнтів. [4, с. 

58]; 

- портфельний аналіз є інструментом стратегічного управління, за 

допомогою якого керівники організації визначають і оцінюють свою діяльність 

з метою інвестування в найбільш вигідні або перспективні способи, а також для 

зменшення або припинення інвестування в неефективні проекти. 

- аутсорсинг (від англ. tool outside the application - використання зовнішніх 

ресурсів) - інструмент зниження витрат в управлінні організацією та спосіб 

підвищення ефективності бізнес-операцій за рахунок великих зусиль. тип 

операції. 
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- збалансована система показників – це інструмент стратегічного 

управління, який переводить стратегію в систему чітких стратегічних завдань і 

збалансованих показників, що вимірюють ступінь реалізації цих стратегічних 

завдань. 

- концепція ланцюжка вартості описує діяльність, завдання та процеси 

розробки, виробництва, маркетингу, доставки та підтримки продукту чи послуги. 

Аналіз ланцюга створення вартості є одним із найефективніших інструментів для 

аналізу моделей споживання та варіацій вартості, а також визначення зв’язку між 

ними. 

Однією з найбільш інноваційних ідей у стратегічному управлінні бізнесом 

є те, як створити «стратегічну карту» розвитку бізнесу. Карта побудована за 

принципом ієрархії. Всі цілі, завдання, процеси будуються на карті і збалансовані 

зверху і знизу - всі бізнес-дії пов'язані і мають індикатори, які показують, як 

виконується проект, які цілі досягнуті і як швидко вони досягаються [3]. Таким 

чином, стратегічна карта є простим і наочним способом показати стратегію 

організації, її цілі та напрямок розвитку [3]. Практична мета стратегічних карт - 

поширити стратегію серед співробітників компанії і перенести її на оперативний 

рівень, тобто в повсякденну діяльність. 

Так, у нижній частині стратегічної карти є «Навчання та розвиток», де 

визначено наступні цілі: підвищити рівень комп’ютеризації, підвищити рівень 

кваліфікації співробітників, покращити управління та переконання та залучення. 

кваліфіковані та досвідчені фахівці. Проект «Внутрішній бізнес-процес» вище. 

На верхньому рівні знаходиться проект «Клієнти», який фокусується на 

клієнтській базі та сегменті ринку, на якому конкурує компанія. Кошторис 

включає плани щодо розширення спектру пропонованих послуг, підвищення 

задоволеності клієнтів, збільшення кількості клієнтів, збільшення частки 

локального ринку та підвищення ефективності зворотного зв’язку з клієнтами. 

На верхньому рівні стратегічної карти знаходиться «Фінансовий» аналіз, 

який включає цілі збільшення прибутку, скорочення витрат, збільшення частки 
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капіталу та забезпечення здатності компанії підтримувати належний рівень 

грошового потоку. 

Використання стратегічних карт компаніями допомагає менеджерам 

отримувати інформацію, необхідну для ведення бізнесу, яку можна виміряти, 

включити в стратегічну карту та сфокусувати. 

Сьогодні невикористання переваг операційного методу у вітчизняних 

компаніях пов’язано не тільки з нестабільністю політичних та економічних умов 

у країні, а й з невідповідністю філософії компанії кон’юнктурі ринку. Це 

пов'язано з багатьма факторами: браком фінансових навичок, недосконалістю 

національної економічної політики тощо, і морально це також не сприяє процесу. 

нових змін [4] 

Причини неефективності стратегічного управління українськими 

компаніями: 

- Незавершений розвиток і довгострокові заходи, спрямовані на збереження 

поточного становища компанії та підвищення її успіху в майбутньому. 

- Відсутність складності в стратегічному управлінні через наголос на 

короткостроковому впливі та розвитку бізнесу всередині компанії. 

Наслідки розвитку стратегії управління бізнесом: поглиблення кризи 

менеджменту, а в окремих випадках і кризи розвитку стратегій у компаніях, 

нестача грошей, поганий оборотний капітал, невиконані справи та ін. [4] 

Отже, стратегічне управління розглядається як керівництво, здатне швидко 

реагувати на зміни зовнішнього та внутрішнього робочого середовища. Для 

цього управління бізнесом має дотримуватись наступних кроків стратегічного 

управління: - визначення стратегічної цілі, бізнес-цілі; - вивчення зовнішніх 

факторів, які впливають на результати діяльності компанії та від яких компанія 

залежить; - створення стратегій; - визначення шляхів реалізації стратегії та 

досягнення цілей; - внесення змін (за необхідності) до закладу мети; - управління 

впровадженням встановлених політик.  

Комплексна система стратегічного управління організацією розрахована на 

тривале існування в умовах зростаючої конкуренції на ринку. Складовими 
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стратегічного управління організацією є: орієнтація на забезпечення 

довгострокового успіху, стабільність конкурентних умов; створення та 

підтримання довгострокових конкурентних переваг; адекватна реакція на 

зовнішні зміни; необхідність плану організації кадрів; створення гнучких 

організаційних структур на основі потреб організації; гнучкість планів; 

відсутність комплексних рішень; чітка координація діяльності всіх планових 

підрозділів у стратегічній системі; ефективне використання організаційного 

потенціалу. 

Важливість впровадження стратегічного управління в організаціях різного 

типу на сучасному етапі зумовлена такими чинниками: збільшенням кількості 

нових робочих місць, що визначається внутрішніми та зовнішніми змінами; 

проблема адміністративних проблем через наявність багатьох робочих місць; 

зростання ролі вищого керівництва; зростання невизначеності зовнішнього 

середовища, що збільшує можливість зміни політики, непередбачуваність. 
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Міжнародний ринок – надзвичайно місткий, що відкриває для підприємств 

значні перспективи функціонування на ньому. Водночас він висуває додаткові 

вимоги до керівництва та передбачає компетентний підхід до управління на всіх 

етапах її функціонування, вирішення всіх проблем, що виникатимуть на даному 

шляху [3].  

Істотні надбання в дослідженнях управління зовнішньоекономічною 

діяльністю підприємства мають такі вітчизняні та закордонні вчені, як: П. 

Друкер, Б. Дрейтон, Дж. Майр, І. Марті, О. Вишняк, М. Головатий, І. Тюха, Ю. 

Капітанець, Т. Шталь, Д. Антоненко, А. Басевич, М. Подоляна, А. Чачкова, Н. 

Брюховецька. Проте питання є досить актуальним в сучасних умовах. 

Згiдно рiшення керівництва, у рiзнi часи на підприємстві «Вiнницький завод 

«Маяк» створено 5 дочiрнiх компаній, що значно розширило поле дiяльностi, 

зменшило витрати та дозволило в складний час заробляти прибуток окремими 

пiдроздiлами. 

Дочiрнє пiдприємство «Зовнiшньоекономiчна фiрма «Маяк» ПРАТ 

«Вiнницький завод «Маяк» - займається експортно-iмпортними торговельними 
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операцiями та здiйснює маркетинговi дослiдження. Фiрма продає продукцiю 

товариства в країни ближнього та дальнього зарубiжжя, а також закуповує 

комплектуючi для її виробництва. Основнi країни постачальники 

комплектуючих: Китай, Нiмеччина, Iталiя, Угорщина, Польща. У зв’язку з тим, 

що пiдприємство працює в галузi машинобудуваної промисловостi, яка значно 

вiдстає вiд таких розвинутих країн як Японiя, Нiмеччина, Америка, має мiсце 

необхiднiсть впровадження нових технологiй, направлених на підвищення якості 

продукцii. 

Питома вага реалiзацiї продукцiї на експорт досліджуваного підприємства в 

2021 роцi склала 44,2%, збiльшилась на 12,3 % проти 2020 року. На рисунку 1 

детальніше зображено динаміку питомої ваги експорту від реалізації продукції 

підприємства протягом останніх 4 років. Проаналізувавши його, можемо 

спостерігати постійне збільшення експорту товарів компанії на зовнішні ринки. 

В структурному розрізі зменшився експорт продукцiї до Росiї - 9,9%, збiльшився 

до Бiлорусiї- 6,4%, Польщi до 21,5%, Нiмеччини - 5,4%. По iнших країнах- 

Молдова - 0,4%, Грузiя - 0,1% Велика Британiя - 0,5%. 

 

 
Рисунок 1. Питома вага реалізації продукції на експорт 

Вироби з маркою «Термiя» мають сертифiкати на вiдповiднiсть стандартам 

безпеки в Українi, країнах СНД та Євросоюзу, а також вiдповiдають 

мiжнародним стандартам якостi. Багато уваги підприємство придiляє 
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модернізації виробництва та пошуку нових ринкiв збуту своєї продукцiї. Завдяки 

отриманим фiнансовим результатам та отриманому прибутку стало можливим 

оновлення парку основних засобiв майже на 10,7 млн. грн.  

З вище зазначеної інформації можна судити про успішний вихід компанії 

на зовнішні ринки. Проте сам процес був комплексний та мав ряд нюансів, 

ризиків та складнощів що потребувало кваліфікованого та ефективного 

управління. На підприємстві сформована лінійно-функціональна організаційна 

структура, заснована на дотриманні єдиноначальності, лінійної побудови 

структурних підрозділів і розподілу функцій управління між ними. Істотним 

недоліком цієї структури є те, що вона не дозволяє швидко реагувати на зміни в 

галузі науки і техніки, що найчастіше призводить до «розбалансування» 

відносин між функціональними підрозділами. Чим більше взаємозалежність 

підрозділів, тим більша ймовірність виникнення конфліктів, які обмежують 

діапазон прийнятих рішень. 

Суттєвий вплив на дiяльнiсть підприємства мали також такi зовнiшнi 

виклики, як:  

- нестабiльнiсть, суперечливiсть законодавства; 

- непередбаченi дiї державних органiв; 

- нестабiльнiсть економiчної (фiнансової, податкової, 

зовнiшньоекономiчної i iн.) полiтики; 

- змiна кон’юнктури внутрiшнього i зовнiшнього ринку; 

- дiї конкурентiв; 

- кадрова підготовка спеціалістів; 

- управління валютними операціями; 

- ведення облікової системи. 

Керівництво ПРАТ Вінницького заводу «Маяк» ефективно справляється з 

управлінням усіма процесами. Кадрова програма пiдприємства спрямована на 

постiйне пiдвищення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв. Програми розвитку 

персоналу включають як вiдвiдування спецiалiзованих виставок, семiнарiв, так і 

спецiальнi курси пiдвищення квалiфiкацiї. Робiтники усiх робочих професiй 
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проходять на пiдприємствi стажування, за кожним прийнятим на роботу 

працiвником наказом по пiдприємству закрiплюється досвiдчений робiтник з 

вищою квалiфiкацiєю. Пiсля стажування та атестацiї робiтники допускаються до 

самостiйної працi. Кадрова програма включає організацію навчання, створення 

умов праці, проведення навчання з безпеки, медичне страхування, соціальний 

розвиток.   

Облiкова полiтика пiдприємства будується з використанням принципiв 

бухгалтерського облiку i фiнансової звiтностi:  

- автономнiсть; 

- обачнiсть (обережнiсть); 

- повне висвiтлення (вiдображення); 

- послiдовнiсть. 

Для ефективного використання виробничих та службових примiщень та 

для поповнення обiгових коштiв, пiдприємство здає в оренду вiльнi примiщення.  

Для управління фiнансовими ризиками - відбувається мiнiмiзацiя 

пов'язаних з ними фiнансових втрат. Головними завданнями управлiння 

фiнансовими ризиками є оптимiзацiя структури капiталу (спiввiдношення мiж 

власними та позичковими джерелами формування фiнансових ресурсiв) та 

оптимiзацiя портфеля боргових зобов'язань. 

Пiдприємство пiддається валютному ризику також, тому що здiйснює 

валютнi операцiї i має валютнi залишки та заборгованостi. З іншої сторони 

пiдприємство не пiддається ризику коливання процентних ставок, оскiльки не 

має кредитiв. 

В цілому ПРАТ Вінницький завод  «Маяк» розробив ряд заходiв, 

спрямованих на успiшну роботу в 2022 роцi. Це: 

1. Обсяги виробництва в 2022 роцi заплановано на суму 207,6 млн.грн. 

2. З допомогою маркетингової дiяльностi збiльшити експорт продукцii вiд 

обсягу реалiзацiї до країн Євросоюзу. Зменшити залишки готової продукцiї на 

складi на 30% на 31.12.2022 року. 
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3. Забезпечити собiвартiсть головної номенклатури виробiв на рiвнi 

лiмiтних цiн. 

4. Впровадити новi технологiї, технiчнi рiшення, здатнi пiдвищити 

конкурентоспроможнiсть продукцiї на 10%. 

5. Забезпечити рiвень незавершеного виробництва протягом року не 

бiльше 5% вiд обсягiв випуску. 

6. Знизити дебiторську i кредиторську заборгованiсть на 30% вiд iснуючоi 

станом на 31.12.2020 р.  

7. Полiпшити органiзацiйну структуру управлiння. 

8. Пiдвищити рiвень автоматизованої обробки iнформацiї на пiдприємствi, 

впровадити новi технологiї, обчислювальну технiку, програмне забезпечення 

механiзацiї та автоматизацiї виробництва. 

Отже перед національними підприємствами виникають як додаткові 

можливості, так і додаткові перешкоди на шляху до нових ринків в силу того, що 

існуючі правила мають бути змінені та адаптовані під умови функціонування 

іноземних ринків.  

Отже, проаналізувавши діяльність  ПРАТ Вінницького заводу «Маяк» 

можем стверджувати, що підприємство здійснює ефективну економічну 

діяльність та впроваджує успішну політику управління під впливом чинників 

зовнішнього ринку. Таким чином, інформація щодо вивчення управлінських 

принципів, бізнес методів та споживчого середовища на цільовому ринку 

повинні бути пріоритетними напрямками діяльності підприємства на 

міжнародних ринках. 
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Зовнішньоекономічна діяльність завжди була однією з найскладніших, і наразі 

залишається не найлегшою. Кожного разу під час здійснення експорту 

підприємства стикаються з великою кількістю ризиків від політичних до 

природніх. Але при правильній оцінці та прорахунку всіх можливих ризиків, які 
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можуть виникати під час здійснення зовнішньоторговельних операцій, можна з 

легкістю їх здійснювати з мінімальною кількістю ризиків. 

Ключові слова: експортна діяльність, зовнішньоекономічна діяльність, 

конкурентоспроможність, підприємство, зовнішній ринок. 

Сучасна діяльність підприємств, які працюють як на національному ринку, 

так і на міжнародному, впливає не лише на рівень їх економічної стійкості, але й 

на загальний рівень економічного розвитку держави. Такі підприємства 

відіграють ключову роль на ринку міжнародної співпраці, що сприяє 

розширенню співробітництва, а в результаті і створенню нових робочих місць та 

збільшенню товарообігу. Саме тому говорячи про експортну діяльність, 

необхідно зазначити, що вона невід’ємно пов’язана з багатьма системними 

ризиками, які виникають внаслідок діяльності політичних, економічних та 

фінансових факторів, а також, може бути обумовлена і специфічними ризиками, 

які виникають унаслідок взаємодії з багатьма суб’єктами зовнішньоекономічної 

діяльності. 

Новітнє впровадження зовнішньоекономічної діяльності вимагає сучасних 

методів та підходів під час здійснення планування діяльності підприємств. 

Особливо це стосується підприємств, які працюють на експорт. Питанням 

розвитку науково-методичних підходів для ефективного введення та розвитку 

зовнішньоекономічної діяльності займалися такі вітчизняні вчені, як 

Кабець Є.К., Дроздова Г.М., Коваленко О.М., Царюк М.В., Сєрова Л.П., 

Нарикова С.В., Левченко, О. І. та інші. 

Метою статті є дослідження сучасного стану ринку експортної діяльності, а 

також визначення суті експорту та експортної діяльності, процесу управління 

експортною діяльністю та механізму її здійснення. 

Сучасне здійснення зовнішньоекономічної діяльності відіграє велику роль 

у роботі кожного національного виробничого підприємства, яке прагне стати 

частиною світової підприємницької спільноти та підвищити рейтинг та 

репутацію свою та своєї продукції серед споживачів у різних країнах світу. 

Аналізуючи діяльність сфери експорту, можна зробити висновок, що багато 
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українських виробників роблять основний акцент на ринок Європейського 

Союзу, оскільки місткість європейського ринку в рази перевищує місткість 

українського ринку. 

Саме тому говорячи про експорт та експортну діяльність сучасних 

підприємств, важливо відмітити, що вона пов’язана з багатьма системними 

ризиками, які виникають внаслідок дії політичних, економічних та фінансових 

факторів, а також обумовлюються специфічними ризиками, які можуть виникати 

внаслідок взаємодії з багатьма суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності.  

Аналізуючи діяльність сучасних підприємств, можна зробити висновок, що 

найважливішим направлення при здійснення експортної діяльності є орієнтація 

на зовнішній ринок. Але та враховуючи сучасні реалії та проблеми з якими 

стикаються діючі підприємства України, а саме повномасштабне вторгнення та 

пандемією COVID-19, аналітикам під час розробки стратегії для здійснення 

експортної діяльності, необхідно також враховувати, що економіка протягом 

останніх двох років зазнала величезного впливу, і мова йдеться не про 

позитивний вплив. Поширення вірусу, а сьогодні й війна на території України, 

має несприятливий вплив на економічну діяльність в усьому світі, а саме різке 

підвищення цін на товари та послуги, і як наслідок збільшення цін на продукти 

виробництва. Враховуючи всі ці фактори при здійсненні аналізу рівня експорту 

українських підприємства, можна помітити, що певний відсоток підприємств або 

скоротили здійснення експорту, або взагалі втратили можливість її здійснювати. 

Та не зважаючи на це все, сьогодні основним ринком для здійснення 

зовнішньоекономічної діяльності залишається ринок Європейських країн. 

Та все ж таки беручи до уваги діяльність підприємств, необхідно відзначити, 

що будь-яка підприємницька діяльність на зовнішньому ринку неминуче 

пов'язана з ризиками, що загрожують різним майновим інтересам учасників 

зовнішньоекономічної діяльності. Ризик зовнішньоекономічної діяльності — це 

категорія, що об'єднує велику кількість різнофакторних ризиків, які знаходяться 

на нижчому управлінському рівні, тобто рівні окремих зовнішньоторговельних 

угод [1].  
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До таких ризиків можна віднести: 

1) наявністю іноземного контрагента як представника іншої культури, 

інших традицій ведення бізнесу;  

2) збільшенням часу та відстані здійснення експортних та імпортних угод, 

що підвищує кредитні ризики та ймовірність зриву термінів виконання 

контрактів; 

3) необхідністю перетину митного кордону України внаслідок 

транспортування товару, в результаті чого виникають ризики митного 

оформлення; 

4) здійсненням розрахунків між покупцем та продавцем в іноземній 

валюті, курс якої зазнає змін, що, своєю чергою, призводить до виникнення 

валютних ризиків; 

5) відмінностями в законодавчому та нормативному регулюванні різних 

країн, необхідністю їх урахування в зовнішньоекономічному контракті, 

можливим посиленням податкового тиску; 

6) потребою залучення різноманітних організацій, які надають послуги із 

просування товару за кордоном, що зумовлює зростання витрат під час 

доставки товару [5, с. 98].  

Аналізуючи сучасні умови здійснення експортної діяльності, вищезазначені 

ризики є не єдиними з якими може зіштовхуватися підприємство. Також, до 

ризиків, які можуть виникати під час здійснення зовнішньоекономічної 

діяльності можна віднести політичні, транспортні, кредитні і валютні, 

технологічні, організаційні, технічні, інформаційні, природне походження, 

звичаї і т. д. (рис. 1). 
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Рис. 1. Основні види ризиків зовнішньоекономічної діяльності підприємств 

в умовах розвитку глобалізаційних процесів [4] 

 

Політичні ризики, можуть класифікуватися як макроекономічні, оскільки 

вони впливають на ділову активність. Політичні ризики можуть бути 

наступними: політичні заворушення в країні, порушення громадського порядку, 

війна, заборона (ембарго) на ввезення товарів на територію країни в зв'язку з 

погіршенням або повним припиненням політичних і економічних відносин між 

державою і державою експортером чи імпортером. Зазвичай політичний ризик 

досить легко передбачити. Але якщо мінімізувати ризик з прямим впливом на 

його характер неможливо, компанії повинні змінити напрямок зовнішньої 

торгівлі і тим самим уникнути ризикованих ситуацій 

Транспортні ризики виникають при прямій доставці товару від продавця до 

покупця. Вони можуть відбутися в аварійних ситуаціях, в результаті яких товари 

будуть повністю знищено або пошкоджено, крадіжки під час транспортування, 

негативний вплив природних факторів і т. д. 

Валютні та кредитні ризики включають ризики, пов'язані з знеціненням 

певних валют, коливаннями обмінних курсів, інфляцією, в результаті чого 

виникає збиток або прибуток від різниці між валютою ціни і валютою платежу 
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транзакції. Ці ризики взаємопов'язані і можуть виникати на основі політичних 

ризиків, які призводять до економічної нестабільності в країні або погіршення 

стану конкретного регіону. 

Технічні ризики безпосередньо пов'язані з науково-технічною діяльністю 

людини і негативними наслідками цієї діяльності. Це можуть бути вибухи на 

заводах, руйнування гідроелектростанцій, хімічне та радіологічне зараження, 

пов'язане з недбалим ставленням до небезпечного виробництва. 

Організаційні та технічні ризики можуть виникнути в разі неякісного 

логістичного процесу - прорахунок бажаних термінів доставки, погана 

організація навантаження і розвантаження, забезпечення необхідного 

транспорту, надання необхідної упаковки для обслуговування продукту і багато 

іншого. 

Ризики природного походження (землетруси, зсуви, повені, цунамі) 

передбачити найскладніше. Ми можемо мінімізувати їх за рахунок страхування 

товарів і транспортних засобів. При доставці товарів до митниці можуть бути 

деякі ризики, які згруповані в митні ризики. Ці ризики тісно пов'язані з 

інформаційними ризиками, оскільки основна проблема з товарами, що 

перетинають кордон, - це незнання або погане знання правил митного контролю, 

заповнення документації та ідентифікації товарів. В Україні ці види ризиків 

справедливо розподілені і реальні, так як часті зміни законодавства та великий 

відсоток невідповідностей між ними, що призводить до непорозуміння і 

серйозних фінансових втрат. [4] 

Тож задля того аби зменшити кількість ризиків, які можуть виникати під час 

здійснення експортної діяльності, необхідно максимально точно та об’єктивно 

оцінити ринок та ситуацію на ньому, а також комплекс ймовірних ризиків, та 

відповідно  до здійсненого аналізу обрати найбільш ефективний комплекс 

стратегій та їхнє впровадження у дію для зовнішньоекономічного діяльності 

підприємства. Тож експертам, які є відповідальні за це необхідно пам’ятати, що 

ігнорування навіть одного з них призводить до несприятливих наслідків у 

діяльності підприємства. 
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Говорячи безпосередньо про досліджуване Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Поділля струм», необхідно спершу зазначити, що воно 

займається світло- та електротехнічною продукцією та працює як на внутрішній 

ринок нашої країни та і на зовнішній ринок. Основними підприємствами для 

співпраці є такі КПП, як Одескабель, Запорізький завод кольорових металів 

(ЗЗКМ), LAPP кабель, Катех, Інтеркабель, а також з такими виробниками систем 

прокладки кабелю, як ДКС, OBO BETTERMANN, KOPOS KOLIN a.s, ENEXT.  

Та враховуючи повномасштабне вторгнення росії на територію України, з 

деякими підприємствами на території нашої держави ТОВ «Поділля струм» 

тимчасово не має співпраці. Але як і до війни, воно займається експортною 

діяльністю. Тому аналізуючи діяльність підприємства, необхідно відзначити, що 

всі вищезазначені ризики, які можуть виникати під час здійснення 

зовнішньоекономічної діяльності є абсолютно реальними. Але завдяки вдалому 

здійсненню аналізу експорту та умов, з якими стикаються підприємства під час 

експортної діяльності, ТОВ «Поділля струм» продовжує здійснювати 

зовнішньоекономічні операції, які трохи певним чином ускладнилися, але не 

зупинилися. 

Саме тому, аналізуючи та враховуючи сьогоднішні умови, в яких 

здійснюється експортна діяльність та її динамічність розвитку, яка з кожним 

роком набирає обертів, що спричинено кількістю підприємств, які кожного року 

виходять на зовнішній ринок, ризик стає невід’ємною частиною їх 

зовнішньоекономічної діяльності. Тож задля успішного здійснення експорту 

підприємства, найголовніше та найперше завдання, яке необхідно виконати - 

оцінити ризики, які ймовірно можуть статися під час здійснення 

зовнішньоекономічної діяльності, а також вміти ними керувати та мати змогу в 

найкоротші терміні їх уникнути або мінімізувати. Саме тому, аналіз здійснення 

експортної діяльності має бути спрямованим на розроблення не лише 

теоретичних, але й практичних та дієвих рекомендацій щодо створення системи 

управління ризиками на підприємстві у сфері зовнішньоекономічної діяльності. 
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В статті розглянуто сучасний стан експортної діяльності України в сфері 

легкої промисловості: Представлено новітні технології, які допомагають 

розвивати та удосконалювати експортну діяльність легкої промисловості 

Охарактеризовано  основних конкурентів між  технологіями  розвитку 

експортної діяльності товарів легкої промисловості на міжнародній арені. 
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Визначено основні принципи реалізації українських вишиванок на міжнародному 

ринку. 

Ключові слова: експорт, легка промисловість, технології, товар, міжнародна 

діяльність, експортний потенціал. 

 Сучасний стан експорту товарів легкої промисловості не вражає великими 

об’ємами, порівняно з світовими лідерами в експорті одягу, текстилю та взуття, 

проте темпи приросту експорту свідчать, що галузь має експортний потенціал 

розвивається, а українські товари відповідають запитам вибагливих світових 

споживачів. Легка промисловість, що досить довго знаходилась в кризовому 

стані, останніми роками переживає поступове піднесення. Цьому сприяли 

патріотичні настрої, на хвилі яких значна кількість українців почала надавати 

перевагу товарам локальних виробників.  

Дослідженням даної проблематики займалися іноземні та вітчизняні 

науковці, які створили міцне підґрунтя для подальших наукових розробок, серед 

них Гавриленко Т. В., Бродюк І. В., Мірошниченко О. А, Іщук С. О., Созанський 

Л. Й. та інші. 

Метою статті є дослідження перспектив удосконалення експортної 

діяльності україни в сфері легкої промисловості. 

  На тлі подій Євро Майдану та сучасної повномасштабної війни в Україні 

у світі поширився тренд на українську вишиванку. Сьогодні українську 

вишиванку знають скрізь, сукні, блузи та навіть аксесуари в стилі вишиванки 

стали must have речами в гардеробі модниць всього світу, в тому числі, 

голлівудських зірок.  

 Одним з перших, хто почав носити вишиванку у повсякденному житті був 

Іван Франко, який вперше стильно скомбінував вишиту сорочку із піджаком. В 

такому вигляді його зображено на 20-гривневій купюрі.  

 Сьогодні усі українські виробники національного одягу говорять, що 

вишиванка – поза часом. Це яскравий представник slow fashion. Поєднання 

вікових традицій та сучасних трендів робить вишитий одяг чимось особливим. 

До моди на українську етніку звернулися закордонні світові компанії першої 



316 
 

величини. Про це свідчать нові колекції популярних масс маркетів серед них  

Zara, Next, Topshop та H&M та всесвітньовідомих брендів Valentino, Dior та 

Gucci.  

 На наш погляд, такий продукт як українська вишиванка, що являється 

індикатором української ідентичності та культури, повинен популяризувати 

нашу культуру та український одяг по всьому світу саме за рахунок власного 

виробництва. Натомість закордонні бренди сьогодні досить ефективно 

виготовляють та реалізують подібні товари.  

 Як показало дослідження, закордонні бренди досить широко виготовляють 

товари з вишивкою українського походження, ціни на їх продукцію досить 

різноманітні, що зумовлює захоплення великої частки ринку. В даному 

контексті, на наш погляд, щоб закріпитися на закордонному ринку, вітчизняним 

виробникам необхідно вирізнятися серед конкурентів якісними та споживчими 

характеристиками, а також позиціонувати українську продукцію з точки зору 

поширення українського етносу, культури, традицій [5]. 

 Крім цього всім вітчизняним підприємствам легкої промисловості 

доцільно було б ввести у свій асортимент товарів лінійку українських вишиванок 

у різному ціновому діапазоні аби кожен зміг дозволити її собі. 

 На рис. 1 запропоновано основні принципи розширення експорту 

українських вишиванок. Широка диференціація цін на продукцію забезпечить 

можливість її доступності на ринках різних країн та для споживачів різних 

доходів. Так, навіть закордонні підприємства використовують досить різну 

цінову політику, закордонні виробники надають перевагу використанню не 

яскравих, а більш пастельних кольорів при оформленні вишиванки, на нашу 

думку, використання етнічних кольорів помітно вирізнятиме українську 

продукцію серед конкурентів. 

 

  .    
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Рисунок 1 – Основні принципи реалізації українських вишиванок на 

міжнародному ринку 

Джерело: авторська розробка 

 Важливим елементом просування українських вишиванок на міжнародний 

ринок є використання експортного бренду України, який створений з метою 

кращого впізнавання української продукції у світі. За допомогою нього 

українські товари та послуги просуваються на міжнародні ринки, об’єднуючись 

єдиною візуальною концепцією. Експортний Бренд є частиною проекту 

«Консолідація експортного потенціалу МСБ та спрощення доступу до зовнішніх 

ринків», що реалізується Офісом з просування експорту на замовлення 

Європейського банку реконструкції та розвитку в рамках програми EU4Business 

[3].  

 Також досить важливим аспектом реалізації продукції на міжнародному 

ринку є гнучкість виробників, вміння коригувати свої бізнес-моделі для того, 

щоб пристосуватися до швидких змін в образі життя споживачів. У індустрії 

моди деякі бренди змогли ефективно виробляти захисні маски, які стали новим 

елементом гардеробу багатьох споживачів і популярним презентом, починаючи 

з 2020 року.  
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 Крім реалізації на міжнародному ринку унікальної продукції, яка стане 

індикатором української культури, доцільно також в умовах сучасного ринку 

застосовувати інноваційні сервісні продукти задля створення конкурентних 

переваг на ринку. В умовах технологізації та автоматизації виробничих процесів, 

на наш погляд, доцільно також застосовувати інноваційні сервісні продукти в 

процесі реалізації продукції легкої промисловості.   

 Інтернет-продавці одягу в усьому світі втрачають десятки мільярдів 

доларів на рік через повернення покупцями товарів, які не підійшли за розміром. 

Реалізація товарів за кордон, відповідно передбачає зростання витрат на їх 

доставку та за необхідності повернення. Тому, вітчизняним товаровиробникам 

слід здійснювати пошук методів уникнення великих втрат через повернення 

товарів, що не підійшли споживачу за розмірами.  

 Fitness&Health, Fashion Tech, e-commerce – лише невеликий перелік сфер, 

де технологія 3D-моделювання сьогодні намагається вирішувати багато 

проблем. Тільки в США на поверненнях виробників одягу продавці втрачають 

до 30 мільярдів доларів за рік через те, що одяг не підійшов покупцю за розміром. 

 Найбільш доцільним в даному контексті є застосування вітчизняними 

виробниками продукції легкої промисловості застосунку 3DLOOK, що працює 

над технологією сканування людського тіла за фотографіями з використанням 

штучного інтелекту, нейронних мереж та 3D-технологій. У 2016 році даний 

стартап заснував Вадим Роговський, який керував компанією Clickky [1]. 

 Технологія, розроблена 3DLOOK, гарантує, що покупець придбає одяг 

потрібного розміру. Це перше рішення в світі, здатне виміряти параметри 

людського тіла по двох фотографіях. Новий B2B-продукт: програмне 

забезпечення для e-commerce-бізнесу, яке полегшило вибір одягу покупцями. 

Робота даного продукту побудована на взаємодії технологій машинного 

навчання, комп’ютерного зору та 3D-моделювання. Коли фото зроблено, дані 

потрапляють на сервер, штучний інтелект порівнює їх за стандартом і видає 

точну величину. Для фото-сканування можна використовувати будь-який 

смартфон. 
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Рисунок 2 – Механізм роботи технології 3DLOOK [1] 

 

 У 2018 році винахідник оцінив бізнес в 10 млн. дол. На той момент в 

стартап вже інвестували до 2 млн. дол. Серед значущих інвестицій – засоби від 

інвесторів, які вірять в перспективність технологій, а також особисті засоби 

Вадима Роговського.  

Застосування даного інструменту допоможе зміцнити позицію вітчизняних 

підприємств легкої промисловості на внутрішньому ринку та реалізувати 

продукцію навіть у складний  період пандемії та карантинних обмежень. 

 Загалом ринок Fashion e-commerce стрімко розвивається за рахунок 

інновацій. Ринок продажу одягу онлайн росте більше ніж на 10% в рік. Цікавість 

користувачів підігрівається такими інноваційними компаніями, як Amazon, з 

яких ритейлери та бренди беруть приклад. 

 На етапі тестування продуктів у 3DLOOK існують конкуренти. Одні з них 

ще працюють над технологіями, інші – вже користуються попитом і мають 

клієнтів. Найбільш відомий конкурент – компанія Body Labs. Вона випустила 

аналогічний продукт, але його уже купив ритейлер Amazon за 70 мільйонів 

доларів. 

 Таблиця 1 – Характеристика основних конкурентів технології 3DLOOK на 

міжнародній арені 
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Основні 
конкуренти 

Характеристика Користувачі 

Body Labs Body Labs Blue, API та вбудований веб-інтерфейс, який 
виконує фізичні вимірювання та передбачає додаткові 
цифрові вимірювання, щоб допомогти у створенні одягу 
на замовлення 

Amazon 

Zozosuit технологія, в основі якої лежить боді-костюм 
оснащений датчиками для вимірювання основних 
параметрів фігур. Покупцям пропонується одягнути 
його і сфотографуватися на камеру смартфона. Дані про 
пропорції фігури передаються в програму, яка дозволяє 
виготовити або підібрати костюм ідеального розміру 

японський 
інтернет-магазин 
Zozo 

 

 Альтернативний продукт запустив японський інтернет-магазин Zozo. Він 

представив своїм клієнтам технологію, в основі якої лежить боді-костюм 

Zozosuit, оснащений датчиками для вимірювання основних параметрів фігур. 

Покупцям пропонується одягнути його і сфотографуватися на камеру 

смартфона. Дані про пропорції фігури передаються в програму, яка дозволяє 

виготовити або підібрати костюм ідеального розміру. За результатами тестувань, 

точність українських розробників не нижче, а іноді і вище, ніж у Zozo. При цьому 

в даному випадку не потрібно одягати спеціальний костюм, що створює 

можливість застосунку для ринку e-commerce та реалізації за кордон. 

 Система ціноутворення 3DLook досить гнучка, що дозволяє знайти 

потрібне рішення для кожного клієнта. Спочатку зробити смарт-знімок, що видає 

параметри тіла покупця, можна було за 1 долар. Пізніше, в залежності від 

клієнта, підписка за місяць складала від 499 доларів для малого бізнесу, 2499 

доларів – для середнього та від 5000 доларів – для великого підприємства.  

 Сьогодні самий простий тариф становить 99 доларів для магазинів, 

створених на платформі Shopify. Однак команда має намір зробити 

ціноутворення ще більш гнучким.  

  Таким чином, головне в розвитку експортної діяльності легкої 

промисловості України – іти в ногу з технологіями, базуватися на національній 

автентичності та традиціях. В умовах швидкого розвитку технологічних 

інновацій в сфері моди, вітчизняним товаровиробникам необхідно 
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переорієнтовувати усталені принципи виробництва та реалізації продукції на 

нові можливості, виклики та перспективи.   
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ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЙ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 

ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 

Розглянуто поняття туризму та особливості розвитку або вибору стратегії 

успішного бізнесу задля підвищення конкурентоспроможності туристичного 

підприємства. Досліджено поняття бізнес-стратегії та різні підходи до їх 

визначення. Обгрунтовано можливість реалізації загальних стратегій у сфері 

туризму.  

Ключові слова: туризм, бізнес-стратегія, туристичне підприємство, 

маркетингова стратегія, стратегічне планування. 

Постановка проблеми. Сектор туризму набуває все більшого значення для 

економічного розвитку країн світу. Стратегічне управління відіграє важливу 

роль в управлінні організаціями і може підвищити ефективність їх діяльності, 

зміцнити позиції компанії на ринку серед інших. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Висвітленням теми бізнес-

стратегій у різних галузях займалися такі вчені як І. Ансофф, А. Томпсон, Ч. 

Хілл, Г. Джонс, Ф. Котлер, Н. Еванс, Д. Кемпбелл, Дж. Стоунхаус та інші. 

Метою статті є дослідження різних бізнес-стратегій, що можуть бути 

реалізовані в модифікованому вигляді туристичними підприємствами. 

Виклад основного матеріалу. Туризм є одним із найважливіших факторів, 

що впливають на економічне зростання та розвиток сучасного суспільства. Це 
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основна чи допоміжна діяльність для значної частини населення, що проживає в 

привабливих туристичних регіонах світу, а також для великої кількості людей, 

які проживають в інших частинах світу. Вважається дуже важливим 

інструментом економічного розвитку розвинутих країн світу та країн, що 

розвиваються. Туризм, зазвичай, сприймається як хобі для розваги, але факти 

показують, що в цю сферу в усьому світі інвестуються мільярди доларів. Тому, 

без сумніву, туризм потребує серйозного аналізу з боку науковців, дослідників, 

політиків, національних та місцевих органів влади. 

Безумовно географічне розташування та природні ресурси відіграють 

важливу роль у розвитку туризму, проте багато прикладів у всьому світі 

доводять, що цього недостатньо. Тому створення відповідних можливостей для 

туризму та використання відповідних бізнес-стратегій для отримання 

конкурентної переваги життєво важливі для всіх туристичних компаній [1].  

Туризм для більшості людей розуміється як дозвілля і зазвичай є синонімом 

відпочинку (відпустки). Це також відображено в словниках, які в першу чергу 

називають туризм як подорож із задоволенням. У літературі можна знайти різні 

визначення туризму, як показано в таблиці 1.  

Таблиця 1 – Визначення туризму [5] 
Автор Визначення 

Вівер Туризм являє собою суму явищ та відносин, що виникають внаслідок взаємодії 
туристів, постачальників бізнесу, урядів приймаючих країн, громадських 
організацій, урядів рідних країн туристів, університетів, громадських коледжів 
та неурядових організацій у процесі залучення, транспортування, розміщення 
та управління ними. 

Веблен Туризм – це форма дозвілля, яка може бути демаркацією людей на класи і 
відокремлювати життя заможних людей від звичайних. Звичайно, якби Веблен 
був ще живий, він стверджував би, що екзотичні поїздки функціонують як 
помітний прояв багатства адже він жив в той час, коли бюджетний туризм був 
рідкістю. 

Хунзікер Сума явищ та відносин, що виникають внаслідок подорожі та перебування 
нерезидентів, якщо вони не призводять до постійного проживання та не 
пов'язані з будь-яким заробітком. 

 

З огляду на наведені підходи напрошується логічний висновок, що туризм – 

це діяльність двох сторін – тих, хто надає туристичні послуги, і тих, хто потребує 

туристичних послуг.  
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Поняття бізнес-стратегії. При сучасних умовах господарювання для 

туристичних компаній основним напрямом стратегічного розвитку є орієнтація 

на стратегічне планування діяльності з урахуванням змін на ринку туристичних 

послуг та в соціально-економічному середовищі в цілому. Саме стратегічне 

планування дозволяє туристичним підприємствам поєднувати глобальну 

стратегію розвитку з наявністю реальних і потенційних можливостей її реалізації 

з урахуванням загроз, які можуть виникнути на ринку. Деякі науковці окреслили 

своє визначення бізнес- стратегії, що представлені у таблиці 2.  

Таблиця 2 – Визначення стратегії [2] 
Автор Визначення 

Ансофф Спільна нитка серед організацій, діяльності та товарних ринків, яка визначає 
сутність бізнесу, який організація мала або планувала мати в майбутньому. 

Ендрюс Структура цілей, намірів, основної політики та планів для досягнення цих 
цілей викладена таким чином, щоб визначити, яким бізнесом компанія є чи 
повинна бути, і якою компанією вона є чи повинна бути. 

Девід Стратегії є засобом досягнення довгострокових цілей. 
Джонсон, 
Скоулз та 
Уїттингтон 

Стратегія - це напрямок і масштаби діяльності організації в довгостроковій 
перспективі, що забезпечують переваги в мінливій обстановці шляхом 
конфігурації ресурсів та компетенцій з метою реалізації очікувань 
зацікавлених сторін. 

 

Варто відзначити, що кожне туристичне підприємство шляхом стратегії 

планування бізнесу створює умови для позиціонування на ринку та зміцнення 

конкурентних позицій. У свою чергу, для практичної реалізації принципів 

стратегічного планування діяльності туристичних підприємств є нагальна 

необхідність розробки науково-методичних підходів до стратегічного 

планування та методичного інструментарію розробки стратегічних планів [4]. 

Зі стратегічної точки зору, туристичну компанію слід розуміти як систему, 

яка визначає конфігурацію та цільову орієнтацію на основі змін у зовнішньому 

середовищі. За таких умов необхідний перехід до нової управлінської парадигми, 

яка дозволить ефективно господарювати в умовах нестабільного ринкового 

середовища. Проте аналіз національного досвіду показує, що стан стратегічного 

планування загалом, окремих маркетингових заходів та маркетингової 

діяльності українських туристичних компаній зокрема не відповідає сучасній 



325 
 

ринковій ситуації. Необхідність їх планування виникає у зв'язку з розвитком 

науково-технічного прогресу, зростанням ступеня ризику підприємницької 

діяльності, множинністю факторів, що визначають її успіх або невдачу, 

ускладненням організаційної структури управління, необхідністю концентрації 

на вирішенні найважливіших завдань зосередитися і розвивати перспективні 

напрямки. 

Розглянемо найпоширеніші стратегії, підтверджені практикою і поширені в 

літературі. На думку М. Портера, одного з провідних теоретиків і експертів у 

галузі стратегічного менеджменту, існує три основних підходи до розробки 

стратегії торгової поведінки на ринку. Перший підхід стосується лідерства в 

мінімізації витрат виробництва. Компанії, що реалізують цей тип стратегії, 

повинні мати хорошу організацію виробництва і постачання, хорошу 

технологічну, інженерну та конструкторську базу, хорошу систему розподілу 

продукції. Другий підхід до розробки стратегії стосується спеціалізації у 

виробництві продукції. Компанії, які реалізують таку стратегію, повинні мати 

кваліфікованих проектувальників, достатньо потужну систему забезпечення 

якості та розвинену маркетингову систему. Третій підхід полягає у встановленні 

певного сегмента ринку та зосередженні зусиль компанії на обраному сегменті 

ринку. У цьому випадку компанія проводить поглиблене вивчення потреб 

конкретного сегмента ринку в конкретному виді продукції. У цьому випадку 

підприємство може спробувати знизити свої витрати або проводити політику 

спеціалізації у виробництві продукту [3]. 

Теоретичні дослідження питання класифікації стратегій дозволяють 

зробити висновок, що більшість авторів робіт зі стратегічного маркетингу та 

стратегічного менеджменту вважають стратегії розвитку компаній 

найважливішими. Ці стратегії є найбільш використовуваними в науковій 

літературі. Зазвичай ці стратегії називають базовими або еталонними. Вони 

відображають чотири різних підходи до зростання бізнесу і пов'язані зі зміною 

стану одного або кількох елементів: продукту, ринку, промислового сектору, 
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позиції компанії в галузі, технології. Таким чином, еталонні стратегії можна 

представити в такому вигляді: 

1) Стратегії концентрованого зростання, які передбачають зміну продукту 

та/або ринку і не впливають на інші три елементи. Специфічними видами 

стратегій першої групи є: стратегія зміцнення ринку, стратегія розвитку ринку, 

стратегія розвитку продукту; 

2) Інтегровані стратегії зростання, пов’язані з розширенням компанії 

шляхом додавання нових структур. Існує два основних типи стратегій 

інтегрованого зростання: стратегія зворотної вертикальної інтеграції, стратегія 

вертикальної інтеграції на майбутнє; 

3) Стратегії диверсифікованого зростання, які реалізуються у випадку, якщо 

компанія більше не може розвиватися на конкретному ринку з конкретним 

продуктом у конкретній галузі. Основними стратегіями диверсифікованого 

зростання є: стратегія цілеспрямованої диверсифікації, стратегія горизонтальної 

диверсифікації, стратегія диверсифікації для конгломератів; 

4) Стратегії скорочення штатів, які реалізуються в тих випадках, коли 

компанії необхідно змінити позицію після тривалого періоду зростання або через 

необхідність підвищити ефективність, коли спостерігаються спади або різкі 

зміни в економіці. Розрізняють чотири види цілеспрямованих стратегій 

скорочення активності: стратегія ліквідації, стратегія «збирання врожаю», 

стратегія скорочення, стратегія зниження витрат. На практиці компанія може 

реалізовувати декілька стратегій одночасно. Це особливо часто зустрічається на 

міжгалузевих підприємствах [5]. 

Туристичні маркетингові стратегії. У сучасних умовах чинником успіху в 

туристичному бізнесі є комплексний підхід до реалізації маркетингової 

діяльності на основі програми та довгострокової мети, яка враховує наявні 

тенденції зміни ринкового попиту. Тому використання інструментів 

стратегічного маркетингу є важливим фактором підвищення успішності 

діяльності суб’єктів туристичного бізнесу. Першим кроком стратегічного 

планування маркетингової діяльності має стати чіткий огляд основних етапів 
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процесу формування та впровадження маркетингових стратегій у загальну 

систему управління. 

Ефективного функціонування туристичного бізнесу можна досягти лише за 

допомогою організаційної структури, яка найкраще підходить для створення та 

реалізації стратегічних планів його маркетингової діяльності. При цьому 

необхідно досягти правильного співвідношення між плануванням виробництва і 

плануванням маркетингової діяльності, запровадити таку довгострокову роботу 

і об'єднати її в єдину внутрішньовиробничу організацію. 

Перехід до стратегічного маркетингу туристичних підприємств України 

потребує реструктуризації системи управління з орієнтацією на вирішення 

стратегічних завдань і перегляду функцій управління та окремих господарських 

структур таким чином, щоб вони відповідали умовам зовнішнього середовища, 

що постійно змінюється. Зміст цієї трансформації полягає в тому, що на 

підприємстві здійснюється міжфункціональна координація найважливіших, з 

погляду стратегічної ринкової орієнтації, функціональних відділів і рівнів 

управління, які в сукупності утворюють організаційно-функціональний 

комплекс стратегічного маркетингу компанії. 

Суттєвою практичною основою успішного стратегічного планування 

маркетингу в туристичному бізнесі є, насамперед, адаптація їх організаційних 

структур до світових стандартів. Адже тільки оптимально створена система 

організації діяльності гарантує належне виконання завдань завдяки правильній 

організації людей, раціональному розподілу їхніх завдань і виробленню 

ефективного механізму контролю праці та мотивації з метою уникнення безладу 

та досягнення бажаних результатів. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Проаналізувавши думки 

вчених і вчених, варто виділити стратегію оновлення туристичного продукту, 

стратегію високих цін і стратегію контрактних цін. Вибір того чи іншого 

стратегічного підходу за основу залежить від результатів, отриманих на етапі 

стратегічного аналізу та визначення цілей. 
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Всі, на перший погляд, однотипні туристичні підприємства мають відмінні 

риси, тому і потребують індивідуального підходу до вибору успішної бізнес-

стратегії. Формування ефективної системи стратегічного планування розвитку 

туристичного підприємства як складової його загального розвитку є 

довготривалим процесом, пов’язаним з удосконаленням усієї системи 

управління та підвищенням рівня його організаційної культури. 
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дослідження було виявлено методи планування, що забезпечують успішну 

роботу туристичного підприємства.  

Ключові слова: планування, стратегія, тактика, менеджмент, туристичне 

підприємство. 

Постановка проблеми. Сьогодні сфера туризму є одним з основних 

динамічних і прибуткових елементів світової економіки. Однак в Україні в 

довоєнний період туризм розвивався зовсім нерівномірно. Обсяг виїзного 

туризму переважав над внутрішнім, обсяг туристичного ринку не відповідав його 

потенціалу. Рівень використання внутрішніх рекреаційних ресурсів був низький. 

Виправити ситуацію на ринку туристичних послуг допоможе процес 

планомірного розвитку всієї туристичної галузі країни і кожного регіону зокрема 

в післявоєнний період. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Висвітленням теми планування 

туристичної діяльності займалися такі українські науковці як М. Мальська,                

О. Бордун, Г. Тарасюк та інші. 

Метою статті є дослідження різних видів планування діяльності 

підприємства, що можуть бути реалізовані в модифікованому вигляді 

туристичними підприємствами. 

Виклад основного матеріалу. Планування – це безперервний процес 

визначення шляхів дотримання термінів і послідовності дій, розподілу 

управлінських ресурсів.  

Його завдання: 

− забезпечувати цілеспрямований розвиток організації; 

− координація діяльності структурних підрозділів і працівників; 

− створення ефективної основи моніторингу та оцінювання; 

− мотивація до праці; 

− інформаційна допомога членам робочих груп. 

Процес планування здійснюється в три етапи, що зображені на рис.1. 
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Рисунок 1 – Етапи процесу планування 

 

Відповідно до цих етапів виокремлюють такі види планування: 

перспективне (стратегічне), тактичне (середньо-строкове) і оперативне (поточне) 

[5]. 

Характер і зміст планової діяльності в організації визначають принципи 

планування, дотримання яких створює передумови для ефективної роботи 

фірми. Ще А.Файоль виділив 4 основних принципи планування, назвавши їх 

загальними рисами гарної програми дій. Це єдність, безперервність, гнучкість, 

точність. Р.Акофф набагато пізніше обґрунтував ще один ключовий принцип 

планування – принцип участі. 

Планування управління на туристичному підприємстві починається з 

процесу стратегічного планування – розробки стратегічних планів і програм. В 

цьому процесі допомагає розібратися відповідь на чотири запитання: 

1. Якою організація себе бачить? 

2. Де вона зараз, які результати її діяльності? 

3. Який напрямок їй підходить для подальшого розвитку? 

4. Як та за допомогою яких ресурсів вона збирається досягти своєї мети? 

Стратегічне планування – це планування на майбутнє, яке вказує на 

напрямок діяльності для забезпечення реалізації місії компанії.  

В Україні в умовах перехідного періоду дозволяється розробка стратегії на 

3-5 років. Стратегічне планування відрізняється від інших такими ознаками: 

− план націлений на перспективу, а не на поточний час; 

− у нього немає конкретних термінів виконання, а також визначення 

конкретного об’єму ресурсів, що потрібні для його впровадження; 

− в даній системі відсутнє припущення про те, що майбутнє передбачається 

лише за результатами минулого [1]. 

Розробка 
стратегії 

 

Визначення 
тактики дій 

Складання 
оперативних планів 
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Тактичне планування – це планування на середній період часу, протягом 

якого приймається конкретне управлінське рішення щодо виробництва 

продукції або освоєння нового ринку, або зміцнення позицій на старому ринку із 

зазначенням необхідних ресурсів для того. Зміст цих планів зазвичай охоплює 

період від 1 до 2 років. 

Оперативне планування – це планування роботи на короткий період часу (у 

межах року з поділом на квартали і місяці), під час якого плани розділів і 

підрозділів підприємства (аж до позицій індивідуальних робочих планів) 

уточнюються і коригуються відповідно до змін обставин, які не були враховані 

при розробці тактичних планів [5]. 

Всі ці етапи повинні гармонічно поєднуватися між собою і формувати єдину 

інтегровану систему планів, головним елементом якої є мета, місія компанії, яка 

може бути досягнута лише за умови, що всі аспекти бізнес-середовища та 

внутрішнього потенціалу компанії будуть досягнуті і детально вивчаються. 

В результаті процесу планування з’являється система планів туристичного 

підприємства, що можна розділити на такі елементи:  

− стратегічний план; 

− загальнокорпоративні тактичні плани; 

− стратегічні плани окремих ділових одиниць, що входять до складу фірми; 

− оперативні плани; 

− програми і проекти [4]. 

Стратегічний план містить місію та загальні цілі, які визначають місце 

організації в майбутньому, окреслюють межі її діяльності.  

Деталізовані стратегічні цілі через систему тактичних і оперативних бізнес-

планів всіх підрозділів компанії є надзвичайно важливою частиною для вдалого 

функціонування туристичного підприємства. 

Сучасний менеджмент включає кілька ефективних методів планування, які 

вирішують як кількісні, так і якісні проблеми планування: 

1) метод аналізу бюджету: ним користуються практично всі туристичні 

фірми. Його основу складають опис і характеристика надходження і відтоку 
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грошових коштів, капіталу та інших ресурсів, аналіз структури доходів і витрат 

коштів на туристичні послуги. Бухгалтерський баланс кожної туристичної 

організації зазвичай містить дану інформацію; 

2) аналіз окупності допомагає оцінити та співвіднести витрати, доходи та 

амортизацію виробничого обладнання, розрахувати термін окупності витрат та 

інвестицій, вкладених у бізнес, та спрогнозувати прибуток.  

Здійснюється на основі бізнес-плану, розробка якого передує реалізації 

будь-якого туристичного проекту (створення нової організації, модернізація 

туристичної зони, проведення рекламної кампанії та ін.); 

3) метод операційних досліджень дає можливість оцінити власний бізнес з 

використанням сучасних моделей розробки та прийняття управлінських рішень 

(теорія масового обслуговування, ігри, імітаційне моделювання). Наприклад, 

використання SWOT-аналізу діяльності туристичної організації дозволяє не 

тільки виявити недоліки в її функціонуванні та розвитку, але й розробити 

адекватну поточним умовам стратегію розвитку; 

4) розробка загальної стратегії розвитку фірми, що вкрай необхідна задля 

визначення пріоритетів подальшого розвитку.  

Для планування стратегії компанії надзвичайно важливо визначити основну 

мету її діяльності та розробити набір цілей, які конкретизують загальну мету в 

часі та просторі і уточнюють завдання кожного підрозділу та кожного 

співробітника [3]. 

Визначення загальної стратегії полягає у виборі одного з трьох можливих 

напрямків поведінки компанії в майбутньому: 

− стратегія стабільності – підтримка існуючих розмірів фірми та напрямків 

його діяльності; 

− стратегія зростання – збільшення розмірів фірми за рахунок об'єднання з 

іншими представниками турбізнесу або через самофінансування; 

− стратегія скорочення – допомагає через конкретні несприятливі обставини 

здійснити переорієнтацію ділової активності та ліквідувати нерентабельні 

підрозділи чи види діяльності [3]. 
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Висновки і перспективи подальших досліджень. В ході даного дослідження 

було виявлено, що будь-яке туристичне підприємство повинно мати чітке 

планування своєї діяльності.  

Адже при раціональному аналізі своїх переваг і недоліків можна створити 

успішну модель туристичної фірми, що буде лідером на конкретному сегменті 

туристичного ринку.  

Задля цього функція планування має охоплювати такі види робіт, як: 

− розробка мети і цілей фірми; 

− постійний аналіз конкурентоспроможності; 

− створення стратегії для підтримання конкурентоспроможності 

підприємства; 
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Постановка проблеми. Дослідження різних аспектів формування 

корпоративної репутації є актуальним завданням підприємців, менеджерів, 

маркетологів, особливо на сучасному розвитку ринкової економіки. Важливо 

розкрити роль та значення формування репутації для того аби забезпечити 

ефективну діяльність підприємства у будь-якому часі. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Існує достатньо публікацій та 

досліджень присвячених PR-діяльності та корпоративній репутації. Більшість 

маркетологів та менеджерів розглядають шляхи формування та покращення 

репутації. Серед них: Натіна Мантрі, Ганс Джасперсон, Алекс Хонісетт, Пейдж 

Доннел. 

Метою статті є дослідження корпоративної репутації та формування дій, які 

можна вжити при погіршені репутації компанії.  

Виклад основного матеріалу. Зв’язки з громадськістю – це важлива частина 

комунікаційної стратегії будь-якого бізнесу та його репутації.  

«Public relations – це результат того, що ви робите, що ви говорите та, що 

про вас говорять інші. Це і є вашою репутацію» – саме так стверджує Асоціація 

спеціалістів зі зв’язків з громадськістю (PRCA).   
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Однак деякі сприймають зв’язки з громадськістю та маркетинг як одне й те 

саме. Перед тим, як визначити основні поняття репутації за допомогою PR 

потрібно чітко розуміти різницю між ними.  

Загалом, існує багато сфер маркетингу та public relations, які, на перший 

погляд перетинаються і здаються абсолютно однаковими.   

Маркетинг – це підприємницька діяльність, спрямована на просування, 

рекламу та продаж продуктів і послуг компанії. З іншого боку, зв’язки з 

громадськістю – це комунікаційний процес: компанія прагне побудувати такі 

відносини між компанію та аудиторією, які були б максимально 

взаємовигідними для них.  

У той час, як маркетинг в основному займається просуванням і продажем 

продуктів, зв’язки з громадськістю призначенні для створення сприятливого 

іміджу компанії та керування ним.  

Зв’язки з громадськістю визначаються як комплексне управління 

поширення інформації серед компанії та широкої аудиторії. Це процес, під час 

якого організація отримує доступ до аудиторії через підтримку третіх сторін, у 

якому новини чи інші теми, що представляють суспільний інтерес, 

використовуються для поширення позитивних історій організації. Як приклад, 

це промови, інформаційні бюлетені, прес-конференції, публічні виступи тощо.  

Зв’язки з громадськістю мають на меті інформувати громадськість, 

інвесторів, партнерів, потенційних клієнтів, співробітників, впливати на них, 

щоб скласти позитивну точку зору про компанію та бренд.  

Маркетинг – це процес управління, пов'язаний із купівлею та продажем 

продуктів та послуг, який включає в себе всі дії, пов’язані з рухом продукту від 

концепту до клієнта. Розробка продукту, складування, пакування, 

транспортування, доставка, реклама, брендинг, продаж, ціноутворення – це все 

частина маркетингової діяльності.  

Можна виділити ключові відмінності між зв’язками з громадськістю та 

маркетингом: 
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1. Процес підтримки позитивних відносин і управління потоком інформації 

в компанії називається зв’язком з громадськістю. Тоді як маркетинг – діяльність, 

що включає створення, комунікацію та надання цінних продуктів і послуг 

клієнтам.  

2. PR передбачає просування організації та бренду, формування їх репутації 

та робота над нею. Хоча у випадку маркетингу, здійснюється просування 

продуктів і послуг, які пропонує компанія.  

3. Зв’язки з громадськістю – це безкоштовні медіа, за допомогою яких 

організація отримує рекламу через сторонні підтвердження. На відміну від 

маркетингу, основою якого є платні медіа, які включають рекламу на радіо, 

телебачення та в пресі.  

4. Маркетингова діяльність орієнтована на цільову аудиторію, тоді як public 

relations охоплюють широку громадськість. 

5. Маркетинг спрямований на перетворення потенційних покупців на 

реальних, тобто на створення продажів. Зв’язки з громадськістю спрямованні на 

зміцнення довіри та підтримку репутації компанії.  

6. Зв’язки з громадськістю – це двостороння комунікація. А маркетинг – це 

одностороння діяльність, яка передбачає монолог [1].  

Маркетингова діяльність знаходиться під повним контролем організації, 

тоді як PR знаходяться під контролем організації та зовнішньої сторони – ЗМІ.  

Якщо зв’язки з громадськістю спрямовані на формування та захист 

репутації, то маркетинг – це системний процес та переконання аудиторії 

купувати саме ваш продукт чи послугу.  

Таким чином, якщо компанія має добре сформовану репутацію, їй набагато 

легше просувати свій продукт: поєднання хорошого маркетингу та public 

relations неминуче сприяє успіху та розвитку бізнесу.  

Клієнти, за статистикою, обирають бренд, який вони знають або відчувають 

до нього довіру, і саме PR має завдання зміцнити цю довіру, створюючи або 

формуючи на основі репутації компанію, щоб було набагато легше залучити та 

утримувати клієнтів.  

https://www.linkedin.com/pulse/public-relations-key-successful-business-development-helen-kinsella
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Зв’язки з громадськістю – це підтримка позитивних стосунків з усіма, хто 

контактує з компанією чи брендом. PR- комунікація має вплив як на внутрішні, 

так і на зовнішні зацікавлені сторони.  

Звісно, перше, що цікавить будь-яких осіб, які вступають з компанією у 

відносини у всіх можливих точках дотику – це сама репутація підприємства, яка 

ґрунтується на продуктивності, поведінці та спілкуванні.  

Корпоративна репутація – це простий термін для того, як компанію сприймають 

інші. Ще з 1980 року робилися спроби більш формально визначити суть цього 

словосполучення  аби відокремити його від таких побудов як корпоративний 

імідж, ідентичність, статус і т.д. 

У 2005 році «Огляд корпоративної репутації» зробив першу спробу 

проаналізувати різні визначення корпоративної репутації та визначити її більш 

чіткіше твердження. Отримане визначення: колективні судження спостерігачів 

щодо корпорації, засновані на оцінці фінансових, соціальних та екологічних 

впливів, приписуваних компанії з часом [2].  

Незалежно від того, наскільки досконалою є PR-стратегія, якщо за нею не 

стоять справжні дії, вона лише применшить репутацію, обіцяючи, а не 

реалізуючи.  

Раніше поняття корпоративної репутації вважалося громадським і значною 

мірою не академічним, тепер воно є загально визначеною та відомою величиною 

серед активних компонентів розвитку компанії. Визнання цінності репутації 

прискорилося відповідно до розвитку комунікаційних технологій. Зацікавлені 

сторони мають доступ у реальному часі до новин про успіхи чи невдачі компанії. 

Надмірна прозорість ускладнює замовчування певних проблем, оскільки 

корпоративні дії до та після криз репутації  перевіряються набагато ретельніше. 

Розвиток соціальних медіа призвів до ефективної анархії: коли споживачі 

можуть безпосередньо взаємодіяти з діями корпорацій і коментувати їх.  

Корпоративна репутація також має значення, коли йдеться про капітал 

бренду. Сильна репутація прищеплює лояльність клієнтів та інвесторів. 

Зіштовхнувшись із усіма варіантами на зростаючому конкурентному ринку, 

https://link.springer.com/article/10.1007/s40685-018-0080-4
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споживачі та акціонери вважають за краще обрати компанію, яка має позитивний 

імідж та репутацію.  

Дослідження Гарвардської школи бізнесу визначило репутацію, як 

вирішальний фактор довгострокового виживання бізнесу. Сильна репутація 

може допомогти підтримати бізнес у важкі часи, як багато хто переконався під 

час пандемії і теперішньої війни. Коли ресурси обмежені, зацікавлені сторони 

надають свою підтримку компаніям, на які вони можуть покластися.  

Управління репутацією – це покладення зусиль, щоб впливати на те, що і як 

люди думають про компанію. Обмін позитивною інформацією про бренд для 

підвищення позитивних настроїв є ефективною стратегією управління 

репутацією [3]. 

Переваги гарної репутації включають: більше можливостей для бізнесу; 

менші маркетингові витрати; залучає відданих прихильників; більше клієнтів і 

продажів; більше доходів; залучення кращих співробітників та потенційних 

клієнтів; вищу вартість компанії. 

Генеральний директор компанії Avian We та глобальний експерт з 

комунікацій Натіна Мантрі виділяє шість ключів для створення відмінної 

репутації: 

1. Збереження довіри клієнта. 

2. Послідовність впровадження інновацій у систему PR. 

3. Щасливі працівники. 

4. Професіональна команда менеджерів. 

5. Соціальна відповідальність. 

6. Чесніть компанії. 

За його словами, прагнення бути цілеспрямованою компанією, яка робить 

щось для загального блага, наразі є трендом номер один в управлінні та створенні 

репутації. Ключем для створення та збереження чудової репутації є 

автентичність: роби те, про що говориш. Тобто, продукти або послуги потрібно 

реалізовувати відповідно до стандартів якості, встановлених компанією або 

відповідними органами вашої галузі. І всі ці стандарти та правила мають бути 

successhttps://olsenmetrix.com/views/how-public-relations-contributes-to-business-success/
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висвітленні попередньо перед вашою аудиторією, як чесна та відкрита 

комунікація. Зрозуміло, що репутація базується на тому, як всі посередники 

сприймають компанію та її дії – це нематеріальна концепція, яка може 

покращити чи зламати бізнес в одну секунду. У рамках створення хорошої 

репутації, перше, що необхідно знати – чию довіру чи повагу хоче завоювати 

компанія. Для цього існує картування зацікавлених сторін: короткий посібник 

щодо того, як правильно класифікувати учасників процесу з точки зору  їх 

зацікавленості та впливу на продукт підприємства. 

Зацікавлені сторони включають будь-кого, хто контактує з компанією, її 

продуктом чи послугами на будь-якому етапі співпраці з клієнтом: 

передпродажні та після продажні роботи. І це, також, стосується внутрішньої 

комунікації між підрозділами та співробітниками. 

Першим кроком відображення зацікавлених сторін є визначити всіх осіб: 

групи споживачів, державні чи приватні організації, які можуть позитивно чи 

негативно впливати на корпоративну репутацію. Цей спосіб характерний такими 

питаннями: хто ваші постачальники; на кого позитивно чи негативно впливає 

ваша компанія, її продукти чи послуги; хто ваші кінцеві споживачі; хто має вплив 

на вашу репутацію; хто володіє спеціальними навичками – внутрішні та зовнішні 

комунікації?  

Після ідентифікації всіх посередників та учасників бізнесу, необхідно 

проаналізувати їх, щоб розподілити на відповідні групи. Це допоможе створити 

певний зміст комунікації з цими групами. 

Існують певні переваги застосування методу картографування:  

1. Таким чином, компанія покращує якість внутрішньої та зовнішньої 

комунікації, оскільки зацікавлені сторони можуть надати важливу інформацію 

про певні тренди та інновації на ринку.  

2. Зацікавлені сторони можуть надавати підприємству додаткові ресурси.  

3. Це чудовий спосіб для виявлення труднощів та проблем, які можуть 

виникати в робочому процесі. 
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Саме PR-менеджери відіграють важливу роль, після визначення 

зацікавлених сторін – визначення мети. Зазвичай, це поєднання місії компанії, 

що базується на цілях та підходах компанії для досягнення необхідного 

результату.  

Репутація компанії впливає на ріст і доходи. Це сприйняття громадськістю 

компанії та того, як вона працює. Її характер може бути як позитивний, так і 

негативний, до того ж вона може змінюватися з часом. Оскільки, репутація 

компанії контролюється сприйняттям споживачів, вона не завжди відображає 

реальну картину роботи бізнесу. Зрозуміло, що позитивна репутація компанії 

важлива, оскільки вона може сприяти розвитку підприємства. Коли посередники 

та потенційні покупці позитивно ставляться до організації, вони 

продовжуватимуть підтримувати бізнес. І скоріше за все, підтримка роботи 

компанії буде приносити їх позитивні емоції та досвід, з яким хочеться 

поділитися, що в свою чергу може привезти до більшого прибутку та збільшенню 

успіху. 

Виділяють декілька факторів, що так чи інакше, впливають на репутацію 

компанії: 

1. Обслуговування клієнтів – це масштабний фактор впливу на репутацію. 

Клієнти, які мають позитивний досвід формування відносин з компанією, і 

персонал, який обслуговує клієнтів,  з більшою ймовірністю підуть на повторну 

співпрацю. Також, вони частіше розповідатимуть іншим про свій досвід, що 

автоматично може збільшувати клієнтську базу компанії. Однак, одна негативна 

взаємодія може вплинути на репутацію, тому важливо надавати стабільний та 

позитивний досвід обслуговування клієнтів. 

2. Якість продукту та послуги. Якщо компанія дотримується якості 

створення та реалізації продуктів та послуг, відповідно це може збільшити дохід 

і кількість споживачів.  

3. Зовнішня комунікація – спосіб спілкування компанії зі споживачами, який 

теж має великий вплив на репутацію. 
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4. Внутрішня комунікація – створення позитивного формату роботи для 

співробітників впливає на якість їх роботи.  

5. Фінансові показники. Часто споживачі сприймають фінансовий успіх як 

показник того, що це відмінна компанія з якісними товарами та послугами. І 

навпаки, якщо у компанії є певні неточності у фінансовій звітності, споживачі 

можуть бути менш впевнені у своєму виборі інвестувати у компанію, купуючи 

продукти чи послуги. Фінансові показники – це реальна картина про те, 

наскільки ефективно працює бізнес. 

6. Вплив на навколишнє середовище. На даний момент, соціальна 

відповідальність надзвичайно важлива для формування репутації. Це те, чим 

цікавляться і на що звертають увагу.  

7. Корпоративна культура – це очікування поведінки всередині компанії 

щодо взаємодії співробітників і зовнішньої ділової взаємодії. Це впливає на 

процес працевлаштування, утримання працівників, спілкування та управління. 

Корпоративна культура стимулює високу продуктивність, якщо компанія наймає 

персонал, чиї цінності збігаються з культурою підприємства.  

8. Філантропія. Репутація компанії може покращитися завдяки певним 

філантропічним зусиллям. Благодійність або участь в акціях такого формату 

допомагають налагодити стосунки та встановити довіру з клієнтами, що може 

збільшити лояльність і дохід компанії. Також, це підвищує моральний дух 

працівників і може залучити таланти до робочої сили.  

9. Конфіденційність клієнтів – те, чого прагнуть всі споживачі. Захист 

приватної інформації: адреса, ім’я, історія покупок, платіжна інформація тощо, 

надає компанії конкурентну перевагу.  Конфіденційність позитивно впливає на 

бренд і репутацію.  

10. Різноманітність та інклюзивність. Різноманітна робоча сила приносить 

користь компанії, надаючи різні перспективи та заохочуючи інновації. Компанія 

отримує статус інклюзиву, коли наймає працівників різного віку, культури, раси, 

релігії тощо [4].  

https://blog.reviewpoint.com/what-is-reputation-and-why-is-it-necessary-to-grow-your-business
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Вплив Інтернету, на даний момент, все ще зростає. А це означає, що 

негативна репутація може стати результатом лише однієї скарги чи відгуку. Або, 

в гіршому випадку, колективна думка багатьох. І якщо підприємство не керує 

своєю репутацією, конкуренти обов’язково цим скористаються.  

Якщо репутація компанії стає негативною є кілька важливих дій, які можна 

вжити щоб покращити цю ситуацію: 

1. Дотримання «слова» компанії. Негативна репутація може бути 

результатом простого непорозуміння. Щоб уникнути цього, необхідно 

переконатися чи чітко сформована місія компанії як ззовні так і в середині. 

Потрібно спілкуватися з клієнтами на людському рівні, адже клієнти які 

відповідають цінностям компанії, стануть клієнтською базою. Коли аудиторія 

знає, чого очікувати, зміцнювати довіру та сприяти позитивній репутації – буде 

набагато легше.  

2. Підтвердження соціальних мереж. Одним із найпростіших і 

найефективніших способів підвищення репутації є соціальні докази. Необхідно 

висвітлювати кожен позитивний відгук, який отримує компанія. 

3. Поліпшення обслуговування клієнтів. Погане обслуговування клієнтів 

зробило погану репутацію багатьом компаніям, і таку репутацію важко 

відновити. Завдяки великій кількості послуг, доступним для керування 

обслуговуванням клієнтів, можна легко уникнути такої загрози. 

4. Комунікація та прозорість. Уся кореспонденція – електронні листи, 

голосова пошта, чати, дзвінки чи будь-який інший спосіб спілкування завжди 

має бути ввічливим, інформативним, професійним та граматично правильним.  

5. Чесність. Неможливо побудувати довірливі відносини за допомогою 

брехні. Якщо у компанії виникла проблема, головне прийняти її і вирішити у 

скорому часі. Найкращий підхід – це завжди чесність, навіть коли трапляються 

невдачі у зв’язках з громадськістю [5].  

Висновки. Таким чином, репутація будь-якої компанії може стати 

каталізатором для нового бізнесу або перешкодою для нових клієнтів. Захист і 

https://www.prmoment.com/beginners-guide-to-pr/entrepreneurship-in-public-relations
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покращення репутації підприємства – найкращий спосіб підвищити пізнаваність 

вашого бренду, сприяти розвитку та досягти успіху.  
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застосовано еволюційний підхід дослідження. Особливу увагу приділено 

формуванню фірмового стилю в сфері ресторанного бізнесу. 

Ключові слова: фірмовий стиль, еволюція, історія зародження, сервіс, індустрія 

гостинності. 

Постановка проблеми. В сучасних умовах господарювання ринок 

ресторанних послуг є насиченим та освоєним. Завдяки високій інформаційній 

насиченості ринку, споживачі ресторанних послуг постійно стикаються з 

великою кількістю засобів рекламної комунікації та інших маркетингових 

інструментів. Саме за таких умов фірмовий стиль слугує індикатором та засобом 

конкурентної боротьби серед підприємств індустрії гостинності. Завдяки вдало 

сформованому фірмовому стилю формується індивідуальний образ та атмосфера 

закладу. Фірмовий стиль включає в себе набір різних методів, які забезпечують 

єдиний впізнаваний образ та покращує сприйняття.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретичні та практичні аспекти 

формування фірмового стилю на підприємствах різного галузевого спрямування 

цікавила чимало вітчизняних та закордонних науковців. Еволюція розвитку 

фірмового стилю та його окремих елементів висвітлено у дослідженнях 

Землякова І.В., Гольман І.А. Глазичева В.Л., Добробабенко А.Н., Дзікевіч С.А., 

та інших. Окремі аспекти розвитку іміджевої складової  формування фірмового 

стилю розглядалися у працях Н. Каличева, В. Надточий, Р. Щербаков та інші. 

Щодо вивчення особливостей оформлення та розвитку інтер’єру в закладах 

ресторанного господарства, то слід виділити праці Р. Гнатюк, А. Громнюк, Н. 

Новосельчук, О. Олійник, О. Щербак та інших. Все це слугувало суттєвим 

підгрунтям для формування теоретико-методологічної бази даної проблематики. 

Мета статті. Метою написання даного дослідження є вивчення 

особливостей становлення та розвитку формування фірмового стилю на 

підприємствах ресторанного бізнесу на основ використання еволюційного 

підходу.  

Виклад основного матеріалу. Фірмовий стиль як одна з форм маркетингової 

комунікації відомий давно. Безпосередньо він має практичне значення, оскільки 
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дозволяє ідентифікувати виробника ресторанних послуг на ринку. Дослідження 

літературних джерел показало, що більшість авторів відзначають, що поняття 

«фірмовий стиль» виникло доволі недавно, проте його окремі елементи 

застосовувались у різні часи як засіб для позначення своєї власності або 

продуктів виробництва.  

Перші прояви формування фірмового стилю були зафіксовані у часи 

античності із появою клейма. Археологи знаходять клейма на античних виробах 

та амфорах, що відносяться до VII-VI століття до нашої ери. На античних 

амфорах, знайдених на території Херсонщини, були присутні клейма які 

виглядали як відбитки. На значній частині амфор відбитки були зроблені 

методом втискуванням знаку, але трапляються і опуклі рельєфи. На багатьох 

знаках були написи, більшість частина яких була розшифрована, на них 

вказували імена власників майстерень. Цей факт говорить про те, що вже в ті 

часи власники та виробники товарів відчували чітку потребу в ідентифікації 

своїх виробів [4]. 

Подальший розвиток застосування елементів фірмового стилю набуло в 

епоху Середньовіччя. Для позначення своєї власності феодали використовували 

символіку, що в сучасних умовах входить до композиції друку. Значну роль у 

гербовій композиції присвячено кольоровій гамі, якою позначаються одяг 

феодалів, охорона, прапори, а також кольорова гама інтер’єрів палаців та замків.  

Якщо за античних часів маркування використовували для позначення 

ідентифікації майстра, що виготовляв дані вироби, то у феодальні часи 

застосування символіки є головною відмінною ознакою при формуванні 

сучасного фірмового стилю. Слід зазначити, що в середньовічній Європі широко 

застосовувалась торговельна ідентифікація. Створені купецькі гільдії також 

застосовували власну символіку. Окрім того, з’являються гасла, які можна 

трактувати як перші рекламні слогани. В цілому Середні віки характеризуються 

розвитком інструментів ідентифікації та появою нових форм та сфери 

застосування фірмового стилю. 
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Із розвитком капіталістичних відносин та централізації виробництва 

ідентифікації продукції на ринку. З XIX століття в США і Західній Європі 

з’являються загальнонаціональні торгові марки. Власників великих підприємств 

не влаштовував контроль над збутом продукції з боку посередників. В умовах 

формування всесвітнього ринку і зростаючої конкуренції з’явилась необхідність 

виділення потенційних покупців в якості цільової аудиторії в загальному 

інформаційному просторі. Тому головним завданням заможного 

товаровиробника стало виділення своєї продукції із загальної маси однотипних 

товарів, що є само ідентифікацією [8]. 

Визначення фірмового стилю датуються початком ХХ століття, коли 

кількість компаній, що працюють у певній галузі, критично зросла, і проблема їх 

ідентифікації стала актуальною. Саме визначення фірмового стилю зародилося 

порівняно недавно, йому навіть немає і сотні років, але в давнину вправні 

майстри накладали на свою продукцію особистий знак, який за певних умов 

можна сприймати як логотип. Таким чином, хоч і поняття фірмового стилю 

нещодавно увійшло в наше життя, його складові елементи використовуються з 

давніх часів [7]. 

Друга половина ХХ століття характеризується розвитком особливим 

напрямком маркетингових комунікацій – формування фірмового стилю. Він 

представляє єдність візуальних і текстових елементів, «що ідентифікують 

належність до конкретної організації, і відрізняє її від інших організацій». 

Професійно виконаний фірмовий стиль, особливо логотип, інформує більше, ніж 

текстова реклама компанії і створює їй позитивну репутацію [2]. 

Фірмовий стиль сприяє просування продукції на ринки та сприяє 

конкретності товару і послуг за рахунок створення відповідного іміджу фірми. 

Включає розробку: концепції образу компанії відповідно до профілю діяльності; 

основних компонентів – товарного знаку, фірмового кольору, шрифту; основних 

об’єктів оформлення – системи орієнтації, друкованої продукції, зовнішньої 

реклами, ділової документації, виставкових стендів, сувенірів, упаковки та 

інших елементів ідентифікації компанії» [1, с. 339]. 
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В наш час сфера ресторанних послуг постійно змінюється та 

удосконалюється. Кожне створене підприємство вже на початку свого існування 

формує власний фірмовий стиль. Відомі західні компанії активно 

використовують можливості фірмового стилю в боротьбі за клієнтів. Завдяки 

чому багато часу на міжнародному ринку лідирують такі компанії як Coca-Cola, 

McDonalds, KFC тощо.  

Традиційно при формуванні концепції закладів ресторанного господарства 

є розробка фірмового стилю. На ринку дизайнерських послуг пропозицій щодо 

реалізації такого завдання достатня кількість, але комплексне бачення 

перспектив роботи закладу не завжди зрозуміле навіть власникам таких проектів. 

Особливо це стосується врахування такого, на перший погляд, незрозумілого але 

дуже важливого естетичного аспекту. Саме окреслення естетичного аспекту у 

створенні фірмового стилю закладу ресторанного господарства відіграє важливу 

роль з позицій практичної складової реалізації дизайну інтер’єру закладів 

ресторанного господарства різних типів. 

Слід також звернути увагу на дослідження науковців щодо сутнісних 

характеристик фірмового стилю. Так, деталізуючи складові фірмового стилю, В. 

Кубко та А. Баранюк наголошують на тому, що «Фірмовий стиль включає в себе 

як постійні, незмінні складові іміджу, так і елементи, які можуть та повинні 

змінюватися. Найбільш поширеними складовими фірмового стилю є: словесний 

товарний знак; графічний товарний знак; кольорова гамма; фірмовий шрифт; 

фірмовий блок; схема верстки; формати видань; слоган; аудіообраз фірми тощо» 

[5, с. 243]. 

В працях О. Олійника зазначено, що «Необхідність розроблення власного 

фірмового стилю сьогодні усвідомлюють не тільки великі корпорації, а й 

середній і малий бізнес. Як відомо, фірмовий стиль – це теж свого роду різновид 

реклами. Завдяки єдиному кольоровому вирішенню та використанню певного 

дизайну і предметних форм компанії прагнуть закріпитися в свідомості 

споживача, оскільки без цього успішна конкуренція неможлива. Тому 
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використання фірмового стилю в інтер’єрі дає унікальну можливість не лише 

об’єднати співробітників, а й впливати на споживачів» [6, с. 25]. 

Останнім часом особливої популярності в сфері ресторанного бізнесу набув 

такий компонент фірмового стилю – слоган. Аналізуючи теоретичні та практичні 

аспекти розроблення слогану в стратегії позиціонування, А. Граділь та Т. 

Діброва наголошують на тому, що «Слоган як один з елементів фірмового стилю, 

що є втіленням концепції позиціонування марки, впливає на загальне сприйняття 

як компанії, так і її товарів і послуг у свідомості споживачів, сприяє формуванню 

певного ставлення до них» [3, с. 1]. 

Отже, якісний фірмовий стиль, дозволяє споживачу з легкістю 

ідентифікувати бренд у реальному, або віртуальному просторі, що у свою чергу 

впливає на формування лояльності і збільшенню прибутків. Якщо у стародавні 

часи заклади ресторанного господарства могли дозволити собі використовувати 

звичайну дерев’яну вивіску із зображенням, то зараз фірмовий стиль це складна 

система, яка включає в себе безліч елементів. Таким чином ми можемо побачити, 

що фірмовий стиль пройшов довгий шлях до набуття сучасного вигляду, але 

протягом його історії завжди відігравав функцію ідентифікації особливостей 

діяльності підприємства. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Таким чином, фірмовий 

стиль є офіційним виразом концепції закладу ресторанного господарства. Саме 

завдяки вдало розробленому фірмовому стилю заклади ресторанного 

господарства різних типів активно демонструють та підкреслюють свою 

індивідуальність, що в цілому визначає їх імідж та формує бренд.  

Фірмовий стиль займає правильну позицію необхідного інструменту. Після 

усвідомлення недостатності формальних елементів були розроблені технології 

брендингу, що поєднують інструменти маркетингу та управління. Елементи та 

інструменти фірмового стилю беруть участь у формуванні брендів. Бренд не 

може бути сформований без використання елементів фірмового стилю, але не 

кожна торгова марка в результаті проведеної маркетингової діяльності стає 

брендом. 
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Багатокомпонентність фірмового стилю дає можливості для прояву 

креативних, творчих ідей у різноманітних напрямах. Сучасний споживач 

ресторанних послуг готовий платити не лише за якісний сервіс, а й за наявність 

естетичної складової його, що слугує засобом його популяризації на ринку 

ресторанного бізнесу. 
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АСОРТИМЕНТ СТРАВ НІМЕЦЬКОЇ КУХНІ 

 

Стаття містить дослідження відносно асортименту м'ясних страв німецької 

кухні. В статті запропоновано шляхи урізноманітнення рецептури виробництва 

м'ясних страв німецької кухні. 

Ключові слова: асортимент, технологія, страви,  рецептура, інгредієнти. 

Німці цінують звичаї і слідують їм неухильно. Традиції вони люблять, а їх 

безліч, хоча більшість швидше місцевого, ніж національного походження. 

Значна частина більш-менш ретельно продуманих ритуалів пов'язана зі 

споживанням неймовірної кількості пива. 

Звичаї і традиції асоціюються з нескінченними клубами. Стрілецькі клуби, 

клуби, де зберігають традиції національних костюмів (Trachtenvereine), клуби 

любителів голубів - всі проводять фестивалі з незмінною програмою: пиття пива 

- парад учасників - пиття пива, і всі чудово закінчується однією або двома 

кружками пива. 

Під час церемонії свята з нагоди зведення будинку під дах (Richtfest), який 

відзначається перед укладанням черепиці, господар будинку влаштовує прийом 

для своїх друзів, сусідів і будівельників. За традицією випивається найбільша 

кількість пива. І в кінці свята вінок з колосся пшениці або невелике деревце 

закріплюють на самому верху в знак того, що з будинком усе гаразд, і господар 

зробив добру справу. 

Закінчення збору врожаю, варіння пива і розливу вина в бочки 

відзначаються святами, які символізують щедрість природи. Найзнаменитіший і 

відомий у всьому світі - Мюнхенський пивний фестиваль (Oktoberfest). Протягом 

шістнадцяти днів місцеві жителі і гості випивають стільки кухлів пива, що їм 

https://ua-referat.com/%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80
https://ua-referat.com/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA
https://ua-referat.com/%D0%A2%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ua-referat.com/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ua-referat.com/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC
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можна було б облагодіяти жителів якої-небудь маленької країни на цілий рік, 

смажені курчата теж поглинаються в неймовірних кількостях. 

Для підтримки гарного настрою є безліч пісень, які німці співають у 

мікрофон, взявшись за руки і похитуючись в різні боки. Якщо ви хоч раз 

надягали шкіряні штани або широкі сборчаті спідниці та ліфи з оборочками і 

зливалися з натовпом пузатих товстунів і пишногрудих красунь, то пивний 

фестиваль вам обов'язково сподобається. 

Більшість звичаїв і традицій пов'язано з християнським календарем. 

Особливо шануються святкування перед Великим постом. Вони беруть свій 

початок у древніх язичницьких обрядах, які вітають прихід весни. Звичні 

персонажі проведеного в ці дні карнавалу - принц, принцеса і селянин (всіх 

зображують чоловіки, навіть принцесу) вносять до церемонію дух легкого 

безумства. 

Під час карнавального шаленства хвалений німецький порядок (Ordnung) 

випаровується, як дим, а разом з ним летить догори дригом і весь звичний 

заведений уклад. Але вже в середу на першому тижні Великого посту німці 

повертаються на роботу в самому серйозному настрої; вони тихо плекають у 

душі спогади про своїх диких витівках, але вже знову готові терпіти і 

підкорятися. 

Німецька кухня вирізняється великою різноманітністю страв зі свинини, 

телятини, яловичини, птиці, дичини, риби. Популярні різноманітні овочі, 

особливо капуста, картопля, найчастіше у відвареному вигляді. Широко 

розповсюджені кисломолочні продукти, бутерброди, страви з яєць. 

Ковбаски з кислою капустою та картоплею. 

Німці надають перевагу негострій їжі, прянощі й приправи закладаються в 

страви дуже помірно, в цілому німецька національна кухня проста, багата, 

відрізняється великою розмаїтістю страв з овочей, м’яса, риби, борошна. 

Характерно для німців використання на сніданок і вечерю всіляких 

бутербродів (дослівно хліб з олією) із різноманітними масляними масами, 

овочами, ковбасою, рибою. Закусочний стіл багатий стравами з овочів, шинки, 

https://ua-referat.com/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ua-referat.com/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB
https://ua-referat.com/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD
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ковбаси і сосисок, сардин і особливо з оселедця з різноманітними соусами (роль-

мопс), салатами з м'яса і різної риби, заправленими майонезом. Якщо вірити 

статистиці, то найулюбленіша їжа німців - сосиски. Причому, у кожному регіоні 

- свої сорти. 

Типові страви: 

1.свинина з пивом. 

2.різдвяний штолень. 

3.ковбаси і сосиски. 

4.шніцель. 

5.клецки. 

6.пиво. 

В баварських пивних відвідувачів кормлять блюдами домашньої кухні. 

Смажена свинина з хрусткою шкіркою, клецки і капуста, знаменита біла ковбаса 

з солодкою гірчицею і претцелями (кренделики, посипані сіллю) - ось лише деякі 

з найменувань такого меню. У південно-східні Баварії гостей пригощають 

качкою, клецками, приготованими з тіста для брецелів або пухкими клецками, 

тісто для яких замішують на солодкій заквасці. 

У Франконії є можливість скуштувати найкращі ковбаси - як, наприклад, 

товщиною з палець нюрнберзьких смажених ковбасок. Нюрнберг більше 

відомий пряними духмяними коврижками. Вони особливо популярні під час 

Різдвяних свят. Заслуженою славою користуються також франконські вина. 

Гордість Швабії і Баден-Вюртемберґа - суп з млинцями, капустяні блюда і 

традиційні блюда з макаронів (Spätzle, Maultaschen і Schupfnudeln). Усьому світу 

відомі копчені шинки Шварцвальда, але не менш цінують і баденські цибульні 

пироги. Прекрасним доповненням до цих страв стануть горілка і вина, що 

виробляються у цьому регіоні. 

У Гессені їдять зелений соус, який дуже хвалив Гете. Цей соус готують не 

менше, ніж з дев'ятих видів трав, і він особливо смачний з яловичиною і 

спаржею. 
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Ласощами у Рейнській області вважаються маринована яловичина, 

картопляний салат, житнє збіжжя, картопляні млинці і яблучний соус. На Різдво 

вулиці Кельна наповнюються ароматом мигдалевого печива (Spekulatius), а в 

сусідньому Ахені різдвяне пригощення - не менш ароматні Printen. 

Вестфальська кухня відрізняється апетитними м'ясними стравами, ніжною 

шинкою і пряниками. 

Білокачана капуста і Pinkel (сорт ковбаси) є прекрасним доповненням до 

бременського тушкованого м'яса. Під нього добре випити чогось "гаряченького", 

наприклад, кминної горілки Köm ("Кьом"), яка теж виготовляється у Бремені. 

На узбережжя Північного і Балтійського морів панують рибні страви. У 

Гамбурзі пропонують суп з вугрів, смажений морський язик, оселедця, креветки 

і безліч різновидів копченої риби. У Нижній Саксонії на стіл прийнято подавати 

страву з баранини під назвою Heidschnuckenbraten, яку заїдають Rote Grutze 

(холодним ягідним асорті з кремом). 

У Берліні пригощують маленькими м'ясними кенігсберзькими биточками і 

смачними тістечками (Berliner). Christstollen 

Знамениті саксонські ласощі - Leipziger Allerlei (страва з овочів і креветок), 

різдвяні пироги Дрездена - Christstollen та Baumkuchen. 

Тюрінгія славиться своїми клецками, що рекомендується вживати з 

гусятиною, та смаженим м'ясом (Rostbratel) у пивному соусі і млинцями з 

цибульно-картопляною начинкою. 

Німецька кухня відрізняється великою різноманітністю блюд з різних 

овочів, свинини, птиці, дичини, телятини, яловичини і риби. Овочів 

споживається дуже багато, особливо у відварному вигляді, як гарнір — цвітна 

капуста, стручки квасолі, морква, червонокачанна капуста і ін. Широко 

використовуються також варені горох і боби і особливо відварна картопля, яка 

часто замінює хліб. 

Надзвичайно популярні у німців бутерброди з різними продуктами: маслом, 

сиром, ковбасою, сирковою масою, рибою і ін. У асортименті закусок – салати з 
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овочів, шинка, ковбасні вироби, шпроти, сардини, блюда з оселедця з різними 

соусами, м'ясні і рибні салати, заправлені майонезом, і т.д. 

З перших блюд широко поширені різні бульйони: з яйцем, галушками, 

рисом і помідорами, суп-лапша, суп-пюре з гороху, цвітної капусти, кури і 

дичина. У деяких районах Німеччини популярні хлібний, пивний супи. 

Характерна особливість німецької кухні — широке використання ковбас, 

сосисок, сардельок для приготування закусок, перших і других блюд. Серед них 

суп картопляний з сосисками, суп з гороху з ковбасою. 

Світову славу завоювали сосиски з тушкованою квашеною капустою. 

Інша характерна межа німецької кухні — широке застосування для 

приготування других блюд натурального м'яса. Такі, наприклад, котлети і 

шніцелі відбивні, філе по-гамбургськи, разбрати, шморбратен, шієльклопс, 

біфштекс по-гамбургськи і ін. Дещо менше використовується м'ясо в рубаному 

вигляді. 

Риба подається найчастіше у відварному і тушкованому вигляді. 

Дуже широкий асортимент різних блюд з яєць. Серед них яйця 

фаршировані, запечені, яйця з молочним соусом і сиром, з помідорами і 

смаженою картоплею, яєчня з копченим оселедцем, омлет з картоплею і соусом. 

Серед солодких блюд дуже популярні фруктові салати з соусами або 

сиропами, компоти, киселі, желе, муси, морозиво, фрукти. 

Національний німецький напій — пиво. Його було відомо ще стародавнім 

германцям. З інших напоїв найулюбленіший — кава чорна з молоком. Чай 

уживається обмежено. 

У їжі німців до теперішнього часу зберігаються деякі територіальні 

відмінності, пов'язані з особливостями господарства і клімату. Так, свинина з 

бобами і картоплею, свиняче сало, жирні бобові супи, житній хліб — звичайні 

блюда в одному районі. У другому часто їдять каші і коржики з гречаної крупи і 

муки; традиційні солодкі страви — киселі і супи з ягід. 

Населення центральних районів дуже любить картоплю у всіх видах: 

відварну, смажену, у вигляді клецьок в супах і т.д. 
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Борошняні блюда, особливо локшина, галушки, поширені на півдні. 

Готуючи блюда німецької кухні, слід пам'ятати про такі особливості: перші 

блюда подають невеликими порціями (300 г), гарніри до багатьох блюд подають 

окремо від основних продуктів; при оформленні блюд використовують кошики 

(тарталетки), в які кладуть гарніри — краби, гриби і т.д. 

Їжа не повинна бути гострою, тому прянощі і приправи слід закладати в 

помірних кількостях. 

Фруктові салати подають в сильно охолодженому вигляді. 

Холодні блюда і закуски: 

1. Роль-мопс. На філе оселедця кладуть часточку солоного огірка, додають 

нашатковану ріпчасту цибулю, гірчицю зернами і згортають рулетом. Рулет 

скріпляють дерев'яною шпилькою і кладуть в маринад на 2–3 дні. При подачі 

поливають соусом ремолад і прикрашають зеленню петрушки або листям салату. 

Приготування маринаду. Розчиняють цукор в невеликій кількості води, 

охолоджують, додають оцет і рослинне масло. 

Приготування соусу ремолад. Філе оселедця дрібно шинкують, очищають 

солоні огірки, рубають, дрібно шинковану ріпчасту цибулю обшпарюють і 

охолоджують, каперси дрібно шинкують. Продукти злегка віджимають, 

сполучають з майонезом, заправляють соусом «Кабуль», меленим перцем, сіллю. 

2. Оселедець в сметані з яблуками і цибулею. Філе оселедця нарізують і 

кладуть в лоток, зверху кладуть нашатковану ріпчасту цибулю і очищене 

нашатковане яблуко. Заливають сметаною, заправленою цукром, посипають 

паприкою. Гарнірують шматочками солоного огірка. 

Солодкі страви: 

Баумкухен 

Інгредієнти: 

Вихід: 12 порцій. 

Час приготування: 1 год. 

•250 г вершкового масла, 

•250 г цукру, 
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•щіпка солі, 

•7 яєць, відокремити білки від жовтків, 

•150 г борошна, 

•100 г кукурудзяного крохмалю, 

•1 ч. Л. Ванілі, 

•2 ст. Л. Несолодкого какао-порошку, 

•200 г шоколаду, подрібнити, 

•200 мл вершків 36-40% жирності, 

•15 г вершкового масла. 

Спосіб приготування: 

Розігріти гриль в духовці. Збити вершкове масло і цукор за допомогою 

міксера до легкої і пухкої консистенції. По черзі додати яєчні жовтки. Додати 

борошно і крохмаль. В окремій мисці збити яєчні білки з дрібкою солі до густої 

консистенції. Потім додати білки в приготовану раніше масу. Розділити 

приготовану масу навпіл. У першу половину додати ваніль, а в другу – какао-

порошок. 

Змастити вершковим маслом і посипати борошном круглу форму для 

випічки діаметром 20-24 см. (або просто покрити пергаментним папером). На 

дно форми покласти кілька столових ложок білого тіста і рівномірно 

розподілити, щоб сформувати тонкий шар. Готувати на грилі 2-3 хв., поки 

поверхня підрум'яниться. Витягнути з духовки і змастити перший білий корж 

коричневим тістом. Готувати на грилі 2-3 хв. Повторювати, поки не закінчиться 

тісто. Витягнути готовий торт з духовки. Дати постояти 15 хв., перш ніж 

витягнути його з форми. Дати охолонути на решітці. 

Приготувати шоколадний ганаш. Для цього в сотейнику довести до кипіння 

вершки. Додати шматочки шоколаду і 15 г вершкового масла. Дати постояти 

кілька хвилин і перемішати, щоб шоколад і вершкове масло повністю 

розчинилися. Полити ганашем торт. Поставити в холодильник на кілька годин. 

Країна має досить різноманітною кухнею, успадкованої від численних 

народів, що проживають або проживали на цій території. 
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Баварська кухня відрізняється величезними порціями і «сільської» 

простотою. Найвідоміші страви - смажена свинина з кислою капустою, 

знамениті мюнхенські ковбаски "вайсвюрштельн" і дуже смачні солоні кренделі 

"братика". Широко використовуються і страви, які традиційно вважаються 

італійськими. 

На узбережжі Північного і Балтійського морів більшість традиційних страв 

готується з риби. Її смажать, коптять, запікають і маринують самими різними 

способами, а також готують дуже смачні супи. 

Метою і завданням досліджень є шляхи вдосконалення рецептури 

виробництва страв німецької кухні. 

Мабуть, улюблені та найпоширеніші страви в Німеччині — зі свинини, з 

м’яса готують ковбаски, сосиски, паштети.  

Важливе доповнення до м’ясних делікатесів — хліб і випічка. У Німеччині 

налічується не менше трьох сотень сортів хліба, а скільки печених десертів — 

порахувати практично неможливо. 

Висновки. Необхідно створити комфортні умови для роботи, вміти 

проаналізувати і запроваджувати актуальні методи роботи, мотивувати та 

підтримувати ініціативу своїх працівників, навчати та розвивати їхні вміння й 

навички.  
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УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ М'ЯСНИХ СТРАВ НІМЕЦЬКОЇ 

КУХНІ У ЗРГ М.ВІННИЦЯ 

 

Стаття містить дослідження відносно вдосконалення технологічного процесу 

виробництва м'ясних страв німецької кухні. В статті запропоновано шляхи 

вдосконалення рецептури виробництва м'ясних страв німецької кухні. 

Ключові слова: технологія, страви, технологія, рецептура, інгредієнти. 

Німецька кухня вражає своїм розмаїттям - страви ситні й багаті, приготовані 

з продуктів лише найкращої якості. 

Кухня Німеччини була сформована не лише сільськогосподарськими 

традиціями країни, але й великою кількістю іммігрантів, які протягом багатьох 

століть збагачували національну кухню, вносячи свої етнічні особливості.  

Німецька кухня уже давно стала чимось більшим за звичне поєднання пива, 

квашеної капусти та ковбаси.  

Сьогодні німці однаково добре розвинули як культуру ресторанної їжі, так і 

страв "to go". Це країна продовольчих ринків, пивоварень, винних фестивалів, 

гастрономічних музеїв та елітних ресторанів.  

Аби не втратити голову від розмаїття їжі навколо, пропонуємо вашій увазі 

топ-10 традиційних національних страв, які точно слід спробувати під час 

подорожі до країни. 
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Традиційна німецька кухня далека від дієтичної. Кулінарні традиції країни 

почали формуватися в період Стародавнього Риму, однак, активний розвиток 

німецької кухні припадає на післявоєнні роки, коли на традиції в кулінарії 

впливали культури сусідніх країн [1]. 

Після закінчення Першої світової війни король зрікся престолу і жителі 

Німеччини, які не займалися розвитком національної кухні, стали голодувати. 

Тільки з 1948 року на місцевому телебаченні з’явилися кулінарні шоу, а в 

книжкових магазинах – збірники рецептів. Крім цього, німці почали активно 

подорожувати й привозити різні рецепти страв. Таким чином, німецька кухня 

пройшла складний, тернистий шлях перш ніж стати такою, якою її знають 

сьогодні у світі — калорійна, ситна, мабуть, таким чином німці намагаються 

забути про прісні та голодні роки в історії країни.  

Особливості німецької кухні 

Німецька традиційна кухня- це суміш традицій численних регіонів. 

Причому деякі традиції давні і сягають корінням у часи Римського панування. 

Тоді на території Німеччини жили стародавні германці, які знали толк в їжі. І 

сьогодні в кожному регіоні є свої особливі рецепти. 

Перш ніж перераховувати найпопулярніші блюда, слід з'ясувати деякі 

особливості національної кухні. Для початку варто перерахувати найбільш 

популярні продукти: 

Свинина. Вона присутня на столі не тільки в свята, а й у звичайні будні дні. 

Підраховано, що кожен середньостатистичний німець з'їдає за рік близько 85 

кілограмів м'яса. 

Хліб всьому голова. І німці з цим твердженням повністю згодні, тому без 

хліба не починають жодну трапезу. Всього в Німеччині налічується близько 500 

різних сортів. А для приготування використовується зазвичай житнє або 

пшеничне борошно, іноді з додаванням насіння соняшнику, гарбуза. 

Овочі, боби, зелень. Вони можуть входити до складу густих супів, які дуже 

популярні серед корінних німців. Також овочі відварюються і подаються на 

https://electric-guide.com/ekzoticheskie-frukty-i-yagody-s-nazvaniyami-opisaniem-i-foto-kakaya.html
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гарнір до м'ясних страв. Особливо популярні практично всі види капусти, горох, 

шпинат, огірки, помідори, цибулю і салат. 

Також в меню входить і риба, причому вона може поєднуватися з м'ясом 

(наприклад, в сосисках). 

Тепер варто окремо написати про способи приготування. Найпопулярнішим 

і, звичайно, не найкориснішим є жарка. Але також популярні більш корисні 

варіння і гасіння. 

Що стосується напоїв, то Німеччина, звичайно, славиться пивом, і тут є 

безліч різних сортів. Крім того, німці охоче вживають шнапс. 

Популярні страви 

Тепер варто уявити топ 10 найкращих страв німецької кухні: 

1. Ковбаси. Вважається, що в Німеччині виробляється близько 1500 різних 

сортів, і виділити якийсь конкретний просто неможливо, так як все дуже смачні 

і заслуговують на увагу. Примітно те, що будь-який гурман знайде щось до душі, 

адже є як копчені ковбаси, так і варені. 

Метою і завданням досліджень є шляхи вдосконалення рецептури 

виробництва м'ясних страв німецької кухні. 

Як наочно демонструє історія, монархи здатні впливати не тільки на 

політику і культуру країни, але також на кулінарні переваги та традиції свого 

народу. Таким історичним прикладом є Німеччина. Король кайзер Вільгельм II 

відрізнявся суворою вдачею і строгістю. У роки свого правління він ввів сувору 

заборону на розмови під час їжі, а також обговорення страв і продуктів в 

суспільстві. Розмови на дану тему вважалися ганебними. Крім цього, король 

негативно ставився до кулінарних шедеврів, тому людям — простим і 

аристократам — доводилося харчуватися дуже просто і прісно. Єдина “фарба”, 

яку було дозволено подавати до столу, — борошняний соус. 

Мабуть, улюблені та найпоширеніші страви в Німеччині — зі свинини, з 

м’яса готують ковбаски, сосиски, Паштети. Одних тільки ковбас в 

Національному меню близько півтори тисячі, та це не дивно, адже кожен регіон 

країни придумує авторський рецепт. 

https://mandry.club/krainy/nimechchina/
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Важливе доповнення до м’ясних делікатесів — хліб і випічка. У Німеччині 

налічується не менше трьох сотень сортів хліба, а скільки печених десертів — 

порахувати практично неможливо. 

Найбільш поширений і відомий гарнір до м’яса — кисла капуста, німці 

також люблять і вміють готувати картоплю, його смажать, варять, тушкують, 

запікають, смажать оладки. 

Перш за все, це приймання їжі різноманітне і ситне, як правило, їдять хліб з 

декількома сортами шинки, хлібці з повидлом, медом, йогурт і булочки. В обід 

німці обов’язково їдять суп, на друге — м’ясо з гарніром, завершують трапезу 

десертом, на вечерю — салат і холодні закуски. Їсти в Німеччині прийнято не 

менше п’яти разів на день. 

Не випадково Німеччина у багатьох туристів асоціюється з сосисками й 

пивом, дійсно, ці два продукти тут вміють готувати та поєднувати майстерно. 

Проте, оцінювати національні страви німецької кухні тільки по м’ясних 

делікатесах і пінному напою було б неправильно, адже в кожному регіоні є свої 

персональні частування, використовуються своєрідні кулінарні технології. На 

південному заході дотримуються французьких традицій. Візитна 

картка Баварії — ковбаски, тушкована капуста, солодка гірчиця. У Рейнській 

області воліють млинці з картоплі з маринованою яловичиною, а 

в Гамбурзі прекрасно управляються з морепродуктами. Опинившись в Кельні, 

обов’язково спробуйте мигдальне печиво. 

Німці вважають за краще їсти ситно і смачно, доказ цьому — різноманітне 

національне меню з великим вибором як простих, так і складних кулінарних 

шедеврів країн [2-6]  . 

Основні страви. 

Білі ковбаски Вайсвурст. 

Назва ковбасок означає — відварна теляча ковбаса. 

За рецептом в рівних пропорціях змішують свинячий і яловичий фарш, 

прянощі, цибулю, білок, пікантну свіжість надає лимонна цедра. 

https://mandry.club/kurorty/bavariya/
https://mandry.club/mista/hamburg/
https://mandry.club/mista/keln/
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Цікаво, що блюдо традиційної кухні з’явилося в 1857 році, рецептура 

ковбасок залишається незмінною. Місцеві жителі їдять вайсвурст тільки до 12-

00, після полудня ковбаски не замовляють. 

М’ясний делікатес подають в горщику, де готувалися ковбаски, з гарніром 

з солоного кренделя, гірчиці. 

Рулетики з яловичини. 

Традиційне німецьке блюдо подають у неділю у багатьох сім’ях. Особливо 

в холодну погоду рулетики стають особливо популярними. М’ясо фарширують 

подрібненими солоними огірками, беконом, обсмаженою цибулею з гірчицею. 

Яловичі рулетики подають разом з соусом, звареним з м’ясного бульйону, 

червоного вина, овочів. Кращий гарнір — галушки з тушкованою капустою або 

картопля. 

Маульташен (Maultaschen). 

Назва традиційної німецької страви означає – пельмені, рецепт наступний – 

замішують тісто, готують начинку з фаршу, шпику, свинини та прянощів. Потім 

начинка загортається в невеликі конвертики, які відварюються в м’ясному 

бульйоні. 

Рулька по-берлінськи. 

Це частування традиційної кухні поширене на сході Німеччини. Для 

приготування потрібна свиняча гомілка, яку проварюють в пиві, потім запікають. 

Для особливого аромату і багатого смаку додають ялівцеві ягоди, часник, букет 

спецій. У місцевих ресторанах рульку подають з пюре з гороху, квашеною 

капустою. 

Лаубскаус. 

Німецький суп з оселедця, м’яса, картоплі, буряка, солоних огірків, цибулі. 

Місцеві рибалки називають національну першу страву — рибною солянкою. 

Зовні суп виглядає не дуже привабливо, але на смак досить оригінальний. 

Вперше варити суп почали балтійські моряки, з’єднавши всі продукти, що 

знаходилися під рукою. 

Кенігсберзькі клопси. 
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Відварені фрикадельки подають в Німеччині з 19 століття. За рецептом 

клопси готують з телячого фаршу, яєць, хліба, анчоусів, лимонного соку, гірчиці 

та білого вина. 

Фальшивий заєць. 

Попри загадкову та оригінальну назву, традиційне блюдо являє собою 

м’ясну запіканку з цибулею, картоплею. Всередину додаються цілком відварені 

яйця. 

Блюдо з’явилося в Національному меню після закінчення Другої світової 

війни. Після бойових дій в країні був дефіцит продуктів, в лісах майже не 

залишилося звірів, тому жінки придумали частування, яке зовні нагадувало заячу 

спинку. 

Шніцель. 

Назва національної страви, безсумнівно, добре знайома всім, але чи знаєте 

ви технологію приготування шніцеля? У кожному регіоні Німеччини частування 

смажать за авторським рецептом. У Гамбурзі — це котлета з яєчнею, також є 

шніцель по-хольстенськи — м’ясо з яєчнею, каперсами та анчоусами. 

Найпростіше блюдо по-віденськи — проста свиняча котлета. 

Гарніри. 

Кисла капуста зауеркраут. 

Знаменита квашена капуста, яка вважається споконвічно німецьким 

блюдом. У Німеччині його називають Krauts. Нашатковану капусту заквашують 

за допомогою оцту і солі. В цілому традиційний рецепт схожий на наш, рідний, 

але з однією відмінністю — до складу не додають моркву і яблука. Готову кислу 

капусту тушкують або смажать і подають як гарнір до м’яса. 

За традицією німецькі господині квасять капусту протягом шести тижнів, 

баночку закуски можна придбати в будь-якому магазині в Німеччині. 

Картопля. 

Примітно, але картоплю в Німеччині спочатку сприйняли без ентузіазму, 

більш того, місцеві жителі відмовлялися її вирощувати та вживати в їжу. Чому 

так склалося, історичні документи замовчують, можливо, люди не вірили, що 
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картоплею можна насититися. Ситуація змінилася через два століття і причиною 

цьому став неврожай овочів і фруктів, що змусив місцеве населення звернути 

увагу на бульбу. З того часу німці прекрасно освоїли не тільки розведення 

картоплі, але і величезну кількість рецептів з неї. 

Найпоширеніші картопляні страви: 

− кнедлі — відварені кульки з картоплі, подають з м’ясом і соусом; 

− картопляний салат — назвати єдиний рецепт цієї традиційної страви 

неможливо, оскільки в кожному регіоні його готують по-своєму; 

− картопляна піца, популярна у швабській кухні; 

− у Мекленбурзі люблять картопляний суп із запеченою сливою і шинкою; 

− картопляна ковбаса готується з картоплі, фаршу і свинячої кишки з 

додаванням цілого букета прянощів; 

− картопляні оладки — рецептів цього частування по всій Німеччині 

величезна кількість, їх готують з борошном і без борошна, з родзинками, 

молоком, дріжджами або без них; 

− картопляне пюре з додаванням яблучного пюре, до слова, в Мекленбурзі 

замість яблучного використовують грушеве пюре. 

Висновки. Отже, досвідчені власники ресторанного бізнесу повинні добре 

розуміти, що для того, щоб розвиватися, мати успіх у конкуруючому середовищі 

і забезпечити успішний розвиток ресторану, їм потрібно оптимізувати віддачу 

від вкладень капіталу не тільки у матеріальні та фінансові ресурси, а й у людські. 

Тобто створити комфортні умови для праці, вміти проаналізувати і 

запроваджувати актуальні методи роботи, мотивувати та підтримувати 

ініціативу своїх працівників, навчати та розвивати їхні вміння й навички. Все це 

потрібно робити для продуктивності та покращення свого ресторанного бізнесу. 
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У СФЕРІ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ 

 

З кожним роком на території України з’являється все більше закладів 

ресторанного господарства. Це викликано, насамперед, зростаючою потребою 

людей в харчуванні та проведенні дозвілля. Незважаючи на нестабільний 

економічний стан наших співвітчизників, заклади харчування користуються 

неабияким попитом серед місць дозвілля, засобів організації різноманітних 

заходів. Гнучка політика ресторанних підприємств дозволяє задовольнити 

бажання усіх людей. Але на тлі конкуренції, яка виникає в ресторанному бізнесі, 

все частіше постає питання відходу від традиційних методів обслуговування, 
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кухні, розважальних заходів та очікуваного контингенту споживачів. Тому 

підприємства ресторанного бізнесу вимушені впроваджувати найновітніші 

інноваційні технології, методи та методики як на рівні управління закладом, 

так і на рівні обслуговування. 

Ключові слова: інноваційні технології та методи, світовий досвід. 

В даний час ресторанний бізнес є одним з найперспективніших в Україні. 

Як жодна інша область, цей напрямок діяльності вимагає серйозного осмислення 

світового досвіду і пильної уваги до перспектив його використання на 

українському ринку. У зв'язку з цим, надзвичайно важливим стає визначення 

ролі і значення даного виду бізнесу в сучасній економіці, визначення динаміки 

його розвитку в нашій країні, порівняння тенденцій становлення цього бізнесу в 

областях України з метою внесення корисного в специфіку розвитку 

інноваційних технологій на ринку ресторанних послуг. 

На жаль, у ресторанному бізнесі відчуваються проблеми, які впливають не 

тільки на поліпшення якості життя людей (задоволення потреби в якісній 

(екологічний аспект), красиво і смачно приготовленої їжі (естетичну насолоду), 

але і на грамотно вибудувані стосунки з клієнтами, грамотну маркетингову 

політику і PR-стратегію, а також облік необхідності комерціалізації 

інноваційних розробок (отримання патентів, реєстрація фірмових знаків). 

Досвід економічного і соціального розвитку суспільства підтверджує, що 

сталий розвиток усіх сфер, у тому числі, і ресторанного господарства може бути 

забезпечений виключно завдяки інноваційним технологіям на макро-, мезо- та 

мікрорівнях, оскільки вони сприяють модернізації та структурній перебудові 

економіки. Тому, проблеми інноваційних технологій є досить актуальними. 

Формування цілей статті є дослідження інноваційних технологій в 

ресторанному бізнесі, а також визначити переваги від впровадження інновацій у 

закладах ресторанного господарства. 

Найважливішими інноваційними технологіями є інформаційно-

комп’ютерні технології, розроблені для підприємств ресторанного господарства, 

які дозволяють значно спростити та оптимізувати низку специфічних для цього 

https://tourlib.net/statti_ukr/butenko.htm
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бізнесу процесів. Проте їх розповсюдження заважають, по-перше, ненасиченість 

попиту на послуги ресторанного господарства і дозвілля, по-друге, низька 

технологічна культура населення. Це все заважає розвитку інноваційних 

процесів. 

Зручність автоматизації та інформатизації процесів на підприємстві 

ресторанного господарства очевидно не тільки з точки зору «ведення справ», а й 

з позицій споживачів, оскільки ІС дозволяють більш оперативно працювати з 

розрахунками споживачів, черговістю обслуговування, забезпеченістю 

пропонованого меню усіма необхідними інгредієнтами тощо. 

Також однією з основних ІТ-інновацій для ресторанного бізнесу є 

впровадження комплексу web- і телекомунікаційних рішень для взаємодій зі 

споживачами. В результаті все частіше з'являються послуги доставки додому 

замовлень, зроблених за телефоном та через Інтернет.  

Наприклад, оригінальна ідея з'явилася в ресторанному бізнесі 

Великобританії. У Лондоні відкрився концептуальний ресторан далекосхідної 

кухні «Inamo», де немає традиційного надрукованого меню [5].  

При цьому споживачі, не встаючи з місця, замовляють страви, 

спостерігають за їх приготуванням, вибирають оформлення свого столика, 

дізнаються новини і розважаються; виконують замовлення офіціанти. Такі дії 

пояснюються тим, що столики в ресторані високотехнологічні. Поверхня столу 

є сенсорним монітором з ілюстрованим меню, яке і дозволяє робити замовлення, 

спостерігати за роботою кухарів, вибирати картинку на столі і музику. Якщо 

обслуговування в ресторані підходить до кінця, «столик» допоможе викликати 

таксі. Незважаючи на креативну систему замовлення, інтер'єри закладу досить 

консервативні. Очевидно, це зроблено для того, щоб залучити в ресторан не 

тільки молодь, яка обожнює технологічні нововведення, але і заможних 

споживачів. 
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Більше багатообіцяючим напрямком використання web- і 

телекомунікаційних технологій є технології з нарощування потоку споживачів 

ресторанів і непрямої реклами ресторанних закладів. В даному випадку пробки 

на дорогах можуть бути звернені на користь підприємствам ресторанного 

господарства шляхом використання RFID-технологій [5].  

В Україні ці системи ще не дуже розповсюджені, але за кордоном вони 

знайшли широке використання. Суть технології - в розміщенні поблизу 

ресторанів RFID-міток, які можуть прочитуватися спеціальними портативними 

пристроями за допомогою Wi-Fi, Bluetooth або мобільного зв'язку. Відбувається 

зв'язок з сервером, на якому зберігається найрізноманітніша інформація про 

даний ресторан. Відповідна інформація далі може бути передана на спеціальний 

портативний пристрій, що є у власника.  

Таким чином, власник даного КПК, наприклад, заблукавши або стоячи в 

пробці, отримує можливість переглянути меню зареєстрованого пристроєм, 

розташованого поблизу ресторану, дізнатися про наявність вільних місць, 

систему знижок і бонусів і т.д. 

Подібні технології дозволяють також економити ресторану на рекламі - 

дійсно, потреба в рекламних щитах відпадає, якщо ресторан автоматично 
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детектується мобільним телефоном або КПК, коли його власник проїжджає мимо 

на автомобілі [5]. 

Однак не слід звужувати технологічні перетворення в сфері послуг до 

нововведень лише інформаційних та автоматизованих технологій. Так, на 

ресторанний бізнес значно впливають досягнення з таких типів технологій: 

енергетичних, процесів, конструкційних матеріалів, дизайну, біо, 

інформаційних, обслуговуючих, управлінських, продаж, обладнання, в 

продуктах харчування. 

Цікава інновація впроваджується в США. Там відкривається мережа 

ресторанів здорового швидкого харчування під такою назвою «Жуй, граючи». 

Вона абсолютно інноваційна. Адже там можна їсти і насолоджуватися 

проведенням часу в соціальних мережах. Або грати в комп'ютерні ігри з іншими 

відвідувачами. Фахівці підрахували, що ресторан економить 8-12% прибутку. 

Адже не витрачає гроші на маркетинг. За підприємство рекламу роблять його 

клієнти. Тому, як відмітив власник ресторану Майкл Шуман: «Ми можемо 

витратити зекономлені кошти на те, щоб покласти в наш продукт найкращі 

інгредієнти» [1]. 

Ще одна причина чому інноваційні ресторани такі популярні - їжа там 

швидка, але при цьому корисна. У меню більше двохсот найменувань 

різноманітних сандвічів з натуральних продуктів без генетично модифікованих 

організмів і з мінімальним вмістом жиру. Особливо успішні геймери можуть там 

виграти смачні безкоштовні додатки до свого замовлення, якщо будуть грати з 

професіоналами ресторану. 

Отже, Інтернет-технології надають закладам ресторанного господарства 

таких переваг: залучити нових споживачів, розширити ринок збуту, знайти 

кращих постачальників сировини та товарів тощо. 

У таблиці 1 зображено переваги від застосування інноваційних технологій 

у сфері ресторанного бізнесу. 

Таблиця 1. Переваги від застосування інноваційних технологій у сфері 

ресторанного бізнесу [4] 
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Інновації 
Майбутні зміни ресторанного бізнесу 

Очікувані позитивні 
зміни 

Галузеві обмеження і 
ризики Можливі складності 

Інформація 
внутрішніх 

сервісів 
Автоматизація 

системи 
розрахунків зі 
споживачами 

Автоматизація 
системи 

постачання 
сировиною та 
матеріалами 

Впровадження 
інтегрованих 

систем 

Підвищення гнучкості і 
оперативності в роботі зі 
споживачами, можливість 

індивідуалізації 
обслуговування без 

збільшення трансакційних 
витрат.Збільшення 

можливостей із залучення 
споживачів, розширення 

реклами. 
Збільшення можливостей 
співпраці з провідними 

банками, спільні програми 
з підвищення лояльності 

споживачів (знижки, 
бонуси, спеціальні 
пропозиції і т.д.), 

формування постійної 
клієнтської бази. 

Підвищення якості, 
оперативності і гнучкості 

постачання, рішення 
проблеми псування 

сировини, можливості 
підтримки ексклюзивного 

меню. 
Зміцнення і підвищення 

ефективності діяльності за 
рахунок інтеграції в 

суміжний бізнес (ресторан 
при готелі, фірмі тощо) 

Збільшення 
клієнтської бази 

(створення on-line, 
web-сервісів) 
призводить до 

супутнього зростання 
трансакційних витрат 

з обслуговування 
віддалених 

споживачів (проблема 
доставки) 

Недостатньо висока 
технологічна і 

споживча культура 
населення 

Ненасиченість попиту 
на послуги 

підприємств 
ресторанного 
господарства і 

дозвілля 

Інновації, які 
впроваджуються 

можуть виявитися 
надлишковими 
витратами через 
випередження 

існуючої технологічної 
культури населення, 

культури споживання і 
дозвілля 

Збільшення центрів 
витрат без супутнього 

зростання центрів 
прибутку, 

випереджаюче 
зростання витрат на 

обслуговування 
«віддаленої» 

клієнтської бази 

На нашу думку, у зв’язку з тим, що через збільшення попиту споживачів на 

заклади громадського харчування з кожним роком відкривається все більше 

підприємств ресторанного бізнесу, новим власникам потрібно розробляти і 

продумувати свою діяльність таким чином, щоб утримувати конкуренцію з 

поміж інших аналогічних закладів.  

На сьогоднішній день таке нововведення, як заклади з кухнями різних 

національностей та цікавий інтер’єр, є не досить актуальним. Тому власникам 

потрібно розробляти і впроваджувати в реалізацію різні інноваційні методи та 

технології, які б покращували відвідування та залучали все більшу кількість 

потенційних споживачів до свого закладу. 
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засобів інтернет-маркетингу, визначено поняття та сутність санаторно-

курортних закладів, описані шляхи створення сайтів та просування послуг 
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Ключові слова: санаторно-курортна сфера, інтернет-маркетинг, санаторно-

курортні організації, позиціонування, стратегічний маркетинг.  

Постановка проблеми. Поява глобальної мережі Інтернет сприяло 

створенню такого напрямку маркетингу, як інтернет-маркетинг (систематичне 

цілеспрямоване планування і реалізація товарної політики, цінової політики, 

політики розподілу і комунікації, заснованої на ринковій ситуації через 

інтернет). 

Актуальність даного дослідження пов'язана з необхідністю вирішення 

нових завдань у розвитку інформаційного забезпечення управління 

господарською діяльністю санаторно-курортних організацій з використанням 

інтернет-технологій. Інформатизація і цілеспрямоване використання інтернет-

технологій для розвитку курортного бізнесу дає можливість додатково залучати 

відпочиваючих, підвищує їх лояльність, сприяє підвищенню рентабельності і 

стійкості роботи підприємств курортного сектора.  

Метою статті є розробка концептуальних положень та обґрунтування 

методичних рекомендацій щодо формування та використання інтернет-

технологій для вдосконалення управління санаторно-курортними організаціями.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Опубліковано багато досліджень 

та статей на тему маркетингових комунікацій в інтернеті. Серед них: Баран Р. Я., 

Лохматов А. С., Парцирна Т. М., Примак Т. Ю., Чорій М.В.,  

Чобаль Л. Ю.  та багато інших. 

Виклад основного матеріалу. Санаторно-курортний комплекс - це 

міжгалузеве формування різних організацій, які спеціалізуються на наданні 

санаторно-курортних послуг, розташованих в курортних зонах і використовують 

в своїй діяльності свої природно-рекреаційні можливості, зберігаючи при цьому 

свою галузеву спеціалізацію [1, c.32].  

Інтернет-маркетинг - це сучасна концепція управління і просування товарів 

і послуг в різних видах економічної діяльності. Ефективність і динамічність 

впровадження досягнень науково-технічного прогресу в практику маркетингової 
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діяльності сприяли його використанню в якості однієї з основних технологій 

розвитку бізнесу і зростання продажів [4, c.758]. 

Сучасні умови функціонування підприємств санаторно-курортного 

комплексу складні, обумовлені кризовими явищами, значними коливаннями 

попиту і війною. Тенденції сталої державної підтримки внутрішнього туризму та 

санаторно-курортних послуг впливають на зростаючий попит, на використання 

інтернет-маркетингових технологій. Прогнозованими позитивними ефектами є: 

позиціонування санаторіїв і курортів на вітчизняному ринку послуг; залучення 

різних сегментів споживачів в міжсезоння на програмній основі; формування 

інтегрованих систем обслуговування, включаючи диверсифікований пакет 

послуг. 

Сьогодні зона покриття інтернетом в Україні наближається до 90%,  тому 

санаторії активно використовують поняття інтернет-маркетингу шляхом 

створення сайтів, рекламних розсилок, банерів з інформацією. 

Сайт є одним з найважливіших елементів інтернет-маркетингу. Санаторії за 

допомогою сайтів просувають свої послуги в мережі, розширюють клієнтські 

бази, розвивають і відкривають нові канали збуту , формують позитивний імідж 

і забезпечують підтримку клієнтів [2, с. 44].  

Основні сфери впливу соціальних мереж [3, c.266]:  

‒ збут і просування при використанні соціальних мереж;  

‒ нові можливості в роботі з інформацією;  

‒ підтримка продажів через соціальні мережі; 

‒  управління репутацією підприємства;  

‒ формування і підтримка лояльності;  

‒ аналіз ефективності маркетингових заходів;  

‒ зниження витрат на персонал. 

Парадоксально, що з сучасним розвитком IT-технологій,  не всі санаторії 

мають власний сайт.  

Одним з можливих напрямків інтернет-маркетингу є просування і реклама 

санаторіїв через соціальні мережі. Згідно з дослідженнями, було зроблено 
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висновок, що 29% свого часу сучасна людина в середньому проводить в 

соціальних мережах (в дослідженні брали участь особи від 12 до 64 років). Цю 

статистику варто використовувати для реклами санаторіїв шляхом створення 

особистих сторінок в соціальних мережах. 

Більшість відвідувачів сайтів приходять саме з пошукових систем. Практика 

показує, що ці користувачі, є найбільш цінними клієнтами (це люди, які вже 

сформували свої інтереси і намагаються знайти конкретну інформацію за 

визначеною тематикою). Саме тому основні зусилля фахівців спрямовані на те, 

щоб сайт займав високі позиції при відповідях на запити користувачів. 

Просування будь-якого сайту передбачає два етапи. 

Етап 1. Внутрішня оптимізація сайту. 

На даному етапі провадиться великий комплекс робіт, спрямований на 

покращення технологічної складової сайту (зсередини). Метою даної роботи є 

підвищення релевантності сайту для пошукових систем, що веде до підвищення 

рейтингу сайту в результатах запиту користувача. 

Етап 2. Зовнішнє просування, метою якого є збільшення структури посилань 

на сайт. Завданням даного етапу є отримання якомога більшої кількості посилань 

з інших джерел, які ведуть сторінку, що просувається. Незважаючи на його 

відносну простоту, даний етап є досить трудомістким, а також може вимагати 

вкладення коштів. 

Найголовнішим показником, що впливає на рейтинг сайту (щодо інших 

ресурсів за відповідною тематикою) є відвідуваність останнього, що 

вимірюється. Даний інструмент дозволяє не тільки відстежувати чисельність 

відвідувачів сайту за різні періоди часу та ресурси, з яких вони прийшли, але й 

виявляти найбільш популярні розділи сайту, запити, за якими приходять на сайт, 

статево-вікову структуру аудиторії та навігацію (послідовність переходу за 

посиланнями або розділами) користувачів по сайту [6, c.97]. 

На сьогоднішній день існує безліч способів збільшення клієнтського 

трафіку на сайт (що нерозривно пов'язане з просуванням останнього), проте 

найбільш дієвими є одиниці і носять, як правило, комерційний характер. Першим 
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є розміщення контекстної реклами за допомогою сервісів  «Google Adwords» та 

інших. Аналогічні інструменти дозволяють розміщувати рекламні оголошення 

безпосередньо в самих пошукових системах (на перших рядках рейтингу, окремо 

від основних результатів пошуку), що дає істотну перевагу замовникам перед 

"безкоштовними" учасниками процесу індексації. 

Як правило, перші три посилання в будь-яких результатах пошукових 

систем (Safari і Google) є викупленими за допомогою спеціальних інструментів, 

що надаються відповідними пошуковими сервісами. За кожен перехід за 

посиланням (за 1 клік користувача) з гаманця господаря оголошення списується 

певна сума. Під час копіювання рекламного посилання гроші не знімаються. Чим 

популярніші слова або більше рубрик вибирає клієнт, тим більшою буде сума, 

що стягується пошуковою системою за 1 клік. 

При цьому необхідно враховувати конкуренцію обраної комбінації слів у 

пошуку, тобто. скільки сайтів буде одночасно боротися з ресурсом, що 

просувається на першу сторінку в результатах пошукової системи. Спочатку 

просування йде за низько-і середньочастотними запитами. Точної градації для 

поділу запитів за категоріями немає і залежить цей показник від регіону, що 

досліджується, суб'єктивного погляду користувача та інших факторів. 

Важливо пам'ятати, що компанія фактично просуває не сам сайт, а окрему 

сторінку. При одному формулюванні сторінка може стояти нижче, відповідно до 

іншого – вище тому, що інші сайти просувають себе за відмінними від 

конкурентів запитами. Акцент може робитися тільки на одну сторінку сайту – 

тоді вона стоятиме високо в результатах пошуку, а інші не будуть навіть у межах 

ТОП-1000 [5, c.304]. 

В наслідок, коли пошукова система накопичує достатньо інформації про 

користувачів, останні також можуть зустріти банери, заповнені даними по темі, 

що їх цікавить, і на інших сайтах, які надали місця під рекламу пошуковим 

сервісам. 

Другим не менш ефективним комерційним способом збільшення потоку 

користувача на сайт є розміщення банерної реклами та посилань на тематичних 
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форумах, порталах, сайтах і т.д. Даний інструмент нерозривно пов'язаний з 

сайтом компанії, оскільки через його незначний розмір він здатний відобразити 

всю повноту інформації за тематикою, яку представляє, а отже, повинен 

переадресовувати користувачів на сайт компанії, де дані представлені в повному 

обсязі 

Вартість досліджень в інтернеті істотно дешевше, ніж при проведенні 

звичайних виїзних досліджень, так як знижуються витрати. 

Відчуття анонімності при роботі в інтернеті підвищує об'єктивність 

відповідей. В результаті з різних причин респонденти, як правило, менш 

потайливі у своїх відповідях в інтернеті і повідомляють більше фактів і думок 

про себе, ніж інтерв'юеру особисто. 

Проблемою ведення персональних сторінок санаторіїв є в тому, що вони 

повинні містити контент у вигляді аудіо-, відео- та фотоматеріалів, які 

користуються популярністю в соціальних мережах. У випадках нестачі матеріалу 

такі сторінки не мають успіху. 

Висновки. Використання соціальних мереж дає наступні переваги: реклама 

санаторно-курортних путівок і путівок без наявності сайту; таргетована реклама 

(враховуються такі критерії: стать, вік та інтереси, люди пишуть інформацію про 

себе на особистих сторінках); робота з кожною групою споживачів здійснюється 

окремо шляхом створення різної реклами для різних типів споживачів. 

Інтернет-маркетинг не повинен бути рідкісним явищем в санаторно-

курортному сегменті туристичної індустрії. Через брак коштів санаторії 

нехтують рекламою власних закладів.  

Однак інтернет обумовлений своєю дешевизною і великим охопленням 

широких прошарків населення не тільки в Україні, а й у всьому світі, дозволить 

санаторно-курортним закладам просувати продукт не тільки на національному, 

а й на міжнародному рівні. 
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Проаналізовано складові системи управління трудовими ресурсами в закладах 

готельно-ресторанного господарства, розглянуто можливості їх 

вдосконалення в сучасних умовах. Визначено, що дієвість управління трудовими 

ресурсами залежить від людського чинника та вимагає посилення ролі кадрової 

безпеки. Для поліпшення цієї системи потрібно залучати нові підходи до 
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підготовки інституту менеджерів персоналу, впроваджувати досвід інших 

країн, приділяти увагу змінам правових норм і вдосконалювати трудове 

законодавство. 

Ключові слова: трудові ресурси, персонал, працівники, управління, людські 

ресурси, концепція. 

Постановка проблеми. Найголовнішим ресурсом усякого підприємства є 

трудові ресурси, від їх якості та ефективного використовування, дуже сильно 

залежить результат діяльності всього підприємства та його 

конкурентоспроможність. Беззаперечною є залежність конкурентоздатності 

економіки країни, її рівня достатку населення від якості трудового потенціалу  

робітників підприємства сфери готельно-ресторанного бізнесу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження питань щодо 

сутності та значення управління трудовими ресурсами в сфері готельно-

ресторанного бізнесу відображено у працях вітчизняних та зарубіжних 

науковців. Зокрема, аспектами управління трудовими ресурсами займалися 

Вислободська Г.П., Бричка Б.Б., Габа М.І., Грабовенська С.П., Дюк А.А., Земліна 

Ю., Ліфіренко О., Луцька В., Мілінчук О.В., Павлюк В.М., Фейсал Манзур, 

Феррис Г.Р., Розен С.Д. та багато інших. Однак, цілісне уявлення про сутнісні 

характеристики трудових ресурсів в готельно-ресторанному бізнесі залишається 

недостатньо дослідженим.  

Метою статті є узагальнення існуючих підходів щодо визначення сутності 

та ролі трудових ресурсів на підприємствах готельно-ресторанного бізнесу в 

сучасних умовах господарювання.  

Виклад основного матеріалу. В сучасних умовах господарювання на ринку 

готельно-ресторанних послуг змінилися вимоги щодо кваліфікаційних 

характеристик трудових ресурсів галузі. Все це спонукає власників підприємств 

та їх працівників постійно розробляти заходи щодо підвищення кваліфікації та 

вдосконалення своїх професійних знань.  
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Головною метою управління трудовими ресурсами є забезпечення 

підприємства працівниками, які відповідають вимогам сучасного підприємства 

та підвищення професійної і соціальної адаптації працівників.  

Трудові ресурси – це частина працездатного населення, що володіє 

фізичними та інтелектуальними здібностями й знаннями, що необхідні для 

здійснення корисної діяльності. Трудові ресурси підприємства являють собою 

сукупність робітників різного професійно-кваліфікованого рівня, що зайняті на 

підприємстві, та входять до його облікового складу. В облікову чисельність 

штатних робітників включають усіх найманих працівників, що укладають 

письмово трудовий договір і виконують постійну, тимчасову або сезонну роботу 

один день і більше. 

Найбільш вагомою частиною продуктивних сил і визначальним джерелом 

підвищення економіки є трудові ресурси, їх вміння, знання, навички, освіта, 

підготовка, мотивування діяльності.  

Структуру трудових ресурсів можна оцінити за різними особливостями: вік, 

стать, освіта, спеціальність, релігія, зайнятість за галузями економіки, 

кваліфікація тощо. Основними завданнями, що вирішують структури з 

управління трудовими ресурсами є: планування потреби підприємства в 

трудових ресурсах, пошук і добір висококваліфікованих працівників, навчання і 

підвищення рівня знань працівників, управління трудовою мотивацією, 

створення умов для підвищення продуктивності праці, контроль за зміною 

статусу працівників, правові питання трудових відносин (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Структура трудових ресурсів 

Структура 
трудових ресурсів 
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Готельно-ресторанна сфера послуг має невичерпний потенціал для 

прогресу, вносить вагомий вклад в економіку країн, забезпечує масштабні 

інвестиції у туристично-привабливі регіони, і саме люди визначають сутність і 

ефективність бізнесу, та є ключовим ресурсом будь-якої організації. Через 

підвищення ролі персоналу у сфері готельно-ресторанного господарства, 

принциповими змінами у змісті праці, викликаними застосуванням нової 

техніки, технологій і методів виробничої діяльності, зріс інтерес до персоналу, 

першорядними стали функції забезпечення безперервності обслуговування в 

індустрії гостинності, які потрібно удосконалити в галузі управління 

персоналом. Персонал будь-якого підприємства – це запорука продуктивної 

роботи, особливо це стосується підприємств готельно-ресторанного  

господарства, тому проблеми управління персоналом гостро стоять у наш час. 

Менеджер повинен розуміти, що на нього працюють люди, які мають різні 

здібності, характери та  звички, тому він має ставитися до своїх працівників як 

до особистостей. Тому служба управління людськими ресурсами повинна бути 

організована, професійно підготовлена, щоб управляти процесами, які  

дозволили б підприємствам індустрії гостинності знайти себе у мінливому 

середовищі бізнесу [1]. 

Готельно-ресторанне господарство характеризується високим ступенем 

інтенсивності розвитку, його потрібно постійно оновлювати всіх його складових. 

Це спричинено кон’юнктурою ринку сфери послуг і специфікою галузі. Заклади 

готельно-ресторанних господарств повинні постійно впроваджувати нові 

технології, підвищувати якість надання послуг, а це неможливо без сучасного 

управління персоналом. Саме тому сучасна концепція управління 

підприємством докорінно змінює вибір засобів і методів практичної реалізації 

завдань управління персоналом з метою підвищення ефективності в умовах 

конкурентоспроможності підприємства. 

Для цього необхідно проводити правильний підбір працівників, що 

відповідають вимогам клієнтів. Багато співробітників у готельно-ресторанному 



381 
 

бізнесі знаходяться в безпосередньому контакті з клієнтами й автоматично 

залучені в процес досягнення основних цілей організації, а якість 

обслуговування залежить не тільки від їх майстерності, а й від їх свідомості. 

Задоволення клієнтів у сфері обслуговування досягається також ввічливістю 

персоналу, його чуйністю. Ефективне управління людьми перетворюється на 

найважливішу функцію управління персоналом [2]. 

Ефективність управління персоналом і  найбільш повна реалізація обраної 

мети великою мірою залежать саме від принципів і методів управління 

персоналом, які мають ґрунтуватися на законодавчих актах держави. Потрібно 

зауважити, що чим крупнішим є підприємство  та чим більше підрозділів воно 

має, тим вагомішого значення набуває узгодження загальних  принципів 

здійснення єдиного управління. Є три групи основних засобів управління:  прямі, 

опосередковані й особлива група – «квазі-засоби» управління, які не можна 

віднести до попередніх.  

До найважливіших прямих засобів без посереднього управління належать 

такі: 

– делегування повноважень і завдань; 

– обговорення в колективі, бесіди з підлеглими. Це допоможе не тільки 

налагодити  інформаційний потік між керівником і підлеглими, а й підвищити 

мотивацію підлеглих до  праці; 

– критика й заохочення, тобто форми  оцінювання людської праці. Проте, 

підлеглі  не повинні сприймати критику як покарання,  а лише як сигнал для 

поліпшення якості своєї  праці; 

– службовий нагляд і контроль за результатами праці, що мають 

співвідноситися з нормами та плановими завданнями і порівнюватися з 

фактичним станом речей; 

– інформація та комунікація, тобто кожний працівник повинен мати доступ 

до необхідної та релевантної для його сфери діяльності  інформації. 

Другу групу так званих непрямих, чи  опосередкованих засобів управління 

трудовими ресурсами, становлять: 
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– характеристика посади, тобто розкривається інформація стосовно мети, 

завдань,  компетенції працівників, які займають певну  посаду; 

– оцінка робочого місця, що частково здійснюється на основі 

характеристики посади; 

– оцінка співробітника, тобто його особистого внеску. 

До «квазі-засобів» належать неформальні групи та робоча атмосфера. 

Розрізняють такі соціологічні й організаційні причини створення неформальних 

груп: 

– соціальна відмінність (робітники – службовці, місцеві жителі – іноземці);  

– чітко окреслені централізація та формалізованість організаційної 

структури (анонімність); 

– наявність неформальних лідерів на певних рівнях організації; 

– нестача інформації та виникнення чуток. 

Неформальні групи можуть мати і позитивний, і негативний вплив на 

організацію. Завдання керівництва полягає лише в сприянні  розвитку груп, що 

позитивно впливають на діяльність організації, оскільки попереджати утворення 

неформальних груп майже неможливо [3]. 

Із метою підвищення ефективності  управління трудовими ресурсами та 

продуктивності праці на підприємстві, до професійного навчання залучаються і 

недавно прийняті працівники для пришвидшення процесу їхньої адаптації, і 

працюючі, в яких мають змінитись  обов’язки. У цьому разі йдеться про 

підвищення кваліфікації кадрів. Потреба у навчанні може бути з’ясована в 

процесі добору кандидатів, при введенні на посаду, під час атестації, або з 

поточних бесід. Загалом навчання персоналу потрібне  у тих випадках, коли 

працівник приходить  на підприємство, його призначають на нову  посаду або 

доручають новий напрям роботи, у  нього недостатньо навиків для виконання 

своїх  обов’язків, а також, коли відбуваються серйозні зміни в економіці 

підприємства чи у його  зовнішньому середовищі.  

Основні завдання стосовно вдосконалення стратегії управління трудовими 

ресурсами мають охоплювати: 
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– ефективне використання трудового потенціалу працівників; 

– забезпечення підприємства висококваліфікованими та зацікавленими 

працівниками; 

– стимул до найбільш повного задоволення працею завдяки врахуванню 

персональних побажань; 

– розвиток і підтримання якості життя; 

 –  відчуття значущості власного вкладу працівника в ефективну діяльність 

підприємства; 

– поліпшення умов оплати праці та стимулювання працівників; 

– постійне вдосконалення форм і методів  управління кадрами на основі 

впровадження дасть змогу уникати можливих конфліктів у  системі управління 

трудовими ресурсами [4]. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Отже, дієвість системи 

управління трудовими ресурсами підприємства повністю залежить  від 

людського чинника і вимагає подальшого  посилення ролі кадрової безпеки, яка 

має бути  спрямована на постійне запобігання небажаним діям з боку 

несумлінних працівників. Основними принципами вдосконалення управління 

трудовими ресурсами підприємства мають бути: ефективність підбору та 

правильне  розміщення працівників; гідна та справедлива  система оплати праці 

та система ефективної мотивації персоналу; можливість кар’єрного  росту 

відповідно до результатів праці працівників, їх кваліфікації, здібностей, 

здатності до  самонавчання, вміння ефективно та своєчасно  діяти у кризових 

ситуаціях. Удосконалена система управління трудовими ресурсами 

підприємства має ґрунтуватися на правових засадах і потребує ефективних  змін 

стосовно наявних правових норм, систематизації законодавчих актів і 

подальшого вдосконалення трудового законодавства України. 
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СУЧАСНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ НА 

ПІДПРИЄМСТВАХ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ 

 

Дана стаття присвячена вивченню та узагальненню існуючих підходів щодо 

використання методів управління трудовими ресурсами. Розкрито основне 

призначення методів управління персоналом закладів готельно-ресторанного 

господарства. Вивчено методи управління трудовими ресурсами на 

підприємствах сфери гостинності.  

Ключові слова: готельно-ресторанний бізнес, індустрія гостинності, трудові 

ресурси, система управління.  

Постановка проблеми. Ефективність функціонування системи управління 

трудовими ресурсами на підприємствах готельно-ресторанного бізнесу 

обчислюється її внеском у досягнення організаційних цілей. Саме від 

ефективного управління трудовими ресурсами залежить ефективність 

господарської діяльності підприємства в цілому. Зростання конкурентної 
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боротьби на ринку послуг вимагає від власників закладів готельного та 

ресторанного господарства пошуку та впровадженню новітніх методів, 

інструментів та принципів управління трудовим потенціалом.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам ефективності методів 

та інструментів управління в закладах готельно-ресторанного господарства 

присвячено праці О. Ареф'єва, І. Тимошенко, М. Мескон, М. Алберт, Ф. Хедоурі, 

С. Жданов, А. Соснін, Б. Гаврилишин, С. Мочерний, Я. Монден, В. Немцов, Ф. 

Хміль та ін.  

Мета статті. Метою статті є дослідження сутності та значення методів 

управління трудовими ресурсами на підприємствах готельно-ресторанного 

бізнесу. 

Виклад основного матеріалу. Система управління персоналом – це комплекс 

цілей, завдань і основних напрямів діяльності, різних видів, форм і методів 

роботи, а також відповідного механізму управління, спрямованого на 

забезпечення постійного підвищення ефективності виробництва, продуктивності 

праці та якості роботи [4]. 

Головною метою управління трудовими ресурсами на підприємствах 

готельно-ресторанного бізнесу є максимальне зближення очікувань та інтересів 

працівника, відмова від політики мінімальних вкладень у персонал підприємства 

і відведення вирішальної ролі системи управління персоналом у формуванні 

кадрової політики і механізму її реалізації. 

Основними аспектами управління персоналом є:  

− техніко-технологічний (відображає рівень розвитку конкретного  

виробництва, особливості використовуваних у ньому техніки і технології, 

виробничі умови та ін.);  

− організаційно-економічний (містить питання, пов'язані з плануванням 

чисельності та складу персоналу, їх матеріальним стимулюванням, 

використанням робочого часу, організацією діловодства і т. п.); 

− правовий (включає питання дотримання трудового законодавства у 

кадровій роботі);  
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− соціально-психологічний (відображає питання соціально-психологічного 

забезпечення управління персоналом, упровадження різних соціологічних і 

психологічних процедур у практику кадрової роботи); 

− педагогічний (передбачає рішення питань, пов'язаних із вихованням 

кадрів, наставництвом та ін.) [2]. 

Перш, ніж розглянути методи управління трудовими ресурсами 

підприємств готельно-ресторанного бізнесу, сформуємо визначення поняття 

«метод». Поняття «метод» розглядається як спосіб організації дослідження для 

перевірки висунутої гіпотези. Відповідно, методи управління персоналом – це 

способи впливу на окремих працівників і трудові колективи в цілому, які 

необхідні для досягнення поточних і стратегічних цілей підприємства. 

В основі використання методів управління містяться закони, закономірності 

та принципи господарської діяльності підприємств сфери послуг, а також 

особливості соціально-психологічних відносин між працівниками.  

На основі вивчення праць науковців встановлено, що до основних методів 

ефективного управління трудовими ресурсами відносять: 

– адміністративні, що ґрунтуються на владі, дисципліні, спираються на 

адміністративну підпорядкованість об'єкта суб'єкту на основі існуючої ієрархії 

управління; орієнтуються на такі мотиви поведінки, як усвідомлена необхідність 

трудової дисципліни, почуття обов'язку, культура трудової діяльності; діють 

через такі механізми: правові норми, інструкції, організаційні схеми, 

нормування, розпорядження, які використовуються в процесі оперативного 

управління; 

– економічні, що базуються на використанні економічних стимулів, за їх 

допомогою здійснюється матеріальне стимулювання колективу, окремих 

працівників; 

– соціально-психологічні методи засновані на використанні моральних 

стимулів до праці і впливають на персонал за допомогою психологічних 

механізмів для переведення адміністративного завдання в усвідомлений 

обов'язок, внутрішню потребу людини. 



387 
 

Методи управління є одним з основоположних елементів системи 

управління, оскільки саме з їх допомогою можна проводити як дослідження 

системи управління підприємством, так і саме методи забезпечують досягнення 

цілей і завдань для підприємства [1]. Всі ці методи повинні поєднуватися і 

створювати необхідні засоби для найефективнішого управління закладами 

готельного та ресторанного господарства. 

Головними проблемами ефективного управління трудовими ресурсами на 

підприємствах готельного та ресторанного бізнесу є наступні: 

1. Відсутність профільної спеціальної освіти. 

2. Відсутність необхідних професійних та особистих якостей працівників 

закладів готельного та ресторанного господарства. 

3. Низька адаптивність працівників. Значні психічні та фізичні 

навантаження, швидкий темп роботи, різноманіття функцій, робота в стресовій 

ситуації. Однак у більшості готелів та ресторанів програми адаптації відсутні, 

тому виникає інша кадрова проблема – висока плинність кадрів. 

4. Проблема підтримки трудових ресурсів. Програми з підтримки повинні 

формуватися на основі аналізу плинності кадрів. Такі програми можуть бути 

розраховані на основну масу, на найбільш цінних працівників, ключові посади 

або окремі категорії співробітників. 

5. Проблема командоутворення. З одного боку, якість послуги і задоволення 

клієнтів залежать від індивідуальної роботи кожного співробітника, з іншого – 

від скоординованості дій усього персоналу й усіх підрозділів готелю та 

ресторану. Необхідно використовувати такі методи управління персоналом, які 

дають змогу розвивати індивідуальні здібності співробітників в інтересах 

закладу. 

Вирішення деяких визначених проблем можливе за такими аспектами: 

1. Формування і реалізація програм розвитку трудових ресурсів.  

2. Оцінка ефективності роботи і побудова корпоративної системи мотивації 

співробітників. 
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3. Застосування системи грейдів, які охоплюють матеріальне 

стимулювання, оцінку змісту праці, оцінку продуктивності праці, управління 

кар’єрою тощо [3]. 

Щодо методичних підходів оцінки ефективності системи управління 

трудовими ресурсами, то виокремлено три основних підходи. Перший підхід 

ґрунтується на тому, трудові ресурси є вагомим фактором, потужним рушієм 

розвитку та економічного зростання господарської діяльності підприємства. В 

якості результату повинні застосовуватись кінцеві результати діяльності 

підприємств готельного та ресторанного господарства. 

Прихильники другого підходу вважають, що ефективність управління 

персоналом повинна визначатися у результативності, якості та складності праці. 

Третій підхід ґрунтується на твердженні, що ефективність роботи персоналу 

значною мірою визначається організацією його роботи, мотивацією праці, 

соціально-психологічним кліматом у колективі, тобто більше залежить від форм 

і методів роботи з персоналом. 

Таким чином, ефективність управління трудовими ресурсами залежить як 

від якості праці, так і від результатів праці. Методика обчислення ефективності 

управління трудовими ресурсами ґрунтується на методах економічного аналізу, 

експертних оцінок, методу бальних оцінок та теорії класифікації. Метод бальної 

оцінки ефективності управління трудовими ресурсами передбачає обчислення 

показників результативності, тобто досягнення результату персоналу за певний 

період часу. В основі методу лежать відомі принципи: план за найменшу ціну, 

досягнення гарного результату, стимулювання залежно від внеску, 

співставлення оцінки. 

Метод комплексної оцінки управлінської праці призначений для визначення 

внеску конкретного підрозділу в результати діяльності закладу. Він дає змогу 

ефективно проводити підсумки змагань між підрозділами, організовувати 

преміювання працівників за підсумками господарської діяльності з урахуванням 

їх особистого внеску, мобілізувати колективи підрозділів на виконання планових 

показників, підвищувати трудову і виконавчу дисципліну [4]. 
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Під час виконання управлінських рішень, програм широко застосовуються 

методи колективної та індивідуальної матеріальної мотивації. Реалізація 

економічних методів управління здійснюється в рамках системи виробничих 

відносин між людьми, що входять до складу трудового  колективу. Економічні 

методи управління посідають центральне місце в системі наукових методів 

управління трудовими ресурсами, оскільки саме вони забезпечують виконання 

стимулюючої функції щодо підвищення ефективності управління підприємством 

в цілому [4]. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким чином,  управління 

трудовими ресурсами на підприємствах готельно-ресторанного бізнесу повинні 

бути спрямовані на розвиток їх професійної майстерності, розкриття їх 

прихованого потенціалу. Реалізація даних заходів сприятиме підвищенню 

продуктивності праці та забезпечить конкуренті позиції підприємства на ринку 

готельно-ресторанних послуг. Ефективність застосування методів управління на 

підприємстві головним чином залежить від кваліфікаційних характеристики та 

якісного складу персоналу.  
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У статті представлено аналіз сучасного стану інноваційної української 

національної кухні. Актуальним на сьогодні є дослідження та розробка 

інноваційних технологій у приготуванні національних страв. Підвищена 

конкуренція у сфері ресторанного бізнесу в Україні вимагає від фахівців пошуку 

нових шляхів управління попитом, розроблення інноваційних підходів до 

створення нових продуктів харчування і технологій та розширення 

асортименту національних страв. Вивчення природи виникнення і технології 

приготування страви дає можливість для використання сучасних інгредієнтів 

у створенні нових смаків відомих страв. 

Ключові слова: національна страва,  технологія приготування, інновації. 

Інновації відіграють важливу роль в діяльності закладів ресторанного 

господарства, адже забезпечують ефективне функціонування підприємств. Що 

дають інновації? Інновації дозволяють: готувати страви швидше, з меншими 

витратами енергії отримати нові унікальні смакові якості продукту. Знизити 

втрати при тепловій обробці продукту до 15-20 %. Залучити гостя оригінальною 

подачею страв, управляти формою, кольором, текстурою, ароматом, вологістю, 

кислотністю продуктів - перевернути уявлення гостей про гастрономію та 

забезпечити унікальні конкурентні переваги закладу ресторанного господарства. 

Це спосіб переосмислити класичні рецепти та подати їх у модерновому форматі. 

У меню ресторану нової української кухні у борщ можуть легко додати 

несподіваний елемент, або повернути йому забутий смак. 
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Основною метою є обґрунтування доцільності впровадження інноваційної 

технології в приготуванні українських страв. 

Теоретико-методологічні аспекти проблем сутності інновацій та 

інноваційної діяльності відображені в численних публікаціях як вітчизняних, так 

і зарубіжних дослідників. Серед зарубіжних науковців цю проблему розробляли 

Й. Шумпетер, П. Друкер, Б. Санто, Б. Твісс, М. Хучек та інші. Перспективи 

інноваційного розвитку закладів ресторанного господарства України знайшли 

своє відображення у працях таких науковців: С. Ілляшенко, В. Дорошенко, Ю. 

Даниленко, О. Завгородньої, Г. Андрощук, Л. Лесакової, Н. П’ятницької, В. 

Гриньової, О. Завадинської, Г. П’ятницької, О. Борисюк, В. Іжевського та ін. 

Дослідження цих та багатьох інших науковців вирішували та описували чимало 

проблем практичного та теоретичного характеру, перспективність тих чи інших 

нововведень у галузі ресторанного господарства. В роботах цих вчених 

розглядаються як основи організації роботи закладів ресторанного господарства, 

так і нові моделі обслуговування споживачів. Однак зі швидкими темпами 

розвитку інноваційних винаходів, технологій у сучасному світі ці дослідження 

вимагають подальшого системного розгляду. 

У Законі України «Про інноваційну діяльність» (абзац сьомий частини 

першої статті 1 в редакції Закону № 3715-VI (3715-17) від 08.09.2011 р.) 

вживаються нижче наведені терміни [3].  

Інновації – новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені 

конкурентоздатні технології, продукція або послуги, а також організаційно-

технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого 

характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва і (або) 

соціальної сфери.  

Інноваційна діяльність – діяльність, що спрямована на використання і 

комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок і зумовлює випуск 

на ринок нових конкурентоздатних товарів і послуг.  

Інноваційний продукт – результат науково-дослідної і (або) дослідно-

конструкторської розробки, що відповідає вимогам, встановленим цим Законом. 
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Інноваційна продукція – нові конкурентоздатні товари чи послуги, що 

відповідають вимогам, встановленим цим Законом 

Нам звично мислити про українську традиційну кухню стравами. Якщо не 

занурюватись в регіональні особливості, то для більшості «універсальний» набір 

складуть борщ, голубці, холодець, ковбаса, котлета по-київськи, узвар, вареники 

й канапки з салом. При цьому нам дивно думати, що в кінці ХІХ століття Київ 

мав власне гастрономічне міське обличчя і різноманітну сцену ресторацій, 

підхожу під тодішні загальноєвропейські тренди. Так само мало хто знає про 

смаки чи вподобання еліт козацької старшини. Тому не дивно, що ми досі 

сприймаємо певні продукти й страви як новомодний тренд, запозичений 

винятково зі світових практик. Якщо ж копнути глибше, то з’ясуємо, що страви 

з мідій та устриць були відомі галичанам ще у ХІХ ст., лимонний сік продавали 

на ярмарках у XVIII ст., Богдан Хмельницький любив каву, а містяни у піст 

готували страви на рослинному молоці, за кілька століть до того, як це стане 

модно у сучасних кав’ярнях.  

Національні страви є невід’ємною частиною нашої культури. Знання основ 

є безумовною потребою для збереження гастрономічної спадщини нації. 

Інновації ж дозволяють розкрити потенціал української кухні та вивести її на 

якісно новий рівень. 

На тему основ та інновацій української кухні та приготування страви 

дискутують українські шефи та кулінарні дослідники. Про «нову українську 

кухню» активно заговорили у 2014 році, у тому числі й завдяки постмайданним 

змінам у культурному ландшафті країни. Українські ресторани як представники 

гастрономічної культури переставали бути втіленням постколоніальне уявлення 

про Україну із пасторально стилізованими закладами. Відтоді традиційні страви 

почали інтерпретувати на новий лад, і в рестораціях починали подавати страви 

на кшталт борщу у капусті, чорних вареників, паштету з азовського бичка й желе 

з ромашки [2].  

Серед перших закладів в Україні, який можна зарахувати до “нової 

української кухні” став ресторан - салон «КАНАПА», що відчинив свої двері у 
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2013 році у Києві на Андріївському узвозі. Та пошуки нової форми звичних 

смаків, експериментів, переосмислення та інтерпретації українського 

кулінарного минулого стали займатися все більше шефів, блогерів та 

гастроентузіастів. Фактично одою таким інтерпретаціям є  Євген Клопотенко.  

Слідуючи за місією зробити борщ гастрономічною візитівкою країни, він 

представив цю страву у вісьмох варіантах, серед яких: борщ-намазка із паприкою 

на основі вершків й бурякового пюре (такий борщ Євген  намащував на полотно, 

як на картину), борщ-закуска до пива із ферментованого буряка, картоплі, 

моркви й капусти, борщ-паштет із кров’ю, морозиво з зеленого борщу із 

жасмином, чайною розою і пастернаком.  

Гастрономічна картина країни — це завжди перетин міграцій, економічного 

устрою, торгових шляхів, вірувань, ландшафтів, природних умов, запозичень. 

Львівські шефи Льоля Ланда («Єрусалим») і Юрій Кошик («Дуже висока 

кухня»), розповідають про потенціал квасолі місцевого сорту стрийський ясь, що 

вирізняється з-поміж інших своїм солодким смаком, пухкою і ніжною текстурою 

та великим розміром. Наразі у ”яська” є всі шанси отримати таку ж роль 

гастрономічної візитівки місцини, яка є у мелітопольської черешні чи 

херсонського кавуна.  

Для «зими» вони готують  квасолеву салатку «дзьобачки» із джемованим 

горіхом, конфі із селери зі шкварками. Весняним інноваційним десертом є 

солодкі квасолеві вареники-креплики із маком. На літо робиться холодник і пюре 

з порою, а на осінь — крем із яська. Львівських шефи мають чимало історичної 

інтроспекції: і про походження слів і про те, як природно трапляється культурний 

обмін через кухню.  

Теми сезонності й локальності пропонує чернігівський шеф Вячеслав 

Попков (River Side, Чернігів), який готує  гриби-зморшки. Класичне поєднання 

грибів і картоплі В’ячеслав використовує у пиріжках із картоплею зі зморшками, 

які подаються із грибними цукатами на подушці з їстівного вугілля з селери. 

Пропонує чернігівський шеф авторські інтерпретації традиційних страв: 

кукурудзяний крем із лісовими грибами, натхненний закарпатським баношем і 



394 
 

крем із білих грибів із маслюковим крамблом і хрумкою малиною — це вже 

варіація крем-брюле.  

Біологиня і популяризаторка здорового способу життя Дарія Озерна 

доводить, що традиційні для України горіхи й насіння мають потенціал стати 

головними інгредієнтами nutritional fortification - трендом, який популяризує 

додаткове збагачення їжі поживними елементами. Тож замість розрекламованих 

чіа та інших іноземних суперфудів, Дарія закликає додавати у соуси й інші 

страви перемелене гарбузове або конопляне насіння, готувати маківники з 

горіхами та десерти на основі нуту з льоном. А от те, наскільки шефи та 

ресторатори готові долучатися до інновацій і впроваджувати меню з 

урахуванням наукових досліджень нутриціологів, покаже час [2].  

Об’єктом для молекулярних інновацій стають давні українські страви: 

верещака та шпундра, які готує шеф Віталій Гуралевич («Хата», Чернівці). 

Верещаку він подає із буряковим повітрям, а курку запікає у тісті в печі за 

рецептом своєї бабусі.  

Традиційні страви інтерпретують у дусі молекулярної гастрономії шефи по 

всьому світу: паста із джеліфікованих агар-агаром томатів у формі спагеті, 

швидкозаморожений у купольній формі гаспачо (як тільки гість надрізає 

«купол», із нього витікає традиційний холодний суп), соєве повітря, і, зрештою, 

молекулярний борщ, який презентували на World Gourmet Summit.  

Проте як може нова українська кухня не тільки послуговуватись новітнім 

трендам, а й заново відкривати забуті техніки? 

Існує чимало призм для гастрономічного аналізу: «техніки», «продукти», 

«смаки» (борщ, до речі, містить у собі всі п’ять основних), «сезони», «свята», 

«регіони» тощо. Послуговуючись ними, можна відійти від плаского погляду на 

українську кухню як на стандартизований набір страв [3]. 

Тому шукати спільний знаменник для впровадження інновацій  — справа 

творча й більшою мірою дослідницька. Безперечно, Євген Клопотенко має рацію 

— аби отримати гастрономічну пізнаваність у всьому світі, необхідна лише одна 

страва-символ, як то в США - бургер, а в Італії аж дві страви - паста й піца. І 
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найбільший потенціал до цього зараз — у борщу (хоча Ігор Лаврешин тут би 

посперечався, сказавши, що житній хліб справився б із цією роллю ліпше). Але 

для самих нас необхідна та сама система координат щодо основи основ нової 

української кухні - інгредієнтів. Складати таку систему має розгалужена 

гастрономічна спільнота - і шефи, і ресторатори, й історики, антропологи та 

навіть митці [4].  
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Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. Сучасний спосіб життя, сидяча робота, і невідомість 

того, що ми насправді їмо – краща пропаганда здорового способу життя. В 

наступні роки ми будемо спостерігати стійку тенденцію з розвитку ринку, а 

також із збільшенням кількості людей, що свідомо обирають вегетаріанство у 

Вінниці. Однією з форм здорового харчування є вегетаріанство. Кожна людина 

має право вибору, хтось відмовляється від їжі тваринного походження з 

релігійних міркувань, жінки переважно для того щоб зберегти молодість і красу, 

а дехто йде шляхом свого кумира. Однак невеликий відсоток людей приходить 

до вегетаріанства, прислухаючись до потреб свого тіла [1, с. 29]. 

Формулювання цілей статті. Проблема правильного харчування поширена 

у всьому світі. В даний час дієтологи б'ють тривогу, привертаючи нашу увагу до 

того, що їжа швидкого приготування таїть в собі небезпеку для здоров’я людини. 

Провівши маркетингові дослідження, ми з’ясували, що до цієї проблеми 

приділено достатньо уваги, але практично немає відомостей про можливості 

використання такої системи харчування, як вегетаріанство для організації 

раціонального харчування [2, с. 41]. Вегетаріанство, як культура харчування, 

виникло досить давно. В сучасному світі вегетаріанство стає все більш 

популярним, а досить недавно воно також здобуло значної популярності і в 

Україні. Ще не так давно було складно знайти ресторан, кафе чи магазин, які б 

обслуговували вегетаріанців і пропонували відповідні страви чи продукти 

харчування. На сьогоднішній день ситуація в нашій країні змінилась, і дальше 

змінюється на краще. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Створенню науково-

практичних засад виробництва веганських харчових продуктів присвячені праці 

вітчизняних та зарубіжних вчених: В.І. Дробот, А.М. Дорохович, О.М. Шаніної, 

E. Gallagher, E.K. Arendt, J.L. Casper, W.A. Atwell, E.J. Hoffenberg, J. Haas, М.М. 

Mor та ін.  
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Виклад основного матеріалу дослідження. Всі ми чули вислів «Ти є те, що 

ти їси». Здебільшого ми замислюємося про це лише тоді, коли з'являються якісь 

проблеми [3, с. 26]. Якщо ж цілеспрямовано стежити за своїм раціоном, можна 

змінити себе і свої відчуття. Недаремно відомий в медицині Гіппократ, вважав, 

що їжа повинна бути ліками, а ліки – їжею.  

Характер харчування в значній мірі визначає здоров’я людини, її творчий 

і робочий потенціал, тривалість життя. Темп життя сучасної людини настільки 

прискорився, що ми нерідко вибираємо їжу швидкого приготування і фаст-фуд, 

щоб швидше втамувати  голод. А це негативно впливає на організм людини.  

Все більше людей страждає захворюваннями шлунково-кишкового тракту, 

ожирінням, цукровим діабетом, атеросклерозом, жовчнокам’яною хворобою, а 

також невротичними захворюваннями і це ще не повний перелік. Рано чи пізно 

кожен починає замислюватись, чи правильно він харчується. У зв’язку з цим 

широкого поширення отримали різні традиційні та нетрадиційні теорії 

харчування, серед яких знаходиться і вегетаріанство[4, с. 56]. 

Однією із складових вегетаріанського меню є фруктові салати. Вони 

хороші тим, що містять всі необхідні організму поживні речовини і мають 

достатній обсяг, що корисно впливає на кишечник, сприяють зміцненню 

нервової системи. Фруктовий салат зазвичай подають в якості десерту. Термін 

зберігання такого салату досить обмежений, а також його подають охолодженим. 

В роботі використані методи дослідження – органолептичні, фізико-хімічні, 

біохімічні, анкетування споживачів, опитування[5, с. 15]. 

Сучасний стан ринку характеризується високим ступенем динамізму, 

мінливості умов, і вимагає від підприємства застосування таких концепцій 

управління, які дозволяють з успіхом конкурувати і реалізовувати свій 

потенціал.  

Вивчення умов конкуренції в будь-якій сфері дуже важливо. Це дає 

можливість підприємству визначити свої можливості і ризики, а також зрозуміти 

наскільки воно є конкурентоспроможним. 



398 
 

Конкуренція розглядається як фактор, що регулює відповідність 

приватних і громадських інтересів. Вона є однією з важливих ознак ринку, форма 

взаємного суперництва суб’єктів маркетингової системи і механізму 

регулювання здійсненого виробництва.  

Щоб успішно конкурувати на ринку, потрібно своєчасно передбачити 

зміни в перевагах споживачів, щоб вчасно внести зміни в саму продукцію, 

оптимізувати канали просування і рекламну стратегію. 

На ринку ресторанного господарства висока конкуренція. За статистикою, 

понад 90% закладів закриваються в перший рік роботи. Причинами закриття є 

неграмотна організація бізнесу, висока конкуренція і високі податки.  

Однак на ринку є неосвоєна ніша – ресторан здорового харчування. Вони 

популярні у Європі, але в України на даний час ресторани здорового харчування 

не мають такої популярності. Низька конкуренція робить цей бізнес менш 

ризикованим, ніж класичний ресторанний бізнес [6, с.10]. 

У  м. Вінниця на даний час немає закладу ресторанного господарства в 

якому використовується тільки вегетаріанська кухня, переважно ресторани 

пропонують своїм відвідувачам додаткове вегетаріанське меню або спеціальні 

вегетаріанські страви. 

Здоровий спосіб життя в останні роки стає все більш популярним. Люди 

все більш активно займаються спортом, стежать за своїм харчуванням. Багато 

підприємств скептично ставляться до бізнесу з продаж здорового харчування, 

тому що вважають його нерентабельним. Але з урахуванням сучасної тенденції 

зростання популярності здорового способу життя, можна вважати, що на цей  вид 

послуг завжди знайдеться свій покупець. 

Якщо порівняти збалансоване правильне харчування вегетаріанця зі 

звичайним не вегетаріанським, то можна виділити наступні плюси такого 

харчування: 

-  споживач вживає меншу кількість насичених жирів та холестерину; 
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раціон вегетаріанця складається в основному з овочів, фруктів і злаків, в 

яких міститься велика кількість клітковини, що знижує ризик захворюваності від 

серцево-судинних захворювань; 

- таке харчування містить велику кількість вітамінів, поживних і 

мінеральних речовин; 

відмовившись від м’яса, можна привести в норму обмінні процеси, знизити 

рівень підшкірного жиру, що дозволить прибрати зайву вагу і схуднути. 

При надходженні продуктів харчування в організм людини, синхронно 

активуються обмінні процеси. Ці процеси в організмі кожної людини 

відбуваються по-різному. У деяких калорії перетворюються в енергію, а у інших 

– в жирові відкладення. Тобто, якщо людина вчасно не використовує свою 

енергію, то дана енергія перетворюється в жирові відкладення на органах 

людини.  

Продукти в якомусь відношенні додають організму калорій, просто є такі, 

які додають більше калорій, а є продукти калорійність яких практично зводиться 

до нуля: апельсини, кавун, лимон, ожина, грейпфрут, чорниця, смородина, 

зелений чай, салати, зелень, приправи. Кожен з цих продуктів має мінімальну 

кількість калорій. При перетравленні даних продуктів харчування, організм 

витрачає досить велику кількість енергії. Саме в зв’язку з цим калорійність даних 

продуктів можна звести до нуля .  

Фрукти поділяються на високо і низькокалорійні. Рівень калорійності 

багато в чому залежить від складу і консистенції, кількості цукру і рідини у 

фруктах.   

Продукти харчування з великим вмістом води володіють меншою 

калорійністю. До таких продуктів відносяться овочі і фрукти. Чим більше води у 

овочах тим нижча їх калорійність, це відноситься також і до круп, бобових та 

інших продуктів рослинного походження. На території Вінниччини вирощується 

багато різноманітних овочів та фруктів, які доступні для кожної людини. 

Залежно від того, який спосіб життя веде людина, потрібно прорахувати 

необхідну кількість калорій для повноцінного раціону. У кожного з нас організм 
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індивідуальний, ті у кого малорухливий спосіб життя потребують меншої 

кількості калорій в день, а хто веде активний і рухливий спосіб життя, повинні 

вживати в їжу набагато більше енергетичних ресурсів. 

Кожна вікова група потребує своєї певної кількості калорій. Дітям, як 

правило, для нормальної життєдіяльності і зростання, необхідно більше калорій, 

ніж людині якій понад п’ятдесят років. В середньому дитині до року потрібно 

500 калорій в день. Коли малюк починає більш активний спосіб життя, йому 

потрібно в середньому 1500 калорій. Діти від семи років вже починають 

розумову і фізичну діяльність, тому вже потрібно в день споживати 2000 калорій. 

Дорослим до тридцяти років в раціон дня необхідно включити від 2600-2900 

калорій. Від тридцяти до п’ятдесяти людині необхідно від 2400 до 2500 калорій 

в день для нормальної життєдіяльності. Старше 50 років – 2000 калорій в день.  

Всі ці розрахунки приблизні, так як у кожного з нас організм 

індивідуальний. Спортсменам, активним людям в будь-якому випадку потрібно 

більше калорій, ніж тим, хто веде малорухливий спосіб життя і має сидячу 

роботу [3,с.11]. 

На ресторанному ринку існує маса форматів, це і фастфуди, італійські, 

японські і грузинські ресторани. Щоб мінімізувати комерційні ризики, задовго 

до відкриття закладу розробляється його прототип, продумуються всі аспекти 

діяльності. Ці моменти відображаються в концепції ресторану табл.1.1) [4]. 

Таблиця  1.1 – Концепція ресторану  

Ознаки концепції Характеристика ознак 
Вид підприємства Комплексний заклад ресторанного господарства 
Тип  Ресторан 
Клас проектованого закладу Перший 
Кулінарне спрямування 
закладу Вегетаріанська кухня  

Місце знаходження:       
- фактичне    
- знакове   

Контингент споживачів Розосереджений (туристи, працівники державних та 
приватних установ, мешканці та гості району, міста ін.) 
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Формат виробництва 
Високобезпечні, оригінальні  пропозиції ресторану  та 
унікальні технології створення страв, використання 
інноваційних технологій 

Тип структурного 
підрозділу Ресторан   

Кількість місць Ресторан –  100 місць 

Режим роботи закладу 11:00 – 23:00 
Форма обслуговування Обслуговування офіціантами 
Дизайнерський стиль  Хай-тек 

  

 Дана концепція ресторана розрахована на посадку 100 місць. Інтер’єр 

представлений у мінімалістичному стилі, хай-тек, який виконується з таких 

матеріалів як пластик, скло і сталь, використовується плетені меблі. Дизайн 

зроблений у приємній, теплій жовто-бежевій гамі з світло-зеленими елементами. 

Стіни прикрашені дерев’яними картинами (арт деко). Зона барної стійки та місця 

офіціантів знаходяться біля входу на кухню. Гостьові столики розміщені по 

периметру зали. Підставки під квіти та декоративні дерева представлені в темно-

коричневих тонах . 

За результатами основою концепцією меню є вегетаріанська кухня. 

Основними позиціями будуть салати, перші страви, основні страви  та десерти. 

Меню надає можливість замовити страву дня. Для підвищення інтересу 

відвідувачів до закладу щомісяця вводяться унікальні пропозиції, які можна буде 

замовити тільки в період дії пропозиції. А також протягом року будуть 

розроблятися літній, осінній, зимовий і весняний варіанти меню. Раціональність 

сезонних меню підкріплена вартістю сезонних продуктів. Барне меню дозволить 

втамувати будь-яку спрагу: чай і кава, а також смузі, фреші, соки, коктейлі на 

молочній основі, фруктові шейки, лимонади на будь-який смак]. 
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Дана стаття присвячена вивченню особливостей становлення та розвитку 

франчайзингових відносин. Особливу увагу приділено факторам, що впливають 

на розвиток франчайзингових відносин в сфері ресторанного бізнесу. В даному 

дослідженні зазначено головні переваги та недоліки застосування 

франчайзингових відносин для бізнесу. 

Ключові слова: франчайзі, франчайзер, франчайзингові відносини, ресторанний 

бізнес, ресторанне господарство, фактори.  

Постановка проблеми. Впровадження системи франчайзингових відносин в 

усіх сферах господарської діяльності доводить свою ефективність через 

стрімкий розвиток. Застосування даної форми організації бізнесу 

франчайзингового способу організації бізнесу забезпечує низку переваг для всіх 

учасників франчайзингової угоди, сприяє притоку іноземних інвестицій у країну, 

підвищує рівень етики ділових відносин та в цілому впливає на формування 

позитивного іміджу країни. Розвиток франчайзингових відносин в сфері 
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ресторанного бізнесу суттєво надає підтримку підприємцям-початківцям щодо 

започаткування та ведення бізнесу.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретичні та практичні аспекти 

дослідження сутності франчайзингу, його переваг та основних форм реалізації 

знайшли своє відображення у наукових працях вітчизняних та зарубіжних 

вчених-економістів: Г. Андрощук, Ю. Бондаренко, А. Виноградської, Ж. 

Дельтея, В. Денисюка, В. Довганя, А. Ермолінського, Д. Землякова, Т. 

Ковальчука, О. Корольчука, Г. Кочеткова, О. Кузьміна, О. Легейди, В. Мавріду, 

А. Майера, М. Мендельсона, Т. Мирончук, Я. Мюрея, Т. Лопушанського, С. 

Спінеллі, Д. Стенворт і та інших. Однак питанням використання франчайзингу 

як інструменту інвестиційної діяльності підприємств приділяється недостатньо 

уваги.  

Мета статті. Метою написання даної статті є дослідження особливостей 

формування франчайзингових відносин в сфері ресторанного бізнесу та 

визначення факторів, що впливають на їх подальший розвиток в сучасних умовах 

господарювання. 

Виклад основного матеріалу. Під франчайзингом розуміється така 

організація ресторанного бізнесу, за якої власник торгової марки, торгового імені 

чи авторського права на виробничу систему (франчайзер) надає можливість 

іншій фірмі (франчайзі) їх використовувати за умови виконання певних умов [3]. 

В більшості наукових працях зазначено, що франчайзингові відносини 

виступають своєрідним каналом передачі технологічних, маркетингових та 

організаційних інновацій, у своїй структурі взаємозв’язку поєднують елементи 

різних видів економічних відносин, таких як інвестування, оренда, трансфер 

технологій, ліцензування, надання послуг тощо, з огляду на це франчайзинг 

можна розглядати, як спосіб фінансування інноваційно-інвестиційної діяльності 

суб’єктів господарювання. Сучасні реалії спонукають підприємців до 

конкурентної боротьби на сучасних ринках технологій, тому постає необхідність 

придбання франшиз, ліцензій, прав на виробництво продукції, використання 

технологій та іншої інтелектуальної власності. 
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Всі франчайзингові відносини регулюються укладенням договору між 

франчайзером та франчайзі, що надає франчайзі право здійснювати 

підприємницьку діяльність під брендом/торговою маркою франчайзера і 

дозволяє використовувати напрацьовані франчайзером бізнес-процеси, які 

вказані в так званому «пакеті франшизи». Загальна схема зв’язків між суб’єктами 

введення такого бізнесу представлена на рисунку 1. 

Більш детально розглянемо порядок організації франчайзингового бізнесу. 

По-перше, необхідно визначити пріоритетний напрям, який буде максимально 

наближений до життєвих інтересів, а також можливість і терміни отримання 

прибутку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Схема зв’язків між суб’єктами в системі франчайзингу 

 

У країнах, де франчайзинг глибоко пустив коріння і широко 

використовується у різних сферах бізнесу, як правило, законодавство висуває 

жорсткі умови до франчайзера щодо отримання інформації своїм потенційним 

франчайзі. Наступним кроком є вибір франчайзера, основним завданням якого є 

систематизація інформації, зокрема: імідж, порівняльна вартість франшизи, 

необхідний обсяг стартового капіталу, очікуваний період окупності бізнесу, 

обсяги підтримки франчайзера тощо. Окрім того, доцільно провести попередньо 

фінансово-економічний аналіз для оцінки франчайзингового потенціалу. 

Реалізація сучасних бізнес-проектів вимагає широких знань у сфері управління, 

маркетингу, реклами та вміння враховувати особливості проекту. Настільки 

Права, що 
надаються: 

−використання імені 
фірми та товарного 
знаку; 
−фірмовий стиль; 
−репутація компанії; 
−продаж і виробництво 
товару за оригінальною 
технологією;  
−ноу-хау. 

ФРАНЧАЙЗЕР 
(фірма) 

Послуги, які 
забезпечують 
підтримку 
Навчання  Контроль 

діяльності 
Частка 
доходу  

ФРАНЧАЙЗІ 
(підприємець) 

Передача 
прав 



405 
 

детальне розкриття інформації про франшизу забезпечує можливість 

потенційним франчайзі належною мірою оцінити усі переваги та недоліки, 

умови договору, фінансові витрати та можливі ризики. На жаль, вітчизняне 

законодавство не передбачає спеціальних вимог до розкриття франчайзерами 

інформації потенційним франчайзі, що ставить у невигідне положення 

насамперед франчайзі, вимушених сподіватися на добру волю франчайзера, який 

самостійно визначає, яку інформацію слід розкривати.  

Отже, розроблення індивідуальних умов франчайзингової угоди є одним із 

найвідповідальніших та найважливіших етапів процесу організації 

франчайзингової співпраці, адже від їхньої коректності залежить подальша 

діяльність. На момент підписання франчайзингової угоди здійснюються 

початкові платежі франчайзі, підбір персоналу, обладнання, приміщення, 

відкриття франчайзингового закладу [6].  

Таким чином, франчайзингові партнерські відносини – це система 

взаємозв’язку між різними суб’єктами господарювання, в якій елементи 

знаходяться в різноманітних, проте рівнозначних зв’язках, головним 

відображенням цього зв’язку є франчайзингова угода, за допомогою якої і 

визначають спрямованість співпраці між франчайзером і франчайзі.  

Франчайзинг як ефективна форма комерціалізації інтелектуальної власності 

в сфері ресторанного бізнесу є вигідним, малозатратним інструментом його 

розвитку. Ефективність даної форми ведення бізнесу полягає в мінімізації 

операційних ризиків, збільшенні тривалості життєвого циклу підприємства, 

отриманні прибутку, а також в сприянні їх інноваційному розвитку. Купуючи 

франшизу партнер отримує готовий технологічний цикл, повний бізнес-цикл, 

досвід, налагоджені процеси і технологію та при цьому використовує відомий 

бренд. Це значно зменшує підприємницькі ризики відкриття нової справи: 

перевіряти своїм досвідом та капіталом ринкові механізми. Як правило, договір 

франчайзингу передбачає дотримання франчайзі стандартів обслуговування 

гостей, яких додержуються в мережі франчайзера, використання торгового 

знаку, бренду, зовнішніх проявів корпоративної культури, методів роботи, 
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систем резервування, відпрацьованих маркетингових процедур, дизайнерських 

рішень, тощо. 

Основними чинниками, що сприяють розвитку франчайзингу в сфері 

ресторанного бізнесу, на думку науковців Н.С. Ситник, Д.В. Попович [5], є 

наступні:  

1) купуючи бізнес, франчайзі отримує майже абсолютну підтримку з боку 

франчайзера – напрацьовані технології, рекламу, бренд і низку послуг, які 

надаються відповідно до умов певної франшизи. Франчайзі отримує інформацію, 

що допомагає знайти місце розташування підприємства, сформувати його стиль 

і забезпечити та проконтролювати функціонування. Завдяки отриманим уже 

основам, що здобув франчайзер, покупець знижує ризик провалу на початковій 

стадії свого проекту;  

2) франчайзеру така угода дає інвестиції, необхідні для розвитку регіонів 

[5]. 

В праці Наталії В. Кулак та Любові В. Мурованої зазначено такі фактори 

взаємовигідності системи франчайзингу для її учасників (табл. 1.). 

Таблиця 1 – Фактори взаємовигідності системи франчайзингу в сфері 

індустрії гостинності [2, с. 101] 
Для франчайзі Для франчайзера 

1. Можливість створити власний бізнес із 
мінімальним початковим капіталом. 
2. Гарантований завдяки вже 
розрекламованого товарного знаку імідж 
серед споживачів. 
3. Економія ресурсів на залученні 
управлінського менеджменту шляхом 
використання фахівців, які обучаються за 
рахунок франчайзера. 
4. Гарантованість постійної інформаційної та  
технологічної підтримки. 
5. Економія фінансів та часу за рахунок 
відсутності затрат на розробку рекламної 
стратегії, навчання, відсутність необхідності 
самостійно проводити маркетингові 
дослідження, розробляти і реєструвати 
власний товарний знак та торгову марку, 
пошуку партнерів. 

1. Можливість розширити поле діяльності 
власного бізнесу. 
2. Можливість збільшити обсягів продаж.  
3. Можливість при мінімальних затратах 
отримати додатковий прибуток.  
4. Зменшення витрат на утримання 
управлінської ланки, завдяки менеджменту 
франчайзі. 
5. Постійне оновлення інформаційної бази 
якісних управлінців.  
6. Реклама торгової марки за рахунок 
франчайзі. 
7. Можливість отримати прибуток від 
надання в оренду франчайзі нерухомості, 
обладнання, інтелектуального продукту. 
8. Скорочення термінів окупності капіталу. 
9. Розвідка нових ринків збуту за рахунок 
франчайзі. 
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6. Спрощення доступу до кредитування за 
рахунок можливості отримати франчайзера в 
якості фінансового гаранту кредитної угоди; 
8. Доступ до гарантованої системи поставок.  
9. Отримання постійної актуальної 
інформаційної підтримки. 
10. Доступ до детально розробленої 
технології ведення бізнесу, який вже довів 
свою успішність. 
11. Наявність певного захисту від 
конкурентів на території франчайзингової 
угоди. 

 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Таким чином, на основі 

дослідження та узагальнення більшості праць виокремимо загальні фактори, що 

впливають на розвиток франчайзингового бізнесу в галузі ресторанного 

господарства: 

1. Організаційно-правові фактори: відсутність державної підтримки, 

відсутність кваліфікованих кадрів, слабка консультаційна підтримка 

підприємців, складні умови та організаційно-адміністративні бар’єри для 

ведення бізнесу, відсутність практики апробації бізнесу. Саме недосконалість 

нормативно-правової та законодавчої бази стримують ведення розвиток 

франчайзингу, що безпосередньо впливає на формування захищеності франчайзі 

при підписанні та укладанні франчайзингового договору.  

2. Економічні фактори, що першочергово визначаються через 

нестабільність економічних процесів в Україні, а саме: високий рівень тіньової 

економіки, девальвація національної валюти, висока вартість франшиз, 

недостатність інвестиційних коштів, складність в отриманні кредитів на 

започаткування та розвиток франчайзингового бізнесу, значне обмеження 

розвитку бізнесу податковими нормами, внаслідок чого підприємці змушені 

шукати альтернативних шляхів здійснення паушального внеску та роялті. 

3. Соціально-психологічні фактори, що першочергово проявляється через 

недостатність вітчизняного досвіду ведення франчайзингового бізнесу та 

неготовність вітчизняних підприємців чітко дотримуватися встановлених 

франчайзером стандартів діяльності.  
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асортимент кейтеринг-послуг. Досліджено сучасний стан кейтерингу в 

закладах ресторанного господарства. Вивчено порядок організації 

кейтерингової діяльності в Україні. 

Ключові слова: кейтеринг, заклад ресторанного господарства, послуги, 

обслуговування, клієнт, споживачі. 

У закладах ресторанного господарства існує боротьба за клієнта. Сучасному 

закладу ресторанного бізнесу потрібно бути конкурентоспроможним. Тому 

треба постійно впроваджувати ефективні технології, які будуть підвищувати 

рівень обслуговування, надавати нові ексклюзивні послуги тощо. У теперішній 

час актуальним є використання західних технологій з метою зацікавити клієнта 

та отримати соціальний або економічний результат. Можна стверджувати, що в 

суспільство ввійшло поняття «кейтеринг», яке закріпилося та стрімко набирає 

обертів і перспектив. 

Вивченням питань стосовно тенденцій розвитку кейтерингу у закладах 

ресторанного господарства, особливостей принципів взаємодії з іншими 

сферами обслуговування клієнтів займалось багато зарубіжних та вітчизняних 

науковців. Особливості функціонування і перспективи розвитку кейтерингу 

досліджували Д. Такур, А. Кадам, Л. Стригуль, Т.Ю. Чайка, Дж. Блумберг. 

Перспективам і проблемам кейтерингу в Україні присвячено роботи Л.Л. 

Івашиної [1], Н.В. Якименко-Терещенко, О.В. Сиром'ятникової [7], Т. Ріттера, К. 

Педерсена. 

Мета статті полягає у дослідженні тенденцій розвитку кейтерингу у 

закладах ресторанного господарства. 

Головними тенденціями розвитку кейтерингу у закладах ресторанного 

господарства є виїзне обслуговування та стаціонарне обслуговування. Ці 

напрями мають свою логістичну специфіку, а їх подібність пов’язана з 

необхідністю наявної виробничої бази. У загальному вигляді структура 

підприємства з кейтерингу та логістична схема його діяльності представлена на 

рис. 1. 
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Рисунок 1 – Логістична схема здійснення кейтерингу в закладах 

ресторанного господарства [6, c. 84] 

 

Кейтеринг – це діяльність, яка пов'язана з виїзним обслуговуванням та 

наданням послуг з організації харчування на віддалених об'єктах (на природі, у 

готелі, лікарні, літаку, на круїзному лайнері, у парку, на знімальному 

майданчику, в будь-якому іншому місці проведення заходів) [1]. 

Кейтеринг визначає надання послуг з приготування, доставки, сервірування 

та подачі страв. Під сутністю кейтерингу розуміється обслуговування заходів 

різного призначення й також роздрібний продаж готової кулінарної продукції. 

Відповідно до Державного Стандарту України (ДСТУ 4281:2004. Заклади 

ресторанного господарства. Класифікація), ресторан за спеціальними 

замовленнями (catering) – це заклад ресторанного господарства, призначений 

готувати і постачати готову їжу та організовувати обслуговування споживачів в 

інших місцях за спеціальними замовленнями. Такі заклади можуть 

обслуговувати банкети, фірмові прийоми, ділові зустрічі, весілля та інші свята у 

залах, офісах, на природі, під тентами тощо [2]. Як зазначає Л.Л. Івашина (2017), 
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таке визначення кейтерингу означає, що ДСТУ 4281:2004 розглядає кейтеринг 

як окремий вид підприємства ресторанного господарства, а не як додаткову 

послугу закладу [1]. 

Відповідно різним видам заходів та фінансових можливостей клієнта, 

організація, яка виконує послуги кейтерингу, може запропонувати асортимент 

послуг як: корпоративні, приватні свята, фуршети після семінарів, виставок, 

презентацій, весілля. 

Комплексність кейтерингових послуг залежить від матеріального 

становища споживача. Тобто, вартість замовлення послуг кейтерингу у закладах 

ресторанного господарства залежить від: 

- рівня закладу ресторанного господарства, який надає кейтерингові послуги 

(клас, тип); 

- кількості гостей (чим більше людей обслуговується на бенкеті, тим 

дешевше є пригощання для кожного з гостей). Таким чином, якщо потрібно 

приготувати вечерю на двох, то клієнту прийдеться заплатити не тільки вартість 

вечері, а й послуги офіціанта та водія. Якщо клієнт замовляє на велику кількість 

гостей, ці послуги надаються безкоштовно; 

- складності меню, програми (сценарію) проведення свята та переліку 

додаткових послуг [5]. 

Обслуговування банкету, фуршету, весілля, свята є дорожчим, коли 

потрібно робити виїзд. Дешевше буде подібне обслуговування свята в закладу 

ресторанного господарства. Клієнт оплачує оренду залів, транспорту, гонорари 

запрошених музикантів і оформлення. Також, обсяг замовлення «на виїзді» 

більший, ніж середній чек у закладах ресторанного господарства. Зазвичай на 

свято замовляють деяку кількість холодних і гарячих закусок, салати, різні види 

гарячих страв і десертів. Якщо середній чек у закладу ресторанного господарства 

буде приблизно 700 грн., то проведення виїзного свята буде коштувати в 1000 

грн. на людину. Іноді, щоб трохи зекономити, клієнтам дозволяють принести 

спиртну випивку із собою. Витрати на здійснення виїзного обслуговування 

передбачають гонорари артистів і музикантів. Деякі клієнти мають бажання на 
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святі, яке замовили, бачити відомих артистів та музикантів, тому виконання 

цього може будити здійснено за великі кошти. Подібне обслуговування банкету 

з відомими музикантами може коштувати від десяти тисяч доларів. Також 

клієнти часто замовляють спеціальні ефекти, наприклад, популярним 

завершенням вечора є феєрверк. Вартість феєрверків є недешева. Таким чином, 

виїзний банкет на 150 осіб може обійтися клієнту 15–25 тис. доларів і більше. 

Заробіток закладу ресторанного господарства при надання кейтерингових послуг 

становитиме 30–50% від суми. 

У сучасний час є активний розвиток кейтерингу в закладах ресторанного 

господарства. А не всі схильні до замовлення таких послуг. Результати деяких 

досліджень свідчать про наступне, що 10 % працівників різних організацій міста 

Дніпро обідають у їдальні кейтерингової компанії, ще 5% замовляють доставку 

обідів в офіс. Приблизно 25 % робітників обідає в закладах ресторанного 

господарства, які ближчі до міста роботи, а частина людей приносить їжу з дому 

(близько 60 %) [4]. 

Можна звернутися до характеристики великої світової корпорації «Compass 

Group» (Великобританія), яка працює у 45 країнах світу. Компанія продає за рік 

5,5 мільярдів страв та виконує послуги з харчування й супроводу у п’яти 

секторах ринку: бізнес та промисловість; охорона здоров’я та літні люди; освіта; 

спорт та дозвілля; оборона та віддалені регіони (рис. 2). 

Рисунок 2 – Розподіл реалізації продукції корпорації «Compass Group» за 

секторами ринку [6, c. 85] 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Розподіл середовища на різні сегменти дозволяє корпорації «Compass 

Group» дуже тісно співпрацювати з споживачами, краще розуміти їх потреби й 

відповідати їхнім очікуванням. Для лікарень та житлових закладів, у яких 

знаходяться люди старшого віку пропонується харчування з метою 

оздоровлення, заспокоєння та підживлення енергією. В закладах освіти більше 

уваги приділяється інноваційним рішенням для їдалень стосовно приготування 

смачних поживних страв для здорового харчування. До клієнтської бази 

корпорації «Compass Group» входять Google, Intel, Coca-Cola, Chevron, Boeing, 

Microsoft, HSBC, American Express, Bank of America Merrill Lynch, Nike, Shell 

тощо [8]. Надання кейтерингових послуг з організації харчування приносить 

корпорації «Compass Group» прибутки, які мають тенденцію до зростання. 

У сучасний час український кейтеринг представлений як приватними 

підприємцями, які доставляють обіди кільком клієнтам, так і відомими 

ресторанами та представництвами міжнародних компаній. Флагманом 

вітчизняного кейтерингового ринку є німецька компанія «Дуссман-Україна», що 

вийшла на ринок у 1999 році. Catering Service, Orion&Catering та інші. Практично 

всі великі кейтерингові компанії мають власні базові кухні, а також складські та 

підсобні приміщення, в яких працюють кухарі та інший персонал, знайомий зі 

сферою громадського харчування. 

Ресторани та кафе – окрема та досить своєрідна категорія гравців на ринку 

кейтерингу. З одного боку, переваги кейтерингу для подібних закладів очевидні: 

основний наплив відвідувачів припадає на вечірній час, тому доставка обідів 

може стати солідною статтею доходів. З іншого боку, більшість ресторанів 

особливих надій на кейтеринг не покладають. Пов'язано це з тим, що клопіт у 

кейтерингових компаній виявляється набагато більше, ніж у кафе та ресторанів. 

При необхідності потрібно надати замовнику кухарів та офіціантів, подбати про 

меблі та посуд. Дуже високі транспортні витрати. Кейтерингові компанії 

працюють, як правило, з великими компаніями людей, тобто йде оптова торгівля, 

і принципи ціноутворення виходять відповідні. Певних цін не існує, а вартість 

залежить від кількості людей та розташування замовника. 
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Можна стверджувати, що послуги кейтерингу є досить перспективними. 

Щорічно кількість компаній, які надають такі послуги, зростає, а компанії, які 

працюють на ринку, збільшують обороти. 

Кейтеринг є значний сектор сфери обслуговування в світі та демонструє 

тенденції розвитку. Деякі клієнти обирають послуги кейтерингу при організації 

стаціонарного й виїзного обслуговування, при цьому замовники, в першу чергу, 

звертають увагу на досвід і рівень організації попередніх заходів. 

Таким чином, кейтеринг є перспективним напрямом діяльності 

ресторанного бізнесу та дає можливість рестораторам забезпечити стабільність 

та успішність функціонування організації на ринку ресторанних послуг. 

Організація і розвиток кейтерингової діяльності в Україні набирає обертів та 

вдосконалюється. Сфера ресторанного бізнесу у країні рухається вперед, 

підкоряючись економічним законам попиту та пропозиції, а також конкуренції 

за споживача. 
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Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

 

СУЧАСНИЙ СТАН ТУРИСТИЧНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ МІСТА 

ВІННИЦІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  

 

У статті розглянуто теоретичні аспекти туристичної привабливості та її 

головні елементи. Визначено роль та вплив туристичної привабливості на 

розвиток туризму регіону. У дослідженні проаналізовано та відображено 

сучасний стан туристичної привабливості міста Вінниці та подальші 

перспективи розвитку.  

Ключові слова: туризм, туристична індустрія, туристична привабливість, 

туристичний ринок, туристичні ресурси, маркетинг, стратегія, Вінниця. 

Постановка проблеми. Сучасні процеси інтеграції та глобалізації 

безпосередньо впливають на туристичну індустрію, яка динамічно розвивається 

та виступає однією з найприбутковіших галузей господарювання. У свою чергу 

https://ckp.in.ua/lifestyle/19603
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туристична привабливість як один з основних елементів туризму стає 

інструментом формування пріоритетних напрямів туризму, визначення країн та 

локацій із найбільшими туристичними потоками, що обумовлює необхідність та 

актуальність дослідження сучасного стану туристичної привабливості міста 

Вінниці та визначення перспектив розвитку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми й особливості розвитку 

туризму в різних його аспектах, зокрема, питання туристичної привабливості 

висвітлені у наукових дослідженнях таких вчених як А. Мокляк, О. Музиченко-

Козловської, М. Омуш, А. Парфіненко, І. Смаль та інших.  

Метою дослідження є обґрунтування значення туристичної привабливості у 

сфері туризму та аналіз туристичної привабливості міста Вінниці. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Значного визнання набуває 

просування територій та туристичних напрямів, що безпосередньо позитивно 

впливає на економіку. Надходження прибутку та створення робочих місць стає 

каталізатором для підвищення загального рівня життя у регіоні. 

Наразі немає єдиного визначення поняття «туристична привабливість», тож 

розглянемо як науковці трактують його зміст. Так, приміром, М. Омуш 

туристично привабливою вважає територію, яка має потенціал для розвитку 

туризму, сукупність економічних і психологічних характеристик регіональних 

туристичних комплексів, що відповідають попиту, потребам туристів, вимогам 

інвесторів і забезпечують досягнення передбачуваного соціально-економічного 

ефекту [4]. А ось на думку А. Парфіненко, туристична привабливість є ключовою 

ланкою національного бренду будь-якої країни [5].  

Таким чином, ми можемо сформувати визначення, що туристична 

привабливість – це властивість дестинації, яка характеризується високим 

попитом відвідування, що є ознакою задоволення потреб туриста.  

Туристичну привабливість території формує низка взаємопов’язаних 

елементів таких як природні туристичні ресурси, географічне розташування, 

туристична інфраструктура, імідж регіону, економічна привабливість, політична 

стабільність тощо. 
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Вінниця – це історичний осередок Східного Поділля, який має вигідне 

географічне розташування у центральній частині України. Місто називають ще 

містом над Бугом, тому що розташовується на березі річки Південний Буг, де на 

набережній знаходиться найбільший в Європі плавучий світломузичний фонтан.   

Територія міста Вінниці характеризується значною кількістю парків та 

зелених зон для дозвілля та проведення культурно-масових заходів. Варто 

відзначити такі пам’ятки садово-паркового мистецтва як Центральний міський 

парк ім. М. Леонтовича, парк «Вишенський», а також меморіальний парк біля 

музею-садиби М. Пирогова та сад літературно-меморіального музею М. 

Коцюбинського. 

У місті Вінниця нараховується 121 об’єкт архітектури та містобудування, з 

яких 2 пам’ятки – національного значення. Символами міста вважається 

Водонапірна вежа, яка височіє посеред центральної площі Вінниці - 

Європейської, а також вхідна арка до Центрального міського парку. Більшість 

споруд були збудовані наприкінці XIX – початку XX століття та збереглися  до 

нашого часу, що сформувало характер забудови центру міста Вінниці. 

Вінниця характеризується розвиненою транспортною інфраструктурою. 

Так, через місто проходить понад 30 автобусних міжміських та міжнародних 

маршрутів, діє три автобусних вокзали, наявне якісне залізничне сполучення з 

23 областями України, а за 7,5 км від міста знаходиться міжнародний аеропорт 

«Вінниця». У 2018 році в місті запрацювала система громадського велопрокату, 

яка налічує 15 станцій та має перспективи до збільшення. 

Як зазначається у «Стратегія розвитку туризму міста Вінниці до 2030 року» 

у Вінниці та в її околицях нараховується близько 50 готелів та хостелів, наявна 

широка мережа закладів харчування з різними ціновими пропозиціями. Так, 

ресторанів та кафе у Вінниці близько 500, а зареєстрованих туристичних 

операторів – 35 підприємств, з яких 6 спеціалізуються на внутрішньому та 

в’їзному туризмі.  

Туристична привабливість знаходиться в прямій залежності від 

туристичного потенціалу дестинації, потреб туристів та вміння учасників 
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туристичного ринку й органів влади формувати попит та пропозицію. Тому, 

розуміючи важливість та перспективи розвитку туризму в місті, згідно із 

Маркетинговою стратегією міста Вінниці у 2019 році був створений департамент 

маркетингу міста та туризму Вінницької міської ради.  На рисунку 1, ми бачимо, 

що у 2019 році, коли департамент розпочав свою роботу значно збільшились 

надходження туристичного збору в порівнянні з 2018 роком. Отже, можемо 

зробити висновок, що створення виконавчого органу, який займається розвитком 

туризму міста позитивно вплинуло на загальну туристичну привабливість, адже 

високий показник туристичного збору означає відповідну кількість людей, яка 

відвідала Вінницю. 

 
Рисунок 1 – Надходження туристичного збору м. Вінниці 

Під час формування стратегічних цілей для підвищення туристичної 

привабливості територій, варто дослідити питання портрета потенційного 

туриста. Необхідно досконало розуміти хто відвідує місто та чому, а також що 

роблять і як витрачають кошти туристи.  

Соціологічна агенція «Fama» на замовлення та у партнерстві з 

департаментом маркетингу міста та туризму Вінницької міської ради провела 

опитування відвідувачів м. Вінниці щодо її туристичної привабливості. Завдяки 
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проведеному дослідженню ми маємо змогу отримати портрет як відвідувача, так 

і його подорожі до м. Вінниці. 

На рисунку 2 зображено розподіл відвідувачів міста Вінниці за постійним 

місцем проживання. Навіть порівнюючи відвідувачів у 2018 та 2021 роках, ми 

бачимо, що головні позиції мають мешканці інших областей України, до яких 

належить Житомирська, Хмельницька, Львівська, Миколаївська, 

Дніпропетровська, Одеська, Черкаська область та інші. Наступну сходинку у 

рейтингу займають мешканці Вінницької області, а потім мешканці міста Київ та 

Київської області. Найменший показник мають іноземці, а у 2021 році він значно 

зменшився через карантинні обмеження пандемії COVID-19.  

 
Рисунок 2 – Розподіл відвідувачів міста Вінниці за постійним місцем 

проживання  

За даними  дослідження «Fama», Вінниця найчастіше асоціюється у 

відвідувачів міста з такими словами як «Roshen», «фонтани» та «обласний 

центр». Це дає змогу зрозуміти, які мають уявлення та ймовірні очікування щодо 

міста потенційні відвідувачі. 

Варто пам’ятати, що туристи, відвідуючи місто з певною метою, отримують 

усі можливі послуги та товари, які доступні у даній місцевості. З рисунка 3 

можемо зробити висновок, що головною метою подорожі до Вінниці є 
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відпочинок та розваги. Тому важливо мати високий індекс туристичної 

привабливості міста, адже цей ключовий показник допомагає просувати 

території для всіх можливих видів туризму, які можна реалізувати, як наприклад 

для ділових подорожей, так і для відпочинку.  

 

 
Рисунок 3 – Розподіл відвідувачів міста Вінниці за метою подорожі 

Завдяки позитивним враженням туристів, які задовольняють свої потреби 

під час подорожі та вирішують чи повертатись у місто знову, формується бренд 

та імідж території, що сприяє збільшенню впізнаваності та, найголовніше, 

підвищує туристичну привабливість міста Вінниці (табл. 1).   

Таблиця 1 – Оцінка задоволеності атрибутами міста його відвідувачами 
Назва атрибуту міста 2019 рік 2021 рік 

Архітектурний ансамбль міста 83 % 75,3 % 
Театри, концертні майданчики 83 % 85,2 % 
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Музеї та галереї 90 % 78,5 % 
Розваги та події 81 % 85,5 % 
Шопінг 76 % 80,2 % 
Ресторани, кафе, бари 90 % 94,4 % 
Готелі, хостели 76 % 83,5 % 
Ціни на товари та послуги загалом 74 % 71,7 % 
Громадський транспорт 85 % 67,6 % 
Чистота міста 86 % 85,7 % 
Доброзичливість та гостинність містян 91 % 95,4 % 
Туристична інформація та знакування 71 % 78,1 % 
 

Згідно з даними соціологічного дослідження 68,6 % відвідувачів 

приїжджають у Вінницю не вперше, а 91,6 % мають намір повернутись у 

Вінницю в майбутньому. Позитивні зміни у Вінниці у порівнянні з попереднім 

візитом відзначають 48 % відвідувачів, а от негативні 26 %. До позитивних змін 

респонденти зазначили такі фактори як очищення міста, покращення стану доріг, 

озеленення та оновлення міста тощо. Такі результати свідчать про те, що Вінниця 

має досить високу туристичну привабливість серед інших міст України, а 

підтвердженням є індекс туристичної привабливості, який у 2021 році складав 

4,11 з 5 можливих. 

В умовах сьогодення, Вінниця є сучасним економічним та культурним 

центром України. Спостерігається ефективне використання власного потенціалу 

території та збільшення її конкурентоспроможності. Стратегія розвитку туризму 

міста Вінниці до 2030 року спрямована  на використання всіх наявних й 

доступних інструментів активізації туристичних потоків та розвитку туризму 

загалом, щоб підвищувати з кожним роком туристичну привабливість міста.  
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Одним із перспективних напрямів розвитку ринку туристичних послуг є 

винний туризм - спеціалізований вид туристичної індустрії, який передбачає 

ознайомлення з історією, технологією та культурою споживання вина в 

конкретному регіоні та проведення дегустаційних заходів безпосередньо на місці 

виробника.  

Винний туризм виступає своєрідним каталізатором соціально-економічного 

розвитку. Він впливає на багато ключових галузей економіки: транспорт і 

зв'язок, будівництво, сільське господарство, торгівлю, виробництво товарів 

народного споживання. У туристській індустрії динаміка зростання обсягів 

наданих послуг призводить до збільшення числа робочих місць набагато 

швидше, ніж в інших галузях. Значення туризму як джерела валютних 

надходжень та розширення міжнародних контактів постійно зростає.  

Дослідженням винного туризму, зокрема в аспекті впливу на соціально-

економічний розвиток територій, у своїх працях аналізували Заячковська Г., 

Горшкова Л., Божук Т., Прокопчук Л., Нездоймінов С., Попов А., ін.  

Мета статті полягає у дослідженні винного туризму та його впливу на 

соціально-економічний розвиток територій. 

Туризм у сучасному світі є невід'ємним компонентом сталого розвитку 

будь-якого регіону. Люди готові витрачати гроші на туристичні послуги. У 

кожного є різна мета: особиста чи ділова. Попит і переваги туристів зростають, і 

це вдалий час розробляти нові продукти, які будуть відповідати вимогам 

клієнтів.  

 Туристична діяльність повинна приносити користь місцевому населенню, 

посилювати економіку приймаючої країни, створювати додаткові робочі місця. 

За словами Г. Заячковської, туристична індустрія має великий потенціал, який 

дозволяє зробити конструктивний внесок у сталий розвиток країн та регіонів, 

сприяти екологічної та соціальної стійкості [1].  

За даними Всесвітньої туристичної організації (World Tourizm Оrganization), 

одним з найпопулярніших видів міжнародного туризму у 2020 році стали 

тематичні тури, а саме винні тури. 
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Винний туризм – це спеціалізований туристичний продукт, що має на меті 

вивчення технології вирощування та збору винограду, його обробки, дегустація 

готової продукції, купівля вина безпосередньо у виробника, відвідування 

пам'яток регіону. 

Як і інші види туризму, винний туризм має важливе значення для певних 

галузей, особливо він впливає на соціально-економічний розвиток, створюючи 

нові робочі місця та приносячи економічний прибуток організаторам.  

Складові винного туризму представлені на Рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Складові винного туризму [2, с. 212] 

 

Винний туризм повною мірою відповідає соціально-гуманітарній місії 

туристичної діяльності, оскільки мета енотуризму полягає не тільки у дегустації 

вина, а також в ознайомленні з історією його походження, умовами 

вирощування, купівлею вина у виробника. Відтак, винний туризм, у т. ч. 

виноробство, є невід'ємною частиною соціально-культурної спадщини кожної 

нації,   оригінальним надбанням будь-якого етносу. 

Економічний та соціокультурний вплив винного туризму на розвиток 

територій представлено у Табл. 1. 

Складові винного туризму 

відвідування виноградних плантацій, сільськогосподарських виноробних 
підприємств, дегустацію місцевих сортів винограду; 

ознайомлення з технологією виготовлення алкогольних напоїв 
безпосередньо на виробництві; 

 
ознайомлення з історією виноробства, пивоваріння, національних традицій 

вживання, відвідування спеціалізованих музеїв і виставок; 

відвідування дегустаційних залів і підвалів; 

відвідування ресторанів, що пропонують послуги дегустації вина; 

участь у винних фестивалях і тематичних святах; 

участь в спеціалізованих виставках, форумах, конференціях, конкурсах, 
аукціонах, майстер-класах і т.п. 
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Розвиток винного туризму нерозривно пов'язаний з гастрономічним 

туризмом. Іншими словами, винний тур має передбачати відповідний 

гастрономічний супровід. Відтак, винні тури нерідко передбачають обіди/вечері 

в ресторанах, відвідування фабрик з виготовлення шоколаду, «устричних» 

господарств чи сироварень. 

Таблиця 1 – Вплив винного туризму на розвиток територій 
Економічний вплив Соціокультурний вплив 

Висока прибутковість Підвищення інтересу до винної індустрії та 
проведення дегустацій 

Збільшення туристичного потоку Просвітницьке значення 
Створення нових робочих місць Задоволення потреб туристів у зміні місця 

перебування, набирання нових вражень, в участі в 
дегустації 

Зростання обсягу наданих послуг Підвищення комунікативної діяльності населення 
Розвиток інфраструктури Розширення культурних зв'язків між містами та 

країнами 
Різноманітність туристичного 

продукту 
Розвиток місцевих продукцій винного виробництва 

Підвищення міжрегіональної 
співпраці 

Збереження історичної спадщини 

Розвиток малого бізнесу Формування соціального капіталу територій 
 

Також туристам пропонується придбати сувеніри,  хліб, свіжі фрукти, овочі, 

вино. Навіть, якщо сама дегустація вина та відвідування виноробні є 

безкоштовними (або символічної вартості), туристи платять за житло, 

харчування, оренду велосипедів, катання на конях тощо. Крім того, власники 

винних виробництв переконані, що після повернення додому деякі туристи 

почнуть купувати вино, яке скуштували у подорожі. Все це говорить про те, що 

розвиток енотуризму має велике значення не тільки для підвищення доходів 

господарів, що займаються вирощуванням винограду та виробництвом вина, але 

й впливає на локальний ринок праці, включаючи збільшення податкових 

відрахувань, сприяючи розвитку інших видів послуг.  

Культурне ж значення енотуризму полягає у тому, що цей вид туризму 

сприяє збереженню традицій виноробства регіонів. Туристи під час винних турів 

знайомляться зі звичаями, унікальними та специфічними саме для конкретної 

місцевості/країни, що передаються з покоління в покоління протягом сотень 
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років. Стосуються вони не лише способів обробки винограду та виробництва 

вина, але також різних звичаїв, пов'язаних зі збиранням винограду, його 

переробкою в сік тощо. «Одним із факторів, що притягують тисячі туристів до 

місць вирощування винограду та виробництва вина, є численні обряди, пов'язані 

з цим видом діяльності людини» [3]. 

Таким чином, енотуризм є способом збереження самобутньої культури. У 

регіонах, де енотуризм популярний, відкриваються музеї або експозиції, 

присвячені виноробству, в яких розповідається історія технології вирощування 

винограду, особливості його зберігання та складування з давнини і до наших 

днів, лікувальні властивості вина та багато іншого. 

Винний туризм, крім того, часто стає поштовхом до розвитку сільської 

місцевості, привернення уваги до раніше невідомих чи непопулярних 

дестинацій, сприяє збереженню нематеріальної спадщини регіону. 

На сьогодні у всіх виноробних регіонах світу вважають за доцільне 

розвивати та підтримувати цей вид тематичного туризму відповідно, 

рекламувати продукцію місцевих виробників алкогольних напоїв та просувати 

місцевий туристичний продукт, отримуючи додаткові економічні та соціальні 

вигоди від туристів – поціновувачів вина. 

Підводячи підсумок, можемо сказати, що винний туризм є важливим 

елементом двох галузей – виноградарства та виноробства, з одного боку, та 

туризму – з іншого. Вино є суттєвим фактором привабливості туру, приводом 

для особливої подорожі, елементом харчування та розваг. Енотуризм також 

впливає на соціально-економічний розвиток місцевості, сприяючи створенню 

нових робочих місць, відродженню старих професій, народних промислів, 

збереженню культурних традицій і повсякденних звичаїв, що свідчить про 

потенціал підвищення рівня життя місцевих жителів. 
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У статті досліджено теоретичні та практичні аспекти управління людським 

капіталом в сфері ресторанного бізнесу під час війни. Розглянуто необхідність 

змін у практичних підходах до управління людським капіталом у зв’язку зі зміною 

його характеристик, умов формування розвитку та збереження, що спричинено 

повномасштабним вторгненням російських військ на територію України. 

Визначено основні напрямки підвищення ефективності управління людським 

капіталом. 

Ключові слова: людський капітал, трудові ресурси, інвестиції, комунікація, 

ресторанний бізнес. 

Однією із сучасних тенденцій в сфері менеджменту ресторанного бізнесу є 

управління людським капіталом. Концепцію управління людськими ресурсами 

змінила концепція управління людським капіталом. Це пов’язано зі змінами в 

сучасному постіндустріальному суспільстві: зростанням ролі сфери послуг та 

інформації в економіці, зміною сутності та природи капіталу, автоматизацією та 

комп’ютеризацією сфери послуг. Більш стійкими до конкуренції на ринку 

товарів та послуг стають ті підприємства, де накопичується людський капітал, 
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який включає в себе навички та вміння людей, їх професійні знання мотивацію, 

досвід, фізичні, психологічні, світоглядні, суспільні культурні якості та 

здібності. На сьогодні людський капітал – це основний засіб виробництва, рушій 

соціально-економічного розвитку компаній та країни в цілому. 

Україна володіє потужним людським капіталом, який характеризується 

високим рівнем освіти, креативністю та вмотивованістю. Однак війна, яку 

розв’язала росія, змінила його характеристики, вплинула на розвиток та призвела 

до значних втрат. В таких умовах підприємства ресторанного бізнесу змушені 

змінювати підходи до управління людським капіталом. 

Управління людським капіталом вивчали і вітчизняні, і зарубіжні науковці, 

такі як учених Армстрон М., Борд Л., Букович В., Друкер П., Точиліна Ю.,             

Колот А. Проте питання управління людським капіталом в умовах війни та його 

ефективності потребує додаткового дослідження. 

Метою статті є визначення пріоритетних напрямів управління людським 

капіталом підприємств ресторанного господарства  в умовах війни та 

дослідження дій держави та бізнесу. 

Розпочинаючи дослідження ефективності управління людським капіталом, 

варто визначити зміст даного поняття. В наукових працях зазначається, що 

людський капітал – це соціально-економічна категорія, похідна від категорій 

«робоча сила», «трудові ресурси», «трудовий потенціал», «людський фактор», у 

загальному вигляді його можна розглядати як економічну категорію, яка 

характеризує сукупність сформованих і розвинутих унаслідок інвестицій 

продуктивних здібностей, особистих рис і мотивацій індивідів, що перебувають 

у їх власності, використовуються в економічній діяльності, сприяють зростанню 

продуктивності праці і завдяки цьому впливають на зростання доходів 

(заробітків) свого власника та національного доходу. Концепція управління 

людським капіталом розвиває здібності окремого працівника, виявляє його 

сильні та слабкі сторони з метою допомогти співробітнику зробити більший 

внесок в успіх організації [7]. 
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Дослідивши думки науковців, можна визначити, що управління людським 

капіталом – це сукупність процесів направлених на підбір, навчання, розвиток та 

мотивацію працівників  

Концепція управління людським капіталом має три основних напрямки:  

1) формування людського капіталу;  

2) розвиток людського капіталу;  

3) збереження людського капіталу. 

Для того щоб сформувати людський капітал на підприємстві ресторанного 

господарства потрібно визначити рівень людського капіталу, що необхідний для 

успішного функціонування підприємства і підібрати найбільш відповідних 

кандидатів. Успішний підбір потенційних працівників включає розробку 

системи критеріїв при відборі персоналу. Ці критерії повинні враховувати набір 

необхідних знань, навичок, здібностей та особистих характеристик працівників. 

Після формування людського капіталу потрібно організувати його 

підтримку та розвиток. Для цього проводиться атестація працівників. Часто, 

після такого дослідження виявляється потреба підвищення кваліфікації 

працівників.  

Збереження людського капіталу – це робота спрямована на підтримку 

психологічного та фізичного стану, а також поведінки персоналу, для 

покращення внутрішнього клімату в колективі і підвищення ефективності 

роботи підприємства. 

Формування, розвиток та збереження людського капіталу в умовах війни є 

важливим завданням для підприємств ресторанного господарства, адже 

підприємства такого типу є одними із основних складових єдиної системи 

економіки України. Від цього залежить існування України на глобальній карті як 

незалежної та конкурентоспроможної держави [3]. 

У зв’язку з вторгненням російських військ на територію України перед 

роботодавцями, що працюють в сфері ресторанного бізнесу,  постали нові 

виклики щодо управління людським капіталом під час війни. Вони не можуть 

використовувати його повною мірою, що пов’язано як зі значними втратами 
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людського капіталу, так і з несприятливими умовами для його формування, 

розвитку та збереження.  

За даними Агентства ООН у справах біженців, в середині липня кордон з 

Україною перетнуло понад 9 мільйонів людей [6]. Найбільше українських 

біженців перебуває в Польщі. Станом на 11 липня 2022 року в країні 

зареєстровано понад 1,2 млн українців, які рятуються від війни [3]. Велика 

кількість людей виїхала в Німеччину, Чехію, Туреччину, Італію, Молдову, 

Румунію та Словаччину. Згідно з даними, отриманими в результаті опитування 

Агентства ООН у справах біженців, більшість з них після закінчення війни 

бажають повернутися до України [3]. Однак можна припустити, що велика 

кількість українців, які виїхали за кордон, не повернуться. Все буде залежати від 

тривалості війни, масштабів руйнувань та можливості працевлаштування в іншій 

країні. Велике число з цих осіб (9-10%) є працівниками сфери туризму і 

готельно-ресторанного бізнесу. Це адміністратори офіціанти, покоївки – всього 

близько 500-700 тис. осіб [2]. 

З України продовжують виїжджати не тільки працездатні громадяни, а й 

студентська та учнівська молодь, яка є не тільки трудовим потенціалом країни, 

але і основним кадровим ресурсом для сфери ресторанного бізнесу. Чіткої 

статистики не існує, однак згідно з даними ООН, через війну переміщено дві 

третини дітей та молоді, зокрема, дітей молодшого та шкільного віку – 5,7 млн 

та студентів – 1,5 млн [6]. Ситуацію з виїздом учнів та студентів можна 

розглядати з двох боків. З одного боку, це відкриває доступ до безкоштовного 

навчання в закладах освіти Європейських країн, який сприятиме формуванню 

високоосвіченої мультикультурної молоді. З другого боку, значна частина дітей 

та молоді не повернеться в Україну. Таким чином, підприємства сфери 

обслуговування втрачають значну частину потенційного, працездатного 

людського капіталу. 

До несприятливих умов для формування людського капіталу потрібно 

віднести:  



431 
 

− стресовий стан багатьох українців. Згідно з результатами останнього 

опитування соціологічної групи Рейтинг в рамках проєкту «Україна в умовах 

війни», 24% українців мають дуже напружений емоційний стан і лише 9% 

вважають його дуже спокійним; 

− відсутність інвестицій в людський капітал. Мається на увазі 

формування гнучкої та добре оснащеної системи навчання в сфері ресторанного 

господарства, яка б задовольняла потреби бізнесу в кваліфікованих кадрах. В 

окремих регіонах країни взагалі немає можливостей для навчання, або вони дуже 

обмежені; 

− зниження заробітних плат. Через падіння доходів велика кількість 

закладів ресторанного бізнесу в Україні змушена звільняти працівників або 

скорочувати заробітні плати. Нерідко працівники переводяться на половину 

ставки, скорочуються години або оформляються відпустки за власний кошт. 

Якщо ж підприємство наймає нових працівників, то їм, часто, пропонується 

заробітна плата нижча, ніж до війни. Від початку повномасштабної війни 

зарплати в сфері туризму та готельно-ресторанного бізнесу зменшилися на 32% 

[5]; 

− обмежена діяльність закладів харчування або повна зупинка їх 

роботи. Багатьом підприємства довелося обмежити роботу, велика кількість 

призупинила свою діяльність, а деякі заклади було знищено фізично. Станом на 

серпень 2022 в Україні закрилося близько 7 тис. кафе та ресторанів. Точна 

статистика на разі не здійснюється, серед названих 7 тисяч – заклади, що 

закрилися, і ті, про які просто немає даних. Ринок зменшився приблизно на 25% 

порівняно з початком лютого 2022 року. У деяких регіонах падіння ринку 

становило понад 50% (Харківська, Миколаївська, Запорізька, Луганська області). 

У Київській, Одеській та Дніпропетровській областях падіння ринку сягало 30% 

[5].  

Однак, значні втрати людського капіталу, дали поштовх до змін в його 

характеристиках. Якщо раніше основними критеріями при відборі людського 

капіталу в індустрію громадського харчування були такі критерії як 
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комунікабельність, високий рівень освіти, ініціативність та вмотивованість то 

сьогодні ще додалися національна самоідентичність, патріотизм та цифрова 

грамотність. 

Зміна цінностей населення посприяла посиленню патріотизму та 

самоідентичності. Стає все більше людей, які відчувають гордість за те, що є 

громадянами України. Другорядними стають матеріальні цінності, а на перший 

план виходять живе спілкування, альтруїзм та милосердя. 

На формування та розвиток людського капіталу також повипливало 

підвищення цифрової грамотності. Спостерігається тенденція збільшення довіри 

до цифрових джерел державних установ. На це вплинули зміна захисту 

особистих даних, трансформація поведінки в соціальних мережах, більш свідоме 

ставлення до споживання різноманітної інформації та інформаційної безпеки. 

Зміна характеристик людського капіталу, умов його формування, розвитку 

та збереження змусили власників підприємств переглянути підходи до 

управління цим капіталом. Більшість з них фокусують свою увагу на підтримці 

людей. Згідно з неофіційною статистикою, головними пріоритетами підприємств 

сфери громадського харчування в управлінні людським капіталом стало 

управління робочим навантаженням (57%), підтримка та допомога працівникам 

(57%) та перегляд чисельності персоналу (49%) [5]. 

Необхідно зазначити, що більшість ресторанів та кафе, незважаючи на 

складну ситуацію в країні, не скорочувала кількість працівників (67%). Задля 

підтримки працівників низка компаній зменшила робоче навантаження для 

всього персоналу або для його певних категорій. 

Крім того, важливим критерієм, що впливає на підвищення рівня 

ефективності людського капіталу є збільшення інтенсивності комунікації між 

роботодавцями та персоналом, яка сприяє покращенню відносин між ними та 

підвищенню довіри з боку працівників. 

Варто зазначити, що дії власників ресторанного бізнесу, спрямовані на 

допомогу своїм працівникам, підтверджують їх зрілість з точки зору соціальної 

відповідальності. Повне відновлення людського капіталу, яке сприятиме 



433 
 

підвищенню ефективності управління цим капіталом, можливе при умові 

визначення пріоритетних напрямів дій для держави та бізнесу після завершення 

активних бойових дій. В таблиці 1 наведений перелік дій, що варто спрямувати 

на підвищення ефективності управління людським капіталом. 

Таблиця 1 – Пріоритетні напрями дій, що спрямовані на підвищення 

ефективності управління людським капіталом [9] 
Для держави Для бізнесу 

1. Лібералізація податкової сфери. 
2. Лібералізація трудового законодавства. 
3. Фінансова підтримка українських 
компаній. 
4. Розробка програм стимулювання 
розвитку бізнесу та самозайнятості 
населення. 
5. Соціальна підтримка людей, що 
повертаються з-за кордону. 
6. Соціальна підтримка внутрішньо 
переміщених осіб. 
7. Реформування системи освіти, яка 
повинна бути спрямована на створення 
сприятливого середовища для розвитку 
людського капіталу. 
8. Підтримка цифрової культури в Україні 
шляхом розробки державної програми з її 
формування та розвитку. 

1. Повернення та утримання талантів. 
2. Забезпечення добробуту працівників 
(фінансового, фізичного та психічного 
стану). 
3. Забезпечення гнучкості робочих процесів. 
4. Трансформація бізнес діяльності з 
урахуванням принципів соціальної 
значимості. 

 

З даних таблиці ми бачимо, що на управління людським капіталом значний 

вплив має держава. Адже, перш за все, держава має створити комфортні умови 

для ефективного ведення бізнесу. Важливими є фінансова підтримка 

підприємств, лібералізація податкової сфери та законодавства, забезпечення 

соціальної підтримки. При такому державному регулюванні ресторанний бізнес 

матиме можливість реалізувати план дій, спрямований на покращення 

управління людським капіталом. 

Більшість українських закладів, що працюють в індустрії громадського 

харчування враховують всі зміни, які відбулися під час війни та розробляють 

нові підходи до управління людським капіталом. Важливим досягненням в 

цьому напрямі є те, що вони акцентують увагу на підтримці свого персоналу, що 

дуже важливо в умовах війни. Однак для підвищення ефективності управління 
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людським капіталом необхідна підтримка з боку держави та кардинальні кроки 

з боку самого бізнесу: лібералізація податкового та трудового законодавства, 

підтримка українських компаній і людей, які повертаються з-за кордону та 

внутрішньо-переміщених осіб, реформування освіти, сприяння розвитку 

цифрової культури, повернення та утримання талантів, забезпечення добробуту 

працівників компаній, забезпечення гнучкості бізнес-процесів та трансформація 

бізнес-діяльності. 

Практичне значення дослідження полягає в можливості застосування 

отриманих результатів українським ресторанним бізнесом, який продовжує 

працювати в умовах війни. 

Україна має значний людський капітал, однак повномасштабне вторгнення 

росії вплинуло на його формування, розвиток та збереження. В зв’язку з цим 

українські заклади ресторанного бізнесу змушені змінювати підходи до 

управляння людським капіталом, адже на сьогоднішній день він є основним 

засобом виробництва, драйвером соціально-економічного розвитку бізнесу та 

держави в цілому. Війна призвела до значної втрати людського потенціалу. Його 

формуванню, розвитку та збереженню заважають й інші несприятливі фактори, 

серед яких необхідно відзначити стресовий стан багатьох українців в зв’язку з 

воєнними діями, відсутність інвестицій в людський капітал, зниження 

заробітних плат, обмеження діяльності підприємств сфери ресторанного бізнесу 

або повна зупинка їх роботи. Однак попри це, відмічається позитивна зміна 

характеристик людського капіталу, до яких додалась національна 

самоідентичність, патріотизм та цифрова компетентність. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДОДАТКОВИХ ПОСЛУГУ ЗАКЛАДАХ 

РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 

 

Дана стаття присвячена актуальним питанням організації послуг в сфері 

ресторанного бізнесу. Особливу увагу приділено вивченню сучасних видів 

додаткових послуг та їх розширеному асортименту. Стаття також містить 

обґрунтування необхідності використання інноваційних технологій при 

реалізації додаткових ресторанних послуг. 

Ключові слова: ресторанні послуги, ресторанний бізнес, основні послуги, 

додаткові послуги, інновації, ресторанний сервіс. 

Постановка проблеми. В сучасних умовах господарювання для ефективного 

функціонування підприємства ресторанного бізнесу повинні дивувати своїх 

споживачів якістю не лише основних ресторанних послуг, а й додаткових. 

Сучасний споживач ресторанних послуг відвідує заклад ресторанного 

господарства не лише з метою задоволення потреб у харчуванні, а й з метою 

отримання естетичного задоволення своїх потреб. Саме тому все більше уваги 

приділяється вдосконаленню асортименту додаткових послуг на основі 

впровадження новинок та цікавих пропозицій в ресторанному сервісі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченню питань щодо 

впровадження сучасних інноваційних підходів в ресторанному бізнесі 
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присвячено чимало праць. Зокрема дослідження В. Карсеніна, Т. Ткаченко, А. 

Русавська, Г. Т. Пятницька, Т. К. Литвиненко та інші. 

Мета статті. Головною метою даного дослідження є дослідження сучасних 

інноваційних підходів щодо вдосконалення додаткових послуг в закладах 

ресторанного господарства. 

Виклад основного матеріалу. Узагальнюючи наявні праці з питань 

вдосконалення додаткових послуг нами визначено, що більшість авторів їх 

розподіляє на три основні групи (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Класифікація додаткових послуг закладів ресторанного 

господарства 

 

До першої групи входить: 

- організація обслуговування святкових та ділових зустрічей поза межами 

ресторану (кейтерингові послуги); 

- доставка кулінарної продукції, кондитерських виробів та обслуговування 

споживачів за замовленням на робочих місцях, удома, в номері готелю, на 

транспорті тощо; 

- послуги офіціанта (бармена) вдома; 

- реалізація талонів (абонементів) на обслуговування скомплектованими 

раціонами; 

- пакування виробів, куплених у ресторані.  

До другої групи можна віднести: 

- бронювання місць у залі ресторану за телефоном; 

Класифікація додаткових послуг в закладах ресторанного 
господарства 

- з реалізації та організації споживання продукції та послуг; 
- зі створення зручностей для споживачів; 
- з організації дозвілля.  
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- гарантоване зберігання особистих речей споживачів (верхнього одягу, 

сумок тощо); 

- виклик таксі на замовлення споживача; 

- догляд за дітьми; 

- продаж квітів, сувенірів; 

- телефонний зв'язок; 

- обмін валют; 

- прийом для розрахунку кредитних карток тощо. 

Третя група включає додаткові послуги з організації дозвілля. Це може бути 

казино при ресторані, більярдний або боулінг-клуб, дискотека тощо. 

Як бачимо, більшість з цих додаткових послуг вже стали звичайними 

(стандартними) для підприємств ресторанного бізнесу, а конкурентні умови 

функціонування на ринку вимагають постійного вдосконалення з урахуванням 

інноваційного підходу. 

Сьогодні багато закладів пропонують своїм відвідувачам широкий 

асортимент додаткових послуг. В наш час особливо популярні наступні 

поєднання: заклади із східною кухнею і кімнати для кальяну, класичні 

ресторани з кав’ярнями. Такі заходи, що передбачають поєднання кількох 

напрямків спеціалізації, спрямовані на затримку відвідувачів на тривалий час, 

щоб вони змогли замовити більше послуг та страв. Мета цих заходів – 

поєднання кількох напрямів спеціалізації, спрямованих затримати відвідувачів 

на тривалий час, щоб вони змогли замовити більше послуг та страв. Ідея 

подібних ресторанів в тому, що гості зранку приходять на сніданок, потім обід, 

ввечері – на вечерю і каву з сигарою. Вважається, що люди обирають заклад з 

повним спектром послуг і тим самим більш повно і комплексно задовольняють 

свої вимоги, а заклади ресторанного господарства за рахунок таких інновацій в 

соціокультурному просторі отримують вищий економічний ефект. Безумовно 

існуючі під одним дахом ідеї мають поєднуватись однією концепцією і 

взаємодоповнювати одна одну [2].  
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Слід зазначити, що на розвиток додаткових послуг впливають мінливі 

запити і смаки споживачів та їх очікування від ресторанного сервісу. Вводити 

додаткову послуги за принципом «чим більше, тим краще» досить небажано. 

Перш за все потрібно вивчити історію закладів зі схожими концепціями або з 

аналогічними пропозиціями послуг, здійснити маркетингове дослідження 

ринку. Після виявлення доцільності проведення змін варто розпочинати їх 

впровадження у власному закладі, але обов’язково з врахуванням 

індивідуальних особливостей [1]. 

Все більшої популярності на ринку ресторанних послуг набувають такі 

концепції розвитку форматів закладів ресторанного господарства, як:  

– формат «коворкінг-кафе» («анти-кафе», «smart-cafй»), або концепція 

коворкінга (вільного простору), – це робочий простір, де є всі необхідні умови 

для результативної діяльності, наприклад, Інтернет, Wi-Fi, комп’ютерна техніка, 

їжа, безкоштовні напої; іі заклади працюють за системою «все включено» і є 

нерухомістю нового формату, де можна винайняти робоче місце на місяць, день 

або декілька годин; 

– формат «кальян-бар» – створення підприємства ресторанного 

господарства, в якому, крім організації харчування, як основна надається послуга 

з кальянопаління; 

– формат «Street Food» (вулична їжа) або концепція «pop-up-ресторанів» – 

це «точки харчування на ходу», мобільні фургони, які можуть бути відкриті де 

завгодно, наприклад, біля метро, на пляжі чи близько бізнес-центра, і, як 

правило, пропонують просте меню (піца, паста, салати, випічка);   

– формат «фестиваль-ресторація», або розважальна концепція, передбачає 

створення підприємства ресторанного господарства з організацією яскравих 

розважальних заходів або у поєднанні з наданням різних послуг, що створюють 

і підтримують творчий настрій у споживачів: музика, кіно, література, художні 

виставки тощо. 

Перевагою підприємств наведених форматів є те, що вони займають 

відносно нову або абсолютно нову нішу на ринку ресторанного господарства 
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України, що обумовлює перспективні можливості для зростання та подальшого 

ефективного розвитку завдяки стійкому попиту, а також підвищення якості 

обслуговування за рахунок вузької спеціалізації пропонованих продукції та 

послуг [3]. 

На основі вивчення досвіду впровадження інноваційного підходу в 

ресторанному обслуговуванні, розглянемо різновиди додаткових послуг, що 

сприятиме підвищенню ефективності господарської діяльності закладів 

ресторанного бізнесу: 

– організація та проведення різних заходів, зокрема таких як офіційні 

прийоми, фуршети і бенкети, святкування ювілеїв та весіль, днів народжень, 

барбекю на природі та ін.; 

– забезпечення доступу до мережі Інтернет з бездротовою технологією Wi-

Fi; 

– надання безплатної паркувальної зони; 

– забезпечення доступу відвідувачів до караоке-зали; 

– надання можливостей для клієнтів скористатися виїзним 

обслуговуванням, 

– надання послуг флориста, дизайнера букінг-артиста, фото і відеозйомки; 

– організація святкування з послугами відомих артистів різних жанрів, 

музичних колективів; 

– надання послуг піротехніків, кондитерів; 

– проведення дитячих свят з використанням дитячого меню, клоунів, 

улюблених персонажів казок, героїв мультфільмів, фокусників, ілюзіоністів, 

лялькового театру, шоу мильних бульбашок, рухливих ігор, кулінарних майстер-

класів, турнірів з караоке; 

– надання дитячого майданчика; 

– надання VIP-будиночків; 

– забезпечення й організація активного відпочинку – катання на 

квадроциклах, велосипедах, лижах тощо; 

– організація риболовлі, полювання, збирання грибів та ягід; 
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– організація пейнтболу, гри в теніс, купання в басейні та перебування в 

сауні. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Таким чином, із 

зростанням потреб споживачів ресторанних послуг розширюється і асортимент 

додаткових послуг закладів ресторанного господарства. Вагомим аспектом їх 

вдосконалення є застосування інноваційних технологій ресторанного сервісу.  

У зв’язку зі збільшенням попиту споживачів на заклади ресторанного 

бізнесу щороку відкривається дедалі більше підприємств в цій сфері. Як 

наслідок, нові власники повинні розробляти і продумувати свою діяльність 

таким чином, щоб утримувати конкуренцію з-поміж інших аналогічних закладів. 

В сучасних умовах господарювання відкриття концептуального або етнічного 

ресторану з унікальним дизайном не є новинкою. Саме тому слід постійно 

впроваджувати інноваційні технології та прийоми як при виробництві 

ресторанної продукції, так і в сервісному обслуговування.  
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В статті визначено основні проблеми та перспективи франчайзингових 

турагентств в Україні. Досліджено стан франчайзингу в туристичній галузі та 

визначено основних найбільших туроператорів, які працюють на ринку України 

на умовах франчайзингу. Визначено основні переваги та недоліки роботи за 

франчайзинговою формою організації бізнесу. 

Ключові слова: франчайзинг, франчайзі, роялті, бренд, впізнаваність. 

Постановка проблеми. Використовуючи франшизу, організація набуває 

бренду, а також клієнтів, які довіряють даній організації. Нездатність вийти на 

ринок без франшизи через високу конкурентну боротьбу у цій галузі зводить до 

мінімуму зусилля для розвитку свого підприємства. Франчайзинг є надзвичайно 

популярною формою організації бізнесу в туристичних підприємствах, оскільки 

дозволяє швидко та якісно організувати бізнес під відомим брендом, сплачуючи 

за це платежі. Франшиза – це не що інше, як ліцензія, що дозволяє людині чи 

компанії використовувати чи продавати певні продукти у певних областях 

відповідно до угоди.  

Незважаючи на поширення турагентств, які діють на умовах франчайзингу 

в Україні, існують проблеми ефективного їх функціонування, оскільки останнім 

часом існують ризики діяльності на умовах франчайзингу. У зв’язку з цим, 

необхідно визначити головні особливості функціонування франчайзингових 

туристичних підприємств в Україні.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі аспекти франчайзингової 

діяльності туристичних підприємств висвітлювали у своїх наукових працях 
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Бондаренко Н. М., Гринько Т. В., Євтушенко О. В., Костинець В. В., 

Мельниченко С. В., Сахно А., Смит М. та ін. Проте, деталізації та аналізу 

потребують основні умови та особливості співпраці франчайзера та франчайзі в 

туристичній галузі України, а також основні проблеми функціонування 

франчайзингових турагентств. 

Метою статті є дослідження франчайзингового ринку в туристичній галузі 

України, визначення основних умов франчайзингових угод серед туристичних 

операторів України, а також визначення основних переваг та недоліків 

організації туристичного бізнесу за франчайзинговою формою. 

Виклад основного матеріалу. Туристичний бізнес є значущою частиною 

повсякденного життя в суспільстві. Користувачами туристичних агенцій є як 

підприємства, які відправляють своїх представників в інші міста та країни для 

просування своєї продукції чи послуги, так і звичайні люди у суспільстві для 

подорожі та відпочинку [2, с. 293]. 

Туристичні агентства працюють за принципом роздрібних фірм, які, 

вступаючи в прямий контакт із користувачами послуги, виступають проміжною 

ланкою між клієнтами, а саме туристами та підприємствами, які обслуговують 

клієнтів у період туристичної подорожі. Туроператорські фірми працюють за 

принципом оптового продажу своїх послуг. Дані фірми, в основному, 

взаємодіють із численними агентствами з туризму та низкою підприємств 

туристичної індустрії. У виняткових випадках туроператорські фірми можуть 

обслуговувати кінцевих користувачів, наприклад, шляхом організації 

ексклюзивних турів за індивідуальними заявками [1, с. 9]. 

Франчайзинг – це договірні відносини між ліцензіаром (франчайзером) та 

ліцензіатом (франчайзі), які дозволяють власнику бізнесу використовувати 

бренд ліцензіара та метод ведення бізнесу для поширення продуктів чи послуг 

серед споживачів. Хоча кожна франшиза є ліцензією, не кожна ліцензія є 

франшизою [6, с. 33]. 

В обмін франчайзі зазвичай сплачує франчайзеру одноразову початкову 

плату (франчайзингову плату, «паушальний внесок») та постійну плату (відому 
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як роялті) за використання фірмової назви та методів роботи франчайзера. 

Франчайзі несе відповідальність за повсякденне управління своїм незалежним 

бізнесом та вигоди чи ризики втрат на основі його власної продуктивності та 

можливостей. 

Є багато причин, чому хтось купує франшизу. Наприклад: існують стимули 

для франчайзі у володінні та управлінні власним бізнесом. Грошові винагороди 

безпосередньо пов’язані із зусиллями франчайзі. У деяких відносинах франчайзі 

легше, ніж незалежному підприємцю, розпочати власний бізнес. Франшиза 

повинна мати бренд, що добре зарекомендував себе [3, с. 146]. 

Роялті – це плата власнику за постійне використання його активів чи майна, 

таких як патенти, твори, захищені авторським правом, франшизи чи природні 

ресурси. Законний власник певного об’єкта: патенту, твору, захищеного 

авторським правом, чи франшизи, отримує роялті від ліцензіатів чи франчайзі, 

які хочуть використати його для отримання доходу. У більшості випадків роялті 

призначені для компенсації власнику за використання активу та є юридично 

обов’язковими [3, с. 147]. 

Туристичний бізнес має свою специфіку. Підприємцю-початківцю варто 

звернутися до компанії, яка знає особливості і вже розуміється на всіх нюансах 

ведення туристичного бізнесу. Варто також відзначити, що ця сфера бізнесу 

характеризується високою конкуренцією, у зв’язку з цим виникає складність 

відкриття власного туристичного підприємства. Одним із можливих варіантів 

стане інтеграція з відомим туристичним брендом. Справа в тому, що 

франчайзингова концепція передбачає розмежування території між 

туристичними представниками, тобто за кожним франчайзі закріплюється 

конкретний регіон. Цей факт, безперечно, знижує досить високий рівень 

конкуренції у туризмі [1, с. 9]. 

Як бізнес-концепція франчайзинг у туристичному бізнесі має конкретні 

переваги як для франчайзера, так і для франчайзі. 

Для франчайзера це [6]: 

− розширення бізнесу з мінімальними витратами; 
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− додаткове джерело отримання прибутку; 

− запорука мінімального ризику розвитку бізнесу, оскільки він ділиться 

ризиками із франчайзі. 

Переваги франчайзингу для франчайзі: 

− забезпечується швидкий та успішний початок бізнесу завдяки досвіду, 

знанням та активам франчайзера; 

− запорука високої якості послуг завдяки чітким стандартам та процедурам 

надання турів; 

− збільшення кредитоспроможності, оскільки наявність франшизи 

розцінюється банківськими організаціями як додаткові гарантії; 

− в аспекті доходів у франчайзі немає обмежень; 

− здійснення постійних консультацій із боку франчайзера з професійних 

питань. 

Одночасно, поряд із перевагами також варто згадати і про недоліки. Такими 

для франчайзі є [6]: 

− необхідність дотримання у франшизному договорі великої кількості умов 

та обмежень; 

− суттєва неустойка під час розірвання угоди про співробітництво з 

турфірмою-франшизодавцем. 

За інформацією Міжнародної асоціації франчайзингу, з усіх незалежних 

компаній, що створюються у світі, протягом перших трьох років діяльності в 

середньому близько 90% припиняє своє існування, тоді як серед 

франчайзингових компаній частка банкрутів становить менше 10%. Також через 

рік обсяг клієнтської бази у відкритих підприємств, за допомогою франшизи, в 

середньому на 30% більше, ніж у одиничних підприємств і магазинів, що 

пов’язано з впізнаваністю бренду франчайзера [7]. 

Сьогоднішній ринок турагенцій в Україні не відрізняється величезним 

розмаїттям, і навряд чи різні франчайзери можуть запропонувати щось 
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принципово відмінне один від одного. Вибираючи туристичну франшизу, варто 

приділити особливу увагу наступним моментам: 

− престижність бренду. Сьогодні практично всі великі туристичні компанії 

продають франшизу, так що вибір досить великий;  

− розташування офісу. Оскільки практично всі пропоновані франшизи в 

основному ідентичні в плані пропонованих турів, варто звернути увагу на такі 

моменти, як розташування офісу, його внутрішній і зовнішній дизайн, а також 

професіоналізм менеджерів [8]. 

На рис. 1 наведені основні франчайзингові мережі в туристичній галузі 

України та кількість франчайзингових турагентств, які діють від імені головної 

туристичної фірми. 

 
Рисунок 1 – Основні франчайзингові мережі в туристичній галузі України 

в 2020 р., од. об’єктів  

Джерело: складено за даними [8] 

Таким чином, в Україні в туристичній галузі дуже поширеною формою 

бізнесу є франчайзинг, з огляду на статистичні дані. В числі найбільших 

туристичних франчайзингових мереж України входять міжнародні туристичні 

оператори (Coral Traver, TUI, Join UP!, Tour&Tickets, Anex Tour, Travel 

Professional Group, TEZ TOUR).  
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Також для оцінки сучасного стану франчайзингу в туристичній галузі 

України слід здійснити порівняння умов надання франшиз туроператорами 

України (табл. 1). 

Таблиця 1 – Порівняння умов надання франшиз туроператорами України 
Показник TUI Tez tour Coral travel  Pegas Join Up 

Вступний внесок 
для великих міст, 

дол США 1000 2700 1000 1000 800 
Вступний внесок 

для невеликих 
міст, дол США 380 1900 500 500 500 
Необхідність 

виконання плану 
продажів  

Так, 
щомісяця 

Так, 
щоквартально 

Так, за 
індивідуальним 

графіком Відсутня Відсутня 
Сума роялті, дол 

США 100-200 
1% від 

прибутку 50-100 30-50 30-60 

Термін окупності  
Більше 1 

року Більше 1 року 
Більше 6 
місяців 

Більше 1 
року 

Більше 6 
місяців 

Джерело: складено за даними турагентств 

 

Таким чином, було визначено, що туроператор «TUI» надає вигідні умови 

для покупки франшизи. З огляду на те, що даний туроператор є одним з найбільш 

відомих в Україні та найбільш поширених, потенційні франчайзі надають 

перевагу саме цій компанії, вона входить в трійку найбільш поширених в Україні 

за кількістю турагентств. Для франшизи цієї компанії характерні відносно 

невисокі вступні внески, суми щомісячної сплати роялті, а при вдалому 

менеджменті можна окупити даний бізнес за рік. Крім того, франчайзі мають 

змогу обрати один із трьох форматів майбутньої франшизи, зважаючи на свої 

можливості та масштаби туристичної діяльності.  

Проте, на сьогодні можна виділити такі проблеми організації франчайзингу 

туроператорами в Україні (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Проблеми організації та розвитку франчайзингу 

туроператорами в Україні (джерело: складено автором) 

 

Частково деякі проблеми пояснюються тим, що туристичне агентство-

франчайзі є юридично незалежним від франчайзера. Отже, можна зробити 

висновок, що франчайзери не мають такої ж свободи в управлінні своїми 

підрозділами, тому мережі франчайзингового туризму менш адаптовані до змін, 

ніж повністю інтегровані компанії. Складність такої угоди та конфліктна 

можливість призвели до банкрутства франчайзингових туристичних агентств [4, 

с. 54]. 

Сувора регламентованість діяльності, контроль з боку франчайзера, які 

передбачені договором франчайзингу, підвищують загальну культуру ведення 

бізнесу, його правову захищеність. Франчайзинг дає можливість залучити до 

бізнесу велике коло осіб, які не наважуються займатися «вільним» бізнесом без 

підтримки та навчання. Основу потенційних франчайзі можуть скласти 

бізнесмени-початківці та інші категорії осіб, які бажають і здатні займатися 

підприємницькою діяльністю «під керівництвом». 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Таким чином, було 

визначено, що у туристичній галузі франчайзинг дозволяє своєму власнику мати 

власний турбізнес, але не бути самотнім у жорсткій конкурентній боротьбі. 

Франчайзинг у туризмі дозволяє легше відкрити прибуткове турагентство. Отже, 

для підприємців франчайзинг пропонує короткий шлях зростання, оскільки вони 

одержують готовий бізнес. 
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Створення франчайзингових мереж є перспективним напрямком розвитку 

вітчизняних мережевих туристських структур. Безумовно, розвиток туризму 

досить складно прогнозувати на тривалу перспективу, але для успішного 

розвитку ринку туристичних послуг дуже важливим є швидке пристосування до 

різних змін в економіці, політиці, потребах, що є першочерговим завданням для 

малих підприємств. В умовах нестабільної економіки туристські підприємства 

не повинні обмежуватися використанням будь-якої однієї концепції управління 

туристичними фірмами, що функціонують на ринку. 

Було визначено, що франчайзинг у туристичній галузі України хоч і є 

недостатньо розвиненим, проте має великий потенціал, а також деякі проблеми 

функціонування. В Україні найбільші франчайзингові турагентсва – це «Поехали 

с нами», «Coral Travel», «TUI», «Join Up!», «Anex Tour». За допомогою 

порівняння умов різних туроператорів визначено, що туроператор «TUI» надає 

вигідні умови для покупки франшизи. Перспективами подальших досліджень є 

розробка напрямків удосконалення діяльності франчайзингових туроператорів в 

Україні. 
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Постановка проблеми. Управління розвитком персоналу на підприємствах 

індустрії гостинності слід розглядати з урахуванням індивідуальних, 

психологічних та інших характерних особливостей кожного окремого 

працівника. За рахунок розуміння важливості вивчення управління професійного 

розвитку, керівники підприємства можуть суттєво збільшити свої прибутки з 

мінімальними витратами. Професійний розвиток персоналу – це використання 

зовнішніх чинників, що змушують працівника працювати ефективно і 

підвищувати свою результативність.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченню комплексу питань, 

пов’язаних із розвитком персоналу, присвячено низку досліджень видатних 

зарубіжних та українських вчених-економістів, зокрема Н. Аймаутової, М. 

Армстронга, М. Білопольського, Д. Богині, М. Боровик, Х. Грехема, О. 

Грішнової, О. Єськова, Г. Завіновської, А. Кібанова, А. Колота, А. Литвиненко, 

А. Маслоу, М. Мескона, О. Раєвнєвої, В. Савченко, С. Шапіро, І. Швець, С. 

Шеклі, А. Алістаєва, А. Богданов, І. Богін, Ю. Одегов, С. Шекшня та ін.  

Формулювання цілей статті. Метою написання даного дослідження є 

вивчення основних факторів, що впливають на розвиток персоналу на 

підприємствах індустрії гостинності. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Процес управління персоналом 

на підприємствах індустрії гостинності залежить від впливу  багатьох факторів, 

тому їх аналіз та комплексне  вивчення дозволяє оцінити вплив певних чинників 

на управління поведінкою персоналу готельно-ресторанного господарства та 

здійснювати дієве управління ними. Перш, ніж сформувати основні фактори 

впливу на управління професійним розвитком персоналу, пропонуємо спочатку 

дослідити поняття «фактор». Проведені дослідження літературних джерел 

дозволило визначити, що застосовують як поняття «чинник», так і поняття 

«фактор». Більшість науковців ототожнюють поняття чинники та фактори на 

основі філологічного аспекту цих категорій, що і відображено в академічних 

тлумачних словниках з української мови. При цьому визначено їх як синоніми: 

рушійну силу будь-якого процесу, явища. Також встановлено, що ряд науковців 
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при дослідженні сутності факторів управління визначають їх як сукупність 

певних оціночних параметрів. Зокрема, у працях [4] визначено фактори як 

параметри, що визначають характер і результативність протікання економічних 

процесів, що зумовлюють кількість і якість економічного продукту, який 

виготовляється. 

Відмінним є підхід до поняття «чинник» як похідних понять «вчиняти дії» 

або «те, що здійснює вплив». Щодо етимології поняття «фактор», то зустрічаємо 

визначення його як той, що робить або той, що виготовляє. З даних позицій 

можна визначити фактор як причин, що призводить до отримання певного 

результату.  

Поняття «фактор» походить від лат. factor –. Зазвичай він визначається як 

істотна обставина в явищі, процесі; що досліджується, вихідна складова частина 

чого-небудь. Таким чином, можна сказати, що фактор – це причина, що впливає 

на формування певного результату. На основі вищезазначеного, можна зробити 

висновок, що поняття «фактор» та «чинник» є близькими за походженням та 

застосовуються як тотожні поняття, а поняття параметр – є частковою кількісною 

характеристикою даних понять [4]. 

В праці Гакової М.В сформоване наступне визначення: фактори управління 

поведінкою персоналу в готельно-ресторанному господарстві – «це найбільш 

суттєві за своєю природою обставини та причини, які є джерелом  впливу на 

формування індивіда, групи  та організації в цілому, що здатна визначити його 

характер і стати рушійною силою розвитку або привести до занепаду» [1].   

Аналіз факторів впливу на управління поведінкою персоналу підприємств 

готельно-ресторанного господарства проведено у розрізі:  

- моніторингу показників діяльності групи факторів зовнішнього 

середовища з метою визначення  рівня його дії на підприємства;   

- аналізу ступеня впливу групи факторів зовнішнього середовища прямої та 

непрямої дії;   

- аналізу впливу факторів внутрішнього середовища. 
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«Ризикований характер підприємництва готельно-ресторанного 

господарства, високий рівень залежності від мінливості зовнішнього 

середовища, жорстка конкуренція, нестабільність правової бази, недосконалість 

інституціонального середовища призводить до необхідності вирішення проблем 

забезпечення його стійкості в певний часовий інтервал, тому необхідно 

визначити фактори, стан яких позитивно або негативно впливає на розвиток 

готельно-ресторанного господарства та своєчасно більше уваги приділяти 

несприятливим умовам, терміново ставити  завдання,  які необхідно вирішувати» 

[2]. 

Серед найбільш стримуючих факторів розвитку управління персоналом 

підприємства слід зазначити рівень оплати праці. Більшість працівників даної 

галузі отримують мінімальний рівень оплати праці, що впливає на зростання 

попиту на окремі категорії працівників сфери гостинності та в цілому підвищує 

показник плинності кадрів в галузі. Доведено, що даний показник негативно 

впливає на показник стабільності кадрів, і, як наслідок, веде до негативних 

наслідків у вигляді витрат на пошук і навчання нових співробітників, зниження 

ефективності роботи підприємства через часту втрати досвідченого, 

кваліфікованого персоналу, який забезпечує конкурентні переваги підприємства. 

Плинність створює скрутну кадрову ситуацію, незадоволення своїм 

становищем суттєво впливає на лояльність і мотивацію працівників 

підприємства, крім того, постійні зміни в колективі, невирішеність соціальних 

проблем, нестійкість службового становища негативно впливає на взаємини між 

співробітниками, все це потребує від управлінців політики  активного 

реагування [3]. 

На розвиток персоналу підприємств індустрії гостинності впливають і 

демографічні чинники, що мають прямо впливають на розвиток підприємств 

індустрії гостинності. Врахування сили впливу кожного фактору дозволить 

сформувати керівництву дієву конкурентну стратегію щодо впливу факторів 

зовнішнього середовища, прогнозувати тенденції їх розвитку, використовувати 
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можливості, які надаються ними, для досягнення своїх стратегічних цілей щодо 

управління поведінкою персоналу поведінки.  

Під час організації процесів управління поведінкою персоналу підприємств 

готельно-ресторанного господарства необхідно також  визначити специфіку 

впливу факторів внутрішнього середовища. В цілому вченими виокремлено 

зовнішні фактори прямого та опосередкованого впливу на професійний розвиток 

персоналу підприємства. Щодо внутрішніх факторів, то серед них можна 

виокремити наступні: 

− динаміка розвитку особистості; 

− залученість; 

− компетенції; 

− своєчасне вирішення конфліктів; 

− морально-психологічний клімат; 

− мотивація; 

− очікування; 

− соціальні установки; 

− стиль керівництва; 

− ціннісні орієнтації. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Проведені дослідження 

показали, що сфера індустрії гостинності має свої характерні особливості і 

результат господарської діяльності галузі першочергово залежить від персоналу, 

а саме від їх професійної підготовки та майстерності. Оцінюючи жить від 

виконавця, тобто від персоналу готелю. Аналіз сучасного стану управління 

розвитком персоналу підприємств сфери готельно-ресторанного бізнесу показує, 

що проблема оцінки, раціонального та ефективного їх використання стає 

першочерговою. Для підприємств індустрії гостинності персонал є ключовим 

елементом ефективного розвитку підприємства. У більшості випадків 

економічний розвиток підприємств індустрії гостинності залежить від 

професійної майстерності його працівників. Наразі актуальними залишаються 
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питання щодо впровадження в системі управління персоналом підприємств 

індустрії гостинності новітніх ефективних моделей управління їх розвитком.  
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ВПЛИВ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ НА ДІЯЛЬНІСТЬ 

ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ 

 

У статті розглянуто сутність та особливості цінностей та переконань як 

культури всередині структури підприємства. Проаналізовано їх вплив на 

підприємства ресторанного бізнесу. У статті визначено, що корпоративну 

культуру слід трактувати як специфічний різновид функціонально-цільової 

організації тактичної роботи в закладах. Дана стаття присвячена 

можливостям уніфікації корпоративного управління за рахунок використання 

передових світових систем керування ресурсами підприємств. 

Ключові слова: корпоративна культура, корпоративна політика, поведінковий 

аспект управління, ресторанний бізнес, корпоративний менеджмент. 

Досить важко об’єктивно оцінити вплив таких понять як цінності, 

переконання або культура враховуючи що ці поняття суб’єктивні, однак їх варто 

розглядати значно ширше, в усіх проявах складових елементів. Культура 

обслуговування − це невід'ємна частина загальної культури підприємства, її 

варто розглядати як певний рівень розвитку (ступінь досконалості) процесу 

обслуговування, що виражається в психологічних, етичних, естетичних, 

організаційно-технічних та інших аспектах [1]. На підприємствах ресторанного 

бізнесу всі ці аспекти взаємозалежні і взаємозумовлені. 

Актуальність культури як поняття, а особливо корпоративної культури 

підприємств займалося чимало вчених та дослідників, серед них В. Андронов, В. 

Гриньова, О. Попов, Л. Довгань, Л. Савчук тощо. 

Метою статті є дослідження корпоративної культури, чітке розкриття її 

сутності та визначення впливу на діяльність підприємств ресторанного бізнесу. 
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Сьогодні успіх закладів ресторанного бізнесу насамперед залежить від 

повного задоволення матеріальних та духовних запитів клієнтів. Стрімкий 

розвиток індустрії гостинності диктує нові, інноваційні вимоги щодо взаємодії із 

клієнтами, працівниками, партнерами, конкурентами. Від сформованої місії та 

стратегії розвитку організації, індивідуальної системи цінностей залежить 

результат діяльності підприємства. Саме тому виникає потреба у створенні 

особливих цінностей, норм, правил і переконань, тобто корпоративної культури, 

яка дасть змогу досягти поставленої місії та цілей закладу. 

Корпоративна культура являє собою домінуючий фактор ідентичності 

підприємства, інструмент управління поведінкою персоналу, який може бути 

причиною підвищення або зниження ефективності діяльності підприємства [5]. 

Вперше термін «корпоративна культура» було застосовано у XIX столітті 

німецьким фельдмаршалом та військовим теоретиком Мольтке, який 

характеризував даним поняттям взаємовідносини у офіцерському середовищі. 

Багато вчених, які досліджували організацію, описували ті чи інші її аспекти в 

своїх роботах, хоча і не використовували цей термін (наприклад, про 

«корпоративний дух» писав ще А. Файоль на початку XX ст). Американські 

дослідники почали займатися цим поняттям в 1970-1980х роках, проте важливо 

відмітити, що «корпоративна культура» як термін ще не виникла в той час. 

У цей період ряд американських дослідників (Т. Пітерс, Р. Уотермен) 

звернули увагу на раціональні управлінські теорії, на яких базуються 

універсальні методи регуляції трудового поводження й стимулювання мотивації 

(методика «батога і пряника» Ф. Тейлора, принципи школи людських відносин) 

і відзначили, що ті перестали себе виправдовувати. Виявилося, що однотипні 

управлінські впливи в різних організаційних середовищах викликають розбіжні 

(іноді протилежні) поведінкові реакції, а самі способи і 

методи управління багато в чому визначаються традиціями та культурними 

особливостями. 

Вперше поняття «корпоративна культура» як найважливіший фактор, що 

впливає на поведінку в організації і соціальний розвиток, сформулювали Теренс 
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Є. Діл і Аллан А. Кеннеді в 1982 році. Вони виявили, що крім 

висококваліфікованого персоналу, ефективного управління, інноваційних 

стратегій, підприємства мають у своєму розпорядженні сильну культуру та 

особливий стиль, які сприяють успіхам як на внутрішньому, так і на зовнішньому 

ринках. 

Розкриттю значення корпоративної культури для успіху підприємства 

сприяли дослідження Томаса Дж. Пітерса і Р. Уотермена. Вони чітко 

сформулювали ідею про те, що управлінець, що впливає на стан справ в 

організації, повинен займатися не тільки економічними питаннями, але й 

керувати ціннісними установками організації, в буквальному сенсі створювати 

сенс роботи в цій компанії. 

Дослідження Т. Діла і А. Кеннеді, Т. Пітерса і Р. Уотермена викликали 

серйозний інтерес до розгляду поняття «корпоративна культура», оскільки цим 

ученим вдалося продемонструвати переваги компаній, які мають сильну 

культуру. Першою важливою теоретичною працею з розгляду даної проблеми 

вважають книгу американського психолога Е. Шейна «Організаційна культура і 

лідерство» (1985). Автор першим описав теорію трьох рівнів корпоративної 

культури, на основі яких можна її вивчати: перший рівень – артефакти; другий 

рівень – проголошувані цінності; третій – базові уявлення. Подальші 

дослідження корпоративної культури будувалися вже на основі його трирівневої 

моделі. 

У процесі розвитку корпоративної культури організації варто вирішити 

низку завдань для ефективної її реалізації: впровадження змін будь-якого типу 

(усунення опору з боку персоналу та мотивація на досягнення результату); 

згуртування управлінської команди (єдине уявлення про місію та стратегії 

компанії); формування лояльності у персоналу компанії; якісний підбір нових 

співробітників; організаційний порядок (приймається на всіх рівнях управління 

регламент поведінки в різних ситуаціях, виробнича дисципліна, культура 

відносин з клієнтами та колегами); гармонізація психологічного мікроклімату в 

підприємстві. 
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Функціонування підприємства ресторанного господарства неможливо без 

оволодіння теорією і практикою міжособистісної комунікації всього 

обслуговуючого персоналу. Важливим завданням керівництва готелю чи 

ресторану є формування відповідної корпоративної культури, яка є «родзинкою» 

індустрії гостинності, певною системою цінностей організації, що підкреслює її 

індивідуальність і неповторність. Для індустрії гостинності особливо важливо, 

щоб кожен співробітник поділяв принципи корпоративної культури, прийняті на 

його підприємстві [4]. 

Для всіх підприємств, що працюють у сфері обслуговування, пріоритетом 

номер один є співробітники, орієнтовані на роботу з клієнтами. Посмішка, 

ввічливе обслуговування, професійне знання всіх бізнес-процесів у 

ресторанному комплексі – ось той золотий стандарт, який необхідно 

культивувати. Сучасною тенденцією розвитку індустрії гостинності загалом є 

турбота про своїх співробітників – про людей, які створюють цю індустрію. 

«Чим краще компанія буде відноситися до своїх співробітників, тим краще 

співробітники будуть відноситися до клієнтів» – девіз найбільш успішного 

готельного ланцюга в світі Marriott. 

Корпоративна культура має тісний взаємозв’язок із культурою 

обслуговування у ресторанному бізнесі, а також допомагає її формуванню. 

Відповідно, оцінювання проблем, рівня та якості у корпоративній культурі 

сприятиме вдосконаленню організаційної культури і культури обслуговування у 

підприємстві. 

На змістовному рівні корпоративна культура являє собою набір 

зафіксованих у текстах і документах блоків, складників нормативної бази 

діяльності організації. Механізм формування змісту цих блоків визначається у 

процесі створення корпоративної культури організації людьми, що працюють у 

цій організації і самовизначаються щодо середовища в тій або іншій якості. 

Однак перебування корпоративної культури поза і крім менталітету працівників 

фірми не має ніякого сенсу. Доцільно розглядати ментальний рівень 

корпоративної культури, тобто її існування на рівні людської свідомості і у 
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формах, як сферу набагато більш складних завдань, ніж механізми проектного 

розроблення стратегій, технологій, регламентів. 

Для того щоб перспективні стратегії, нові програми, більш продуктивні 

норми, ефективний стиль управління могли почати «працювати» і приносити 

фінансові результати, вони повинні трансформуватися в переконання, 

прихильність і мотивацію керівників і персоналу. 

Дієвий рівень корпоративної культури – це рівень практичних дій людей, 

які спрямовані на досягнення місії і стратегії, реалізацію концепції, філософії 

фірми, корпоративних цінностей і норм, відповідного стилю управління, 

традицій, програм і проектів тощо. Люди діють відповідно до своїх орієнтацій і 

цілей, а також у відповідності зі своїми уявленнями про ситуацію у світі загалом. 

Пріоритетною складовою частиною формування корпоративної культури 

підприємств ресторанного бізнесу, на нашу думку, є чітке, зрозуміле визначення 

місії організації. Під час формулювання місії підприємства необхідно 

враховувати інтереси різних суб’єктів, насамперед власника підприємства, 

колективу, споживачів, а також ділових партнерів, місцевих організацій, 

суспільства загалом. Місія формулюється вищим керівництвом, на яке 

покладається повна відповідальність за її впровадження шляхом визначення і 

досягнення цілей діяльності підприємства і кожного із його підрозділів. 

Невід’ємною ланкою формування та розвитку корпоративної культури є 

персонал – безцінний елемент успішної організації. Кваліфікація, 

компетентність працівників у наданні якісних послуг – це найперший показник 

збільшення кількості клієнтської бази будь-якого ресторану. Задоволений 

персонал – щасливий клієнт! Ми вважаємо, що задоволення від виконання 

роботи, посмішка, привітність, вміння надавати цінні поради щодо вибору 

страви тощо – все це формує своєрідну основу ефективної корпоративної 

культури на підприємстві. Кожен член команди повинен розуміти причину 

існування своєї організації, яка основна мета її діяльності, саме тому керівництву 

варто донести місію та стратегію розвитку закладу до кожного працівника [3]. 
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У ресторанному бізнесі поняття «команда» і «командний дух» завжди 

відігравали особливу роль. Адже сфера сервісу загалом і ресторанний бізнес 

зокрема ґрунтуються на людському чиннику. Емоційне й моральне 

навантаження на працівників ресторанів набагато вище, ніж у економістів, 

бухгалтерів та ін. Тому психологічному клімату в колективі підприємства слід 

приділяти пріоритетну увагу, адже якщо співробітнику приємно й комфортно 

працювати, він буде приносити позитивні емоції всім відвідувачам закладу. 

Зовнішньою складовою частиною формування корпоративної культури є 

клієнти. Саме клієнти формують імідж бренду організації на основі 

впізнаванності закладу через надання якісних послуг, наявність ритуалів, 

звичаїв, цікавого інтер’єру та екстер’єру, індивідуального підходу до кожного 

відвідувача тощо. У разі позитивного сприйняття закладу від клієнта обов’язково 

організація отримає «фідбек» – зворотний зв'язок. Зворотний зв'язок можна 

отримати за рахунок збільшення клієнтської бази, відгуків на сторінках 

соціальних мереж, сайтах, публікації в засобах масової інформації, укладення 

договорів про співпрацю тощо. Таким чином, існує тісний зв'язок між успіхом 

закладу ресторанного бізнесу та ступенем розвиненості її корпоративної 

культури. 

Підбиваючи підсумки викладеного вище, слід зазначити, що: 

- корпоративні відносини мають нерозвинений, нестабільний характер; 

- корпоративну культуру слід трактувати як специфічний різновид 

функціонально-цільової організації тактичної роботи; 

- корпоративна культура повинна виконувати структурогенеруючу, 

дослідну, інформаційно-комунікативну і контрольно-регулятивну функції; 

- корпоративне управління значною мірою залежить від суб’єктивного 

чинника, який не має послідовного, розгорнутого корпоративного середовища 

для взаємодії з економічними інтересами інших учасників корпоративних 

відносин. 

Все більша кількість керівників сьогодні доходять висновку про 

необхідність цілеспрямованого формування корпоративної культури, адже в 
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будь-якому підприємстві, яку б нішу на ринку вона не займала і якою б великою 

вона не була, ключове значення для успішної діяльності має колектив, його 

цінності та ідеали. 
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Постановка проблеми. Сучасне життя неможливо уявити без повної 

відсутності засобів комунікації. Для туризму комунікаційний процес є 

невід'ємною і універсальною складовою. Від їх розвитку залежить якість 

туристичних послуг та ефективність здійснення туристичної діяльності. 

 Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретико-методологічні основи 

досліджень сучасного туризму закладені в працях таких багатьох українських та 

зарубіжних вчених, як: А. Сидорова, В. Григорків, Г. Яковлєва, В. Азар, Дж. 

Еклс, І. Балабанова, В. Єврокименко, Г. Уварова, К. Купер, В. Кифяк, Д. Флетчер, 

В. Сенін, І. Зорін, Л. Гринів, О. Лозова, І. Школа, К. Лехман, Л. Гринів, М. 

Вікхам, Л. Якобсона, Н. Чорненька, О. Давидова, О. Моран, С. Фішер та інші. 

Метою статті є дослідження комунікативної діяльності та її впливу на 

туристичний бізнес, зокрема на конкурентноспроможність. 

Виклад основного матеріалу. Комунікації відіграють важливу роль в роботі 

фахівців туристичної сфери. Тому розглянемо сутність і основні поняття 

комунікацій. Комунікація – це процес обміну інформацією (поглядами, фактами, 

ідеями, емоціями тощо) між двома чи більше персонами, спілкування за 

допомогою вербальних і невербальних засобів, з метою передачі та одержання 

інформації [3, c. 215]. 

Розділяють три групи способів здійснення комунікації: усну, письмову та 

візуальну. Спілкування за ступенем участі чи неучасті у ньому мови ділиться на 

вербальне і невербальне (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 − Різновиди спілкування 
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464 
 

Вербальне спілкування – це процес обміну інформацією за допомогою мови 

(усної чи письмової), його розділяють на пряме і непряме. 

Невербальне спілкування – це процес обміну інформацією між людьми за 

допомогою немовних комунікативних елементів (умовних сигналів, жестів, поз, 

міміки). Розберемо пряме вербальне спілкування. Цей вид спілкування означає 

безпосередній словесний контакт між людьми, тобто спілкування «обличчям до 

обличчя». У цьому випадку інформація передається за допомогою інтонаційних 

засобів та мовних знаків (манера вимови, вираження емоцій, підвищення чи 

пониження тону). Невід'ємною частиною вербального спілкування є невербальні 

елементи ( міміка, жести, пози тощо). У сфері туризму можна навести приклад 

такого роду комунікації: процес спілкування між турагентом і клієнтом, коли він 

приходить в туристичне агентство, щоб придбати тур [4, c. 115]. 

Непряме вербальне спілкування проводиться за допомогою технічних 

засобів (телефонного зв'язку, електронної пошти, факсимільної техніки тощо), 

що забезпечують передавання інформації на великі відстані. Цей вид комунікації 

широко поширений і має великий динамічний розвиток, і все більше людей 

стають прихильниками електронного спілкування. В туризмі цей вид 

спілкування дуже важливий і актуальний. Прикладом може бути спілкування 

між турагентом та адміністратором готелю, коли турагент телефонує 

адміністратору готелю, щоб забронювати номер або дізнатись певну 

інформацію. Комунікаційний процес у туристичній сфері відбувається між 

туристичними агентствами та туристами, а також всередині цих груп. Можна 

аналізувати різні системи комунікацій: між турфірмами та туристами, між 

турфірмами та клієнтами. 

Ділове спілкування у галузі туристичної індустрії – це переважно 

комунікація, інакше кажучи обмін інформацією, значущої для учасників 

спілкування, тому терміни «ділове спілкування» і «комунікація» вживаються як 

взаємозамінні [5, c. 43]. 

Оскільки туристичний бізнес – це структуровані відносини між людьми, 

тому багато чого залежить від якості комунікації та забезпечення ефективної 
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діяльності. Без ефективної комунікації люди не зможуть домовитися про спільну 

мету, що є передумовою функціонування організації. 

Виокремлюють чотири функції комунікації (рис. 2). 

 

 

 

 

 

  

  

 

Рисунок 2 − Функції комунікації 

Функція комунікативного контролю – виявляється через жести, мовчання та 

погляд.  

Індивідуальна функція – задовольняє інформаційні потреби окремої 

особистості.  

Інформативна функція − полягає в тому, щоб забезпечити повноцінний 

обмін повідомленнями.  

Експресивна функція – забезпечує доступний, цікавий, емоційно виразний і 

живий обмін інформацією, а також заохочення у співрозмовника необхідних 

емоційних етапів. 

Сторони комунікації: 

− комунікативна: обмін інформацією між особами, які спілкуються; 

− інтерактивна: процес організації взаємодії між комуні кантами (обмін 

діями); 

− перцептивна: процес передачі сприйняття та пізнання партнерами один 

одного та встановлення на цій основі взаєморозуміння. 

Комунікація складається з кількох етапів: 

1) потреба в спілкуванні; 

2) поняття мети і обставин спілкування; 
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3) орієнтування в індивідуальності співрозмовника; 

4) планування змісту комунікації; 

5) побудова контакту; 

6) обмін думками, ідеями й фактами; 

7) контролювання ефективності розмови на підставі встановлення 

зворотного зв'язку. 

Туристична комунікація має два аналітичні напрямки: макро- та 

макрорівень. Макрорівень включає в себе міжкультурні та міжетнічні відносини. 

Мікрорівень представлений такими видами відносин: суб'єктно-об'єктні, 

суб'єктно-суб'єктні або міжособистісна комунікація [3, c. 78]. 

Високий ступінь професійно-комунікативної компетентності є однією з 

найголовніших якостей майбутніх фахівців туристичної діяльності, що 

визначають їх професійну успішність та конкурентоспроможність. 

Комунікативність – це взаємозв'язок між людьми, під час якої здійснюється 

процес обміну думками, інформацією, утворюється ставлення до отриманої 

інформації, що сприяє взаєморозумінню. Письмова мова та читання, де автор і 

читач «контактують» самостійно, без прямого контакту також є формою 

комунікативного зв'язку.  

Поняття комунікативності загалом визначають такими складовими, як 

емоційна реакція під час спілкування, комунікативна активність та впевненість, 

комунікативний об'єкт. Також комунікативність передбачає в собі володіння 

особою вербальними і невербальними засобами спілкування та ситуативною 

адаптованістю. За допомогою життєвого досвіду, мистецтва, соціальних 

наукових методів та загальної ерудиції люди набувають досвіду 

комунікативності [2]. 

Комунікабельність – це майстерність людини до контактування, до 

встановлення соціальних зв'язків і контактів, до ефективної взаємодії з іншими 

людьми. Це також здатність людини знаходити шляхи підходу до 

співрозмовника в будь-якій ситуації, налагодити з ним контакт і викликати його 

розташування для взаємного спілкування. 
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Комунікабельність є необхідною навичкою для успішної соціальної 

взаємодії, як професійної, так і особистої. Комунікабельність є найважливішою 

якістю для галузі туризму, і вона передбачає активне спілкування з різними 

групами людей. 

Людину прийнято вважати комунікабельною, якщо: 

− може спокійно виступати перед будь-якою аудиторією; 

− здатна повністю контролювати увагу слухачів протягом визначеного 

проміжку часу; 

− спроможна підтримати розмову на будь-які теми; 

− почуває справжнє задоволення від діалогу з співрозмовником, а не від 

монологу; 

− має вміння компетентно висловлювати свої думки. 

Ефективна комунікація – це передача ідей, інформації, вражень чи емоцій 

від однієї людини до іншої з мінімальним викривленням. 

Для організації результативного спілкування повідомлення має привернути 

увагу, підтримувати інтерес, стимулювати бажання та потребувати відповідних 

дій. Тому для належного функціонування туристичного агентства дуже важливо 

мати добре розвинений рівень комунікаційних процесів [1, c. 65]. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Таким чином, комунікація 

є однією з найважливіших складових туризму і повинна розглядатися 

багатоаспектно. Види комунікацій слід досліджувати з точки зору турфірми ( у 

зовнішньому та внутрішньому середовищі) та туриста щодо різних видів 

туризму за його цільовим призначенням. Комунікації  відіграють важливу роль 

у сфері туристичної індустрії, потрібно підтримувати їх розвиток, тому що це 

може стати важливим фактором конкурентоспроможності туристичної фірми. 
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практичне значення досліджень конкурентоспроможності галузі туризму. 

Обгрунтовано механізми трансформації та управління 

конкурентоспроможностю туристичного підприємства.  

Ключові слова: туризм, туристичне підприємство, стратегія, 

конкурентноспроможність, розвиток, економіка. 

Постановка проблеми. Розглянувши особливості туритичного ринку, можна 

зазначити, що створення конкурентоспроможного туристичного продукту 

неможливе без вивчення і прогнозування ринку (постачальників, клієнтів, 
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посередників, широкої громадськості та конкурентів), постановки цілей і 

завдань, розробки стратегії і тактики, формування попиту і стимулювання збуту, 

аналізу та контролю. Стосовно до індустрії туризму в комплекс маркетингу 

додано ще три складові, які формують стандарт обслуговування туристичних 

організацій:  

1) управління персоналом, тому що він є головним ресурсом зростання і 

процвітання в сфері послуг; 

2) вдосконалення процесу здійснення продажу, обслуговування (наприклад, 

кількість часу реєстрації гостя в готелі);  

3) організація оточення (інтер'єр), що створює певний настрій у споживача 

і сприяє залученню клієнтів.[3] 

Незважаючи на те, що в економіці ряду країн сектор послуг став 

превалювати ще в 1940-і рр., знадобився значний час для того, щоб маркетологи 

зайнялися обговоренням і дослідженням сектора послуг і природи маркетингу в 

цій сфері.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Більшість робіт, присвячених 

маркетингу послуг, таких відомих вчених, як Дж. Бейтсон, Дж. Чепіель, П. Егле, 

У.Джордж, К. Гренроос, Ю. Джонсон, Е. Ланжар, К. Лавлок, Л. Шостак та інших 

були опубліковані в 1970-ті рр. [1]. Тому сучасні стратегії підвищення 

конкурентоспроможності туристичних підприємств потребують досліджень. 

Виклад основного матеріалу. Принципи маркетингу визначають конкретні 

напрями маркетингових діяльності туристичної організації, її функції, які тісно 

взаємопов'язані і тому не можна жодну з них виключити з системи, не 

порушивши її цілісності.  

Розробка стратегії і тактики туристичної діяльності. Це можуть бути 

довгострокові, короткострокові і поточні плани. Якщо до довгострокових планів 

у галузі туризму слід віднести розвиток матеріально-технічної бази, підготовку 

кадрів, розробку нових турпродуктів, управління торговими марками, 

вироблення цінової, збутової, рекламної та інших стратегій і їх зв'язування, то до 

короткострокових планів можна віднести розробку нових комерційних 



470 
 

пропозицій, більш раціональне використання наявних туристичних ресурсів, 

вирішення проблеми сезонності, інформування клієнта про пропоновані 

туристичні продукти та ін. [5]. 

Кожне з напрямків маркетингової діяльності важливо саме по собі, але 

разом вони забезпечують необхідні умови для завоювання ринку, успішної 

діяльності організації в індустрії туризму, допомагають розробляти і 

пропонувати споживачам різноманітні види, типи і категорії туристичного 

обслуговування, адресно направлені на конкретну групу споживачів. Будь-яка 

турпослуга, навіть яка володіє високою якістю, повинна мати 

конкурентоспроможну ціну, відповідати вимогам цільових споживачів, мати 

іміджеву та рекламну підтримку, що сприяє просуванню на ринок і підкреслює 

її відмінні якості. Рентабельного операційного маркетингу не може існувати без 

стратегічного маркетингу [7]. Роль стратегічного маркетингу полягає у 

простежуванні тенденцій розвитку певного ринку і у виявленні різних існуючих, 

або потенційних ринків, їх сегментів на основі аналізу потреб, які потребують 

задоволення. Виявлені ринки становлять собою економічні можливості, 

привабливість яких слід оцінювати. 

Становлення ринку туристичних послуг, необхідність розвитку 

конкурентоспроможного туристичного підприємства, комерціалізація 

туристичної діяльності привели до необхідності впровадження принципів 

маркетингу в діяльність туристичних організацій [4]. 

Умови для ефективного використання маркетингу в індустрії туризму в 

даний час цілком склалися. До них можна віднести:  

- вільні ринкові відносини, тобто можливість вибирати ринки збуту, ділових 

партнерів, встановлювати ціни, вести комерційну роботу; 

- вільна діяльність керівництва організацій всередині туристичної компанії 

на визначення цілей фірми, стратегій, структур, розподілу коштів за статтями 

бюджету тощо;  

- насичення ринку туристичними послугами, існування ринку покупців;  

- гостра конкурентна боротьба за клієнта між туристичними організаціями. 
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Реакція на такі зміни полягає в тому, щоб найбільш повно задовольняти 

потреби певних груп споживачів, враховуючи при цьому можливості отримання 

відповідного прибутку. У результаті діяльності має бути визначення маркетингу 

як способу управління організацією, який влаштовує і споживачів, і тих, хто 

виробляє і пропонує туристичні послуги [6]. Кінцеві цілі діяльності організацій 

можуть бути різними: залучення в регіон більшої кількості туристів, завоювання 

частки ринку, збільшення прибутку і т.п. Проте досягнення цих цілей в умовах 

ринкової конкуренції неможливо без маркетингової діяльності, яка являє собою 

спосіб ведення бізнесу, сфокусований на клієнті. 

У центрі уваги кожного туристичного підприємства є клієнт, і вся його 

діяльність організована таким чином, щоб ефективно відповідати мінливим 

потребам покупців. Більшість же туристичних організацій звертаються до 

маркетингу тільки під тиском обставин. Таким чином, основні принципи 

туристичного маркетингу полягають у наступному: 

1) націленість на досягнення кінцевого практичного результату туристичної 

діяльності. Ефективна реалізація туристичних послуг на ринку і оволодіння 

певною часткою даного ринку;  

2) спрямованість туристичної організації не на миттєвий, а на 

довгостроковий стратегічний результат маркетингової роботи. Це вимагає 

особливої уваги до прогнозних досліджень, розробці на їх основі нових 

туристичних послуг, що забезпечують високоприбуткову діяльність компанії;  

3) застосування тактики і стратегії активного пристосування до вимог 

потенційних покупців з цілеспрямованим одночасним впливом на них. 

Формування попиту і стимулювання збуту пов'язане з практичною 

діяльністю туристичної організації (створення і використання збутової мережі, 

цінової політики, реклами, стимулювання збуту, застосування «паблік рілейшнз» 

тощо) і є тією стадією, де на практиці перевіряється правильність обраної 

стратегії і відбувається матеріалізація поставлених цілей і завдань. Нарешті, 

аналіз і контроль - необхідні заходи в будь-якій діяльності, що дозволяють 

внести необхідні корективи в маркетингову стратегію залежно від проміжних 
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результатів, усунути труднощі, що виникають, посилити найбільш вигідні 

напрямки [5]. 

В основі конкурентних переваг лежать видимі і невидимі ресурси. До 

видимих ресурсів (матеріальних активів) належать матеріально-технічні та 

фінансові активи організації, які відображені в бухгалтерському балансі. Під 

невидимими ресурсами (нематеріальними активами) маємо на увазі якісні 

характеристики організації, а саме такі ресурси, що не пов'язані з людьми 

(торгова марка, ноу-хау, престиж, імідж) і невидимі людські ресурси 

(кваліфікація персоналу, досвід, компетенція, корпоративна культура, наявність 

управлінської команди) [1]. 

Вибір конкретної стратегії конкуренції суттєво залежить від стратегічного 

потенціалу організації індустрії туризму та можливостей розширення її ресурсів. 

Саме внутрішнє середовище підприємства багато в чому визначає реалізацію 

обраної стратегії. На практиці, як правило, досить складно виділити або чітко 

класифікувати стратегію, що використовує та чи інша туристична організація, 

але застосування окремих стратегій для підвищення конкурентоспроможності 

українських туристичних організацій, а також вітчизняного туристичного 

продукту дозволить виконати важливе господарське завдання – забезпечити 

повноцінні умови для відпочинку громадян [2]. 

Проведене дослідження дозволило зробити важливі теоретичні та практичні 

висновки щодо формування та використання механізмів управління галузю 

туризму та підвищення її конкурентоспроможності. 

Висновки. Туризм як сучасна галузь регіональної, національної та світової 

економіки розуміється нами як просторове організаційно-економічне утворення, 

що має загальну спеціалізацію та ідентіфіковане місце у територіальному поділі 

праці, загальні функції, завдання, мету розвитку. Від інших галузей її 

відрізняють підвищена соціальна орієнтованість, екологічна адаптованість, 

інноваційно-інвестиційна сприятливість, можливості використання 

різноманітних механізмів удосконалення структури та ефективного 

конкурентоспроможного розвитку (інституційного, організаційно-економічного, 
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приватно-державного партнерства, кластеризації, маркетингових та ресурсних 

стратегій, програмно-цільового забезпечення, індикативного планування).  

При цьому важливе значення має використання теорії конкурентних переваг 

у розвитку галузі туризму. Вона означає чітку сегментацію цільового ринку, 

подальшу диференціацію продуктів і послуг, туристичнх марок та брендів. 

Теорія конкурентних переваг передбачає всебічне залучення інноваційно-

інвестиційних механізмів та стратегій розвитку, спрямованих на формування 

нових туристичних продуктів, маркетингову діяльність, рекламу, використання 

інформаційних технологій. Це істотно впливає на зменшення ціни туристичних 

послуг та підвищення конкурентоспроможності галузі [1]. 

У звязку з подальшою трансформацією туристичної галузі на ринку 

туристичних послуг особлива роль належить маркетинговим складовим 

механізмів господарювання. Серед них виділяється брендинг як технологія 

створення та просування фірмових туристичних послуг, діяльність із 

формування догострокових конкурентних переваг на їх основі. Брендинг означає 

забов язання не тільки туристичних організацій, але й регіональної та місцевої 

влади надати споживачеві туристичні продукти, які відповідають визначеному 

набору властивостей і переваг. З іншої сторони, саме використання відомих 

брендів забезпечує туристичній галузі регіонів низку конкурентних переваг [5]. 

Концептуальні засади розвитку галузі туризму та конкурентоспроможності 

передбачають використання маркетингових та ресурсних стратегій вирішення 

поставлених завдань, інноваційно-інвестиційне забезпечення та брендинг, 

включення у механізми здійснення приватно-державного партнерства, 

соціальних ініціатив. 
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довгостроковій перспективі є розробка та запровадження клієнтоорієнтованої 

стратегії розвитку. Її реалізація може забезпечити постійне посилення 

економічної потужності компанії, покращення іміджу та репутації, 

розширення клієнтської бази, разом з цим і підвищення 

конкурентоспроможності послуг, що надаються. 

Ключові слова: стратегія, стратегія розвитку, клієнт, клієнтоорієнтованість, 

соціальна відповідальність. 

Постановка проблеми. Задоволеність клієнтів та ефективність бізнесу 

досягаються за умови реалізації завчасно спланованої програми, яка спрямована 

на пошук потенційних споживачів, розробку продуктів (товарів та послуг) 

компанії, напрацювання каналів збуту та ефективну їх реалізацію з урахуванням 

об’єктивних даних щодо попиту цільових груп, основою якої є застосування 

напрацьованих алгоритмів роботи та встановлення стійких і взаємовигідних 

зв’язків зі споживачами, що відображають фактичне задоволення інтересів на 

усіх етапах взаємодії як внутрішніх так і зовнішніх клієнтів компанії [1]. 

Ключовим фактором успіху організації є споживачі/клієнти, які 

забезпечують тим самим створення зовнішньої конкурентної переваги. Для 

успішного досягнення стратегічних цілей споживач/клієнт повинен бути 

інтегрований в центр процесу планування діяльності організації. Це завдання 

вирішується за допомогою комплексу заходів стратегічного маркетингу, 

кінцевою метою якого є розробка клієнтоорієнтованої стратегії розвитку [2]. 

Необхідність та актуальність запровадження клієнтоорієнтованої стратегії 

виникають з умов сучасного ринку надання послуг, а саме: 

- надлишок схожих пропозицій; 

- жорстка конкурента боротьба; 

- постійний або знижуючий запит на послугу; 

- особливі вимоги користувачів послуг до якості; 

- зростаючі запити користувачів до кваліфікації персоналу; 

- наявність на ринку послуг специфічних пропозицій; 

- постійне удосконалення ринку послуг, що надаються; 
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- соціально – відповідальна поведінка компанії, що надає послуги. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням 

клієнтоорієнтованості компаній через її актуальність сьогодні займаються багато 

як вітчизняних, так і зарубіжних експертів: В. В. Бусаркина, Дж. К. Нарвер, С.Ф. 

Слейтер , В. Лошков , Б. Рыжковский, К. Харский И., Воржакова Ю.П., Новіков 

А., Кулинич А., И.А. Никонова, Р.Н. Шамгунов та ін. 

Метою статті є формування цілей та дій клієнтоорієнтованого підходу, 

розробка клієнтоорієнтованої стратегії на засадах соціальної відповідальності. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В часи орієнтації на 

виробництво, коли головним було створити товар та розширити виробництво, 

рівень уваги до клієнтів був достатньо низьким. Споживачам було складно 

знайти незалежну інформацію про товари/послуги, вони не мали можливості 

висказати своє негативне ставлення до організації, оперативно зв’язатися, щоб 

вирішити конкретні питання [7]. В ті часи, процес продажу носив приблизно 

однаковий характер, широкого вибору не було. Але прийшла нова реальність та 

діють інші правила. 

Клієнтоорієнтованість – це мета бізнесу, стратегія, реалізація цінностей, 

допомога та увага, частина корпоративної культури, інструмент управління 

взаємовідносинами, ініціація позитивних емоцій. Підходів до визначення 

клієнтоорієнтованого підходу дуже багато, кожний науковець має свою думку й 

тлумачення. 

За останні десятиріччя поведінка клієнта дуже змінилась. Зараз споживачі 

очікують персоналізованої технологічної поведінки, постійного накопичення 

інформації. Бажають, щоб їх досід був простим, миттєвим та інтуїтивним [10]. 

Вони стали більш свідомими і прагнуть до високих цілей у своїх рішеннях. 

Клієнти розраховують на простий контакт з організацією, а також на поважну 

реакцію, якщо виникають зауваження, хочуть відчувати, що про них піклуються 

та турбуються. 

Процес розробки клієнтоорієнтованої стратегії є досить тривалим, щоб 

отримати ефективний результат від її реалізації, необхідне залучення не тільки 
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керівництва, але й кожного працівника компанії. Кожен повинен усвідомити 

свою відповідальність та свій внесок у підготовку та надання кінцевого 

результату (послуги) в єдиному ланцюжку створення цінності для клієнта. 

Розробка клієнтоорієнтованої стратегії (КС) для компанії, що 

спеціалізується на ринку послуг складається з наступних етапів. 

На першому етапі сформулювати бачення, ключові цінності та переконання 

організації. Визначити стратегічні цілі, а саме, який ефект компанія бажає 

отримати від нової клієнтоорієнтованої стратегії. 

На другому етапі запропонованої стратегії необхідно провести комплексний 

аудит стану існуючого клієнтоорієнтованого підходу компанії, стандартів, 

інструкцій, що регламентують діяльність працівників з обслуговування клієнтів, 

організаційної структури. Провести діагностику компанії, виявити слабкі та 

сильні сторони, зробити SWOT-аналіз. Зібрати та обробити інформацію 

аналогічних компаній, виявити їх конкурентні переваги. Проаналізувати потребу 

у ресурсах, необхідних для досягнення стратегічних цілей. 

Наступним кроком, сформулювати концепцію клієнтоорієнтованої 

стратегії. Розробити та затвердити стандарти якості обслуговування клієнтів 

організації на основі вже затверджених Міністерствами, нормативні документи, 

що регламентують систему взаємовідносин з клієнтами. Запровадити нові 

функціональні обов’язки, підрозділи, якщо виникає потреба, то провести зміни в 

організаційній структурі. Актуалізувати структуру сервісів та процесів. 

Процесно-сервісний підхід базується на глибокому розумінні короткострокових 

і довгострокових потреб клієнта, трендів ринку і дозволяє зайняти проактивну 

позицію по відношенню до замовника послуги. Запровадити моніторинг якості 

послуг, рівня задоволеності клієнтів, створення CRM-системи; формування та 

супровід каталогу послуг, забезпечити його доступність для клієнту, наявність 

чітко зафіксованої інформації щодо повного змісту послуг; оптимізація бізнес – 

процесів клієнтоорієнтованості, з метою забезпеченості оперативного 

реагування на потреби клієнтів. 
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Окремо виділити процес фахової підготовки персоналу. Щоб клієнт 

залишився задоволеним і в подальшому застосував ефект «сарафанного радіо», 

компанія повинна прагнути досягти бездоганного сервісу. На цьому етапі 

необхідно запровадити систему навчання принципам і технологіям ефективного 

маркетингу і просування послуг, вмінню і навичкам роботи з клієнтами, 

удосконалювати систему мотивації персоналу і ключових показників діяльності, 

заохочувати і надавати підтримку в розробці і реалізації відповідних ініціатив. 

Відповідально підходити до відбору працівників, робити акцент на освіту, 

професіоналізм, відповідальність, норми етичної поведінки. Запровадити 

постійний контроль за якістю виконання своїх професійних обов’язків, 

долучивши «таємного покупця» послуг. Разом з цим, сформувати систему 

ідеальних відносин з клієнтами, застосовуючи принципи соціальної 

відповідальності. Для цього необхідно запровадити достатній рівень 

інформованості клієнтів про компанію та її послуги. До інформації ставити такі 

вимоги: вона повинна бути достовірною, цінною, повною, своєчасною, 

зрозумілою, доступною та стислою. Сервіс має бути якісним, доступним, 

зручним, надійним, безпечним. Створити або удосконалити канали зворотного 

зв’язку: телефонна лінія, вікно споживача, обмін інформацією у просторах 

Інтернету. Розробити програми лояльності для клієнтів, а також гнучку політику 

ціноутворення для пільгової категорії населення, що користується послугами. 

Всі перетворення націлені на результативне та ефективне задоволення 

потреб клієнта, тому, обов’язково необхідно приділити особливу увагу послугам, 

які пропонуються в компанії. Модифікувати їх, згідно потреб клієнтів, усунути 

наявні недоліки, оновити, використавши сучасні технології. Зробити акцент на 

якості, надійності, зручності, комплексності, безпечності, доступності для будь 

якої категорії населення. 

На шостому етапі презентуємо розроблену клієнтоорієнтовану стратегію 

керівникам відділів, потім – персоналу, після вивчення стратегії, імплементуємо 

її та запроваджуємо. 
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На начальних етапах реалізації щотижня необхідно робити звіт щодо її 

відповідності очікуванням клієнтів, змінам оточуючого середовища, 

відповідності до поставлених стратегічних завдань та цілей організації. Згодом 

аудит стратегії рекомендовано проводити кожні пів року, враховуючи постійні 

зміни у зовнішніх та внутрішніх факторах. Разом з цим продовжувати постійний 

пошук шляхів та засобів покращення якості послуг. 

Висновки. Створення клієнтоорієнтованої стратегії розвитку досить 

тривалий етап, який потребує зосередження на головній цінності компанії – 

клієнтах, без яких неможливого досягти сталого розвитку, отримати лідируючі 

позиції на ринку послуг в умовах турбулентного стану економічної системи. 

Завоювати довіру клієнта – один з критеріїв успішності бізнесу, бо якщо з 

першого разу цього не сталося, то ймовірність другого шансу дуже мала. Тому, 

соціально – відповідальна поведінка компанії дає змогу клієнтам відчути, як про 

них турбуються та діють в їх інтересах, що дає можливість повертатися знову. З 

впевненістю можна сказати, що подальші дослідження по цій темі є вкрай 

важливими для компаній, метою яких є довгострокова перспектива на сталий 

розвиток, утримання лідируючих позицій на ринку послуг, враховуючи швидкі 

зміни оточуючого середовища. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІМІДЖУ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ФОРМУВАННЯ 

 

У статті розглядається різноманітність тлумачення терміну «імідж», 

основні завдання та характеристики іміджу, роль позитивного іміджу для 

підприємства. Доведено, що позитивний імідж підприємства є важливим 

чинником впливу на споживача при виборі продукції. Запропоновано основні 

заходи щодо формування іміджу на підприємстві. 
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Успішність сучасної організації значною мірою залежить від її іміджу. У 

ньому концентруються об'єктивні і суб'єктивні цінності, закладені в основу 

діяльності суб’єкта. Сукупність цих цінностей визначає конкурентні переваги 

кожної окремої організації. Позитивний імідж організації безпосередньо впливає 

на її ринкові позиції. А досягнення стійкого позитивного іміджу в умовах 

сучасної конкуренції формує атмосферу особливої прихильності і довіри 

споживача до організації, створюючи для неї низку додаткових переваг. Саме це 

визначає актуальність проблематики організації процесу формування іміджу та 

обумовлює необхідність узагальнення основних підходів і методик до 

цілеспрямованої розбудови іміджу для їх удосконалення та підвищення 

результативності використання. 

Дослідженню питань формування іміджу організації присвячені праці 

іноземних і вітчизняних вчених Т. Бурцевої, Л. Даниленко, Б. Джі, Ю. Смірнова, 

В. Секерин, Ю. Тулєєва. Відомими серед фахівців-практиків є праці І. 

Альошиної, В. Королько, О. Лисікової. Основні підходи до оцінки іміджу 

описуються в роботах К. Блюмської, Ю. Падафета, О. Скориніної, Т. Хомуленко, 

О. Шумкова.  

Одним із важливих спрямувань PR-діяльності є формування позитивного та 

ефективного іміджу організації, а на цій основі – досягнення і збереження її 

репутації та вибудованих довірливих відносин. 

Імідж – це той образ, за яким сприймається суспільством певна організація, 

людина або торгова марка чи товар. 

При формуванні іміджу потрібно зважати на такі його складові: моральні 

цінності, рекламна сфера, місцезнаходження та обстановка офісу, стиль одягу 

персоналу, назва фірми, бланки фірми, візитівки, пакети та ін. 

Питанням розробки і формування іміджу організації займаються спеціальні 

відділи. 

З іншого боку, імідж є враженням, яке справляє особистість або організація 

на окремих людей, групи. Це означає, що знання процесу сприйняття, 
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інтерпретації будь-яких фактів, відомостей про особистість, організацію певною 

групою людей є однією з найважливіших передумов управління іміджем. 

Такий образ може виникнути стихійно у наслідок певних дій і поведінки 

об’єкту; його можна створити штучно шляхом підбору певних стереотипів і 

установок. Отже, найчастіше створення іміджу – це свідоме цілеспрямоване 

коригування реальності відповідно до прихованих інтересів об’єкту. 

Імідж організації може бути як позитивним, так і негативним. Основою 

позитивного іміджу є довіра до організації, відповідна стереотипізація її 

сприйняття. Негативний імідж проявляється у недовірі до організації та її 

репутації. Як правило, позитивний образ організації економить її ресурси, а 

негативний – значно збільшує витрати. 

Позитивний імідж організації залежить від таких чинників: 

• якість, фінансова спроможність, конкурентоспроможність товарів 

(послуг); 

•  ефективність управління; 

• організаційна культура та екологічна безпека; 

• тиражування імені організації через засоби масової інформації. 

Іміджу як спеціально сконструйованому, маніпулятивному психічному 

образу притаманні такі характеристики: 

• якісна категорія, яка виникає у свідомості людей, не підлягає прямому 

вимірюванню; 

• цілісний, відповідний однозначним узагальнюючим уявленням; 

• не стійкий, його постійно потрібно підкріплювати рекламою або іншими 

заходами; 

• як стереотип має обмежену кількість компонентів: складність конструкції 

тільки заважає його сприйняттю; 

• створюється на реальних фактах та їх цілеспрямованих маніпуляціях і 

коригуванні без сильного перебільшення певних властивостей; 
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• прагматичний, тобто орієнтований на вирішення окремого кола завдань, 

які відповідають цілям підприємства (людини); 

• динамічний, підкориговується залежно від змін оточуючого середовища; 

• передбачає сильний емоційний відгук; 

• залежить від уявлень людей, його трансформація передбачає 

маніпулювання такими уявленнями. 

Основна функція іміджу – формування позитивного відношення до будь-

чого. Це, в свою чергу, формує довіру, а потім високі оцінки та впевнений вибір. 

Він сприяє підвищенню престижу і як слідство – авторитета і впливу. 

Зростання уваги до проблеми формування позитивного іміджу організації 

не випадкове. Позитивний корпоративний імідж стає необхідною умовою 

досягнення фірмою стійкого і тривалого ділового успіху. Цьому є цілком 

розумне пояснення: по-перше, він дає ефект придбання організацією визначеної 

ринкової сили, тому, що призводить до зниження чутливості до ціни; по-друге – 

зменшує замінність товарів, а це означає, що він захищає організацію від атак 

конкурентів і зміцнює позиції щодо товарів-замінників і, по-третє – полегшує 

доступ фірми до різного роду ресурсів: фінансових, інформаційних, людських 

тощо. 

Здійснення процесу управління корпоративним іміджем вимагає чіткого 

уявлення про його структуру й особливості психологічних процесів формування 

іміджу у свідомості індивідів. Імідж організації є цілісним сприйняттям 

організації різноманітними групами громадськості, який формується на основі 

інформації про різноманітні сторони діяльності організації, що зберігається у 

їхній пам’яті. 

Зміст поняття іміджу організації включає дві складові. Описову 

(інформаційну) складову, яка являє собою образ організації, або сукупність всіх 

знань про неї, і складову, пов'язану з відношенням громадськості до фірми. 

Оцінювальна складова існує в силу того, що інформація, яка зберігається в 

пам'яті, не сприймається байдуже, а збуджує оцінки й емоції, які можуть мати 

різноманітну інтенсивність, оскільки конкретні риси образу організації можуть 
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викликати більш-менш сильні емоції, пов'язані з їхнім прийняттям або осудом. 

Люди оцінюють організацію через призму свого минулого досвіду, ціннісних 

орієнтацій, узвичаєних норм і моральних принципів. 

Образ і оцінка піддаються лише умовному концептуальному розрізненню. 

У реальності вони нерозривно пов'язані й утворюють єдине ціле. Таким чином, 

імідж організації можна розглядати як існуючу в свідомості людей систему 

уявлень і оцінок, об'єктом яких вона є. 

Імідж організації володіє певною стабільністю. Необхідно тривалий час та 

великі зусилля, щоб змінити уяву людей, тоді як людина намагається досягти 

максимальної внутрішньої згоди. Згідно теорії когнітивного дисонансу, уяви, 

відчуття, ідеї, які вступають у протиріччя з іншими уявленнями, відчуттями та 

ідеями індивіда, призводять до порушення гармонії особистості, ситуації 

психологічного дискомфорту. Якщо людина відчуває потребу в досягненні 

внутрішньої гармонії, то вона готова застосовувати різноманітні дії, які 

спрямовані на досягнення втраченої рівноваги. Тому дуже важливо, щоб кожен 

елемент структури іміджу був інформаційно заповненим самою організацією. В 

противному випадку, масова свідомість в силу певних стереотипів, 

наповнюватиме змістом недостаючий елемент самостійно, що не завжди може 

йти на користь підприємству. В майбутньому, впроваджуючи вже нову 

інформацію, прийдеться переборювати бар’єр вже існуючої установки. 

Не секрет, що імідж організації складається із певного набору елементів, які 

щільно пов’язані один з одним. Такі елементи, в свою чергу, є результативними 

чинниками, які формуються на підставі проведення маркетингової 

комунікаційної кампанії. 

Етапи створення іміджу є наступними: 

- визначення цільової аудиторії, вивчення її віку, роду занять і т.п.; 

- розробка концепції іміджу. Концепція іміджу - це головні принципи, 

мотиви і цінності, характерні для фірми і її товарів, а також значимі для 

споживача; 

- формування, впровадження і закріплення іміджу у свідомості споживача. 
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З урахуванням цих компонентів і повинна здійснюватись іміджмейкерська 

робота. Можна виділити три її рівні: виробничий, маркетинговий, 

менеджерський. 

Основою іміджу, головним засобом його формування є фірмовий стиль, 

який включає фірмовий знак,логотип, слоган, фірмовий одяг та фірмову колірну 

гаму. Візуальні засоби виступають дизайнерськими прийомами формування 

іміджу, що включають створення упакування, оформлення вітрин, офісів, 

виставок, розробку макетів оголошень. Оригінали-макети можуть бути різними, 

але один елемент, який постійно присутній у всіх позиціях, робить цілу серію 

макетів пізнаваними. Важливу роль, при цьому, відіграє колір. Вербальні 

(словесні) засоби включають спеціально підібрану стилістику, орієнтовану на 

нестатки споживача. До рекламних засобів відносяться використані в кожному 

конкретному випадку засоби, що сприяють формуванню сприятливого 

відношення споживача до організації. Нарешті, PR-заходи – це продумані, 

сплановані, постійні зусилля по встановленню і зміцненню взаєморозуміння між 

організацією і громадськістю, зокрема через виставки, презентації, прес-

конференції, спонсорські заходи, які відповідають специфіці організації.  

Виходячи з усього наведеного вище, можна зробити висновок, що 

формування позитивного іміджу організації – це складний і багатоаспектний 

процес, якому на практиці відповідають різні підходи і методики. Необхідно 

зазначити, що кожен із розглянутих підходів не є досконалим і потребує 

залучення інформації та використання прийомів і способів із інших методик. 

Таким чином, саме комбінування різних підходів і методик є резервом їх 

удосконалення та забезпечує досягнення стійкого позитивного іміджу 

організації. Керівництво сучасної організації повинно чітко усвідомлювати, 

яким на сьогодні має бути імідж організації та відповідно до цього обирати 

актуальні для конкретних зовнішніх умов способи його підтримки та розвитку. 

Останнє потребує подальших досліджень у напрямку визначення та оцінки 

впливу зовнішніх факторів на імідж організації. 
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Постановка проблеми. Пандемія коронавірусу COVID-19 виступає 

найбільшим випробування, з яким зіштовхнувся світ та Україна, адже в умовах 

сучасності COVID-19 було зафіксовано у 218 країнах та територіях світу. 

Наявною була негативна динаміка зростання  захворюваності на коронавірус і в 

Україні. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Передумови впливу пандемії 

COVID-19 на розвиток туризму в Україні аналізували та досліджували такі 

дослідники та науковці як А. М. Виноградський, Ю. І. Палега, А. А. Терещенко, 

В. І.Дяченко, В. Кузнєцова, Л. Г.Мельник, В. В. Герасименко, Т. І. Ткаченко, Н. 

О. Нечаюк, Л. І. Воротіна, М. П. Мальська, Н. В. Антонюк, Н. М. Ганич, Л. І. 

Гальків, Л. В. Галаз та багатьох інших. 

Виклад основного матеріалу. Індустрія туризму є однією з найбільш 

залежних від зовнішніх факторів. Кліматичні катаклізми, військово-політичні 

конфлікти, зміни законодавства, епідемії, фінансова криза істотно впливають на 

стан і розвиток туристично-рекреаційного комплексу, його інвестиційну 

привабливість. У 2020 році одним із основних факторів впливу на економічні 

процеси стало поширення пандемії COVID-19. 

Головною метою розвитку туризму в Україні є створення сприятливого 

організаційно-правового та економічного середовища для розвитку цієї галузі, 

формування конкурентоспроможного вітчизняного туристичного продукту на 

світовому ринку на основі ефективного використання природно-історичних 

ресурсів та культурного потенціалу України, забезпечення її соціально-

економічних інтересів та екологічної безпеки  [1]. 

Відповідно до цього, встановлено, що однією з галузей, яка найбільше 

постраждала та зазнала значних фінансово-економічних наслідків під час 

пандемії COVID-19, є туристична галузь.  

Сьогодні індустрія туризму переживає серйозні трансформації, які 

потребують якісного та ретельного аналізу факторів, що впливають на попит у 
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зв’язку з пандемією COVID-19. Майже всі країни розробляють і впроваджують 

програми стимулювання та підтримки розвитку індустрії туризму, 

передбачаючи, зокрема, підтримку малого та середнього бізнесу шляхом 

надання доступних кредитів, державних позик і субсидій, відстрочення виплат 

боргів, надання податкових відпусток, пільги та знижені ставки за окремими 

податками тощо  [7, с.119].  

Варто встановити, що сучасні країни починають переорієнтовуватися на 

стимулювання розвитку внутрішнього туризму, який меньше залежить від 

глобальної коронавірусної кризи та карантинних заходів.  

Пандемія COVID-19 сприяє пришвидшеному впровадженню онлайн-форм і 

цифрових інструментів у наданні туристичних послуг, що дозволяє зменшити 

контакти під час взаємодії туристів та надавачів туристичних послуг. Це 

забезпечує дотримання суб’єктами туристичної індустрії санітарних норм [4]. 

Дослідники розглядають основні проблеми туристичної сфери України, які 

виникли внаслідок вживання превентивних заходів щодо подолання пандемії 

коронавірусу у світі та Україні. Водночас Погребняк Л. та Гавришків Н. 

розкривають сутність явища сільського туризму як одного з пріоритетних і 

перспективних напрямів на сучасному етапі в період пандемії COVID-19.  

Жаліло Я. А., Ковалівська C. В., Филипенко А. О., Химинець В. В. та 

Головка А. А. вважають, що Україна стає все більш цікавою для іноземних 

туристів, про що свідчить зростання статистики відвідувань нашої країни в 2015-

2018 роках [5, с.78-79]. 

Сущенко Р. досліджує, як іноземні уряди намагаються протистояти 

викликам у туристичній галузі та до яких креативних ідей вони вдаються, щоб 

мінімізувати втрати.  

Доцільно встановити, що туристична сфера України є однією з найбільш 

чутливих галузей економіки, які у 2020 році постраждали внаслідок пандемічних 

і карантинних обмежень. Варто встановити і те, що протягом останніх років 

вітчизняна туристична галузь стрімко інтегрувалась у світову туристичну 



489 
 

індустрію та проявила себе як один з найбільш перспективних напрямів 

структурної переорієнтації вітчизняної економіки.  

На жаль, позитивні тенденції розвитку галузі у 2020 р. було повністю 

знівельовано безпрецедентними карантинними заходами, викликаними 

пандемією COVID-19. Така ситуація виявилась притаманною не лише для 

українського туризму [2]. 

Варто зауважити, що туризм як провідний вид діяльності не може існувати 

як окрема галузь економіки, відповідно до цього, доцільно розглядати його вплив 

на економіку нашої держави в умовах COVID-19 з урахуванням суміжних 

галузей.  

Досліджено, що станом на грудень 2021 року українська туристична галузь 

втратила близько 1,9 млрд доларів з бюджету країни. Чимало туристичних 

компаній та підприємств не змогли пережити карантин та були змушені 

залишити ринок туристичної індустрії через брак коштів та банкрутство. Варто 

встановити, що наразі Асоціація гостинності України узагальнила правила 

роботи готелів та санаторіїв, які затверджені урядами інших країн та 

запропоновані Кабінету Міністрів. Хоч економіка нашої держави не настільки 

прив’язана до в’їзного туризму, якщо карантин буде продовжено, збитки для 

даної галузі сягатимуть 4-6 мільярдів доларів. 

Доцільно підкреслити і те, що при усіх негативних наслідках кризи 

спричиненої пандемією COVID-19 сучасна туристична галузь вже давно 

перебуває на порозі серйозних змін. Ситуація у результаті коронавірусу, 

ймовірно, лише прискорила трансформацію туризму в Україні.  

На основі праць видатних дослідників та науковців, можна констатувати, 

що під впливом пандемії COVID-19 саме розвиток такого напряму, як зовнішній 

туризм, найбільше зазнає збитків. Відповідно до цього, важливо сформувати 

власний український конкурентоспроможний туристичний продукт, який би 

враховував наслідки психоемоційного виснаження населення, з одного боку, та 

фінансово-економічної кризи – з іншого, яка настане після закінчення 

карантинних заходів, запроваджених державою. Якщо задля запобігання 
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фінансово-економічної кризи уряд повинен розробити відповідні механізми для 

зменшення її руйнівних наслідків, то для відновлення психоемоційного рівня 

населення необхідно створити умови, які мають стати каталізатором змін у сфері 

туризму та економіки України в цілому.  

Варто встановити, що задля «раціонального й ефективного використання 

рекреаційних, природних, туристичних, лікувальних та інших ресурсів України 

необхідно сформувати рекреаційно-туристичне середовище за допомогою 

створення та забезпечення функціонування зон розвитку курортів та туризму, 

розробити, впровадити та запропонувати споживачеві конкурентоспроможний 

національний рекреаційно-туристичний продукт-послугу» [4, с.39]. 

Для підтримки підприємств туристичної галузі Урядом України 

впроваджено такі заходи: 

− звільнення суб’єктів туристичної діяльності від сплати ПДВ, податку на 

прибуток та єдиного соціального внеску (ЄСВ), земельного податку та податку 

на об’єкти нежитлової нерухомості;  

− скасовано сплату туристичного збору до кінця 2020 року та звільнено 

від оподаткування при сплаті орендної плати та користування землею орендарів 

державного та комунального майна [6]. 

З метою економічного розвитку України недостатньо тільки декларувати 

стратегічність і пріоритетність галузей економіки, але й вкрай важливо 

забезпечити механізм їхнього відповідного функціонування, адаптації до 

викликів сучасності, жорстких правил конкуренції. 

Узагальнення досліджень щодо особливостей функціонування сфери 

туризму в умовах пандемії Коронавірусу, дає підстави стверджувати, що 

відновлення ефективної діяльності суб’єктів господарювання має відбуватися в 

умовах контрольовано, цілеспрямовано всіма учасниками управління. Водночас 

забезпечення ефективності туристичної галузі потребує впровадження 

креативних технологій в алгоритми управління на всіх етапах виходу з кризи. 

При цьому забезпечення ефективності туристичної галузі потребує 
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імплементації креативних технологій в управлінські алгоритми на усіх стадіях 

виходу з кризи.  

Мету постпандемічного відновлення галузі можна підсумувати так: 

створення креативної туристичної пропозиції (включаючи туристичний досвід 

та пропозицію оригінального туристичного продукту) на основі якісної індустрії 

розваг, впровадження європейських трендів на ринку, з акцентом на автентичні 

цінності та соціально-культурний вимір напрямків  [3]. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Таким чином, доцільно 

встановити, що криза туристичного бізнесу, яку спричинив COVID-19, змусила 

дану галузь вийти із зони комфорту у пошуках інноваційних напрямків свого 

розвитку та заохочення туристів. Відповідно до цього, аби туризм України почав 

відроджуватись, його необхідно підтримувати, запроваджуючи різні інновації та 

дотримуючись відповідних стратегічних цілей. 
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У статті розкрито роль та переваги застосування, вплив та використання 

різних видів просування, що широко застосовуються у сфері готельних послуг як 

невід’ємної складової частини сфери туристичної індустрії. Досліджено 

основні проблеми впровадження новітніх видів просування на підприємствах 

готельного бізнесу в сучасних умов господарювання. 
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Постановка проблеми. Ринок готельних послуг постійно розвивається, 

відповідаючи вимогам сучасності. Сталі маркетингові стратегії втрачають 
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актуальність, натомість є гостра потреба у інноваційних технологіях та 

визначенні максимально ефективного балансу в комбінуванні різних форм 

рекламної діяльності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тема просування готельних послуг 

розглянуто в чисельних працях як вітчизняних, так і зарубіжних учених-

теоретиків та практиків, серед яких: Т. Гірченко, О. Дубовик, К. Шеєнкова та 

інші. Важливим є комплексний розгляд усіх цих досліджень та формування 

єдиної картини, що відповідає сучасній ситуації в індустрії гостинності. 

Постановка завдання. Мета статті полягає у дослідженні сучасного стану 

ефективності різних способів просування готельних послуг, їх особливостей та 

розробленні практичних рекомендацій щодо застосування їх для подальшого 

розвитку підприємств готельного господарства. 

Виклад основного матеріалу. Готельна галузь України в умовах глибоких 

соціально-економічних трансформацій стає все більш динамічною і 

пріоритетною сферою економічної діяльності. Міжнародний досвід свідчить, що 

розвиток готельного господарства сприяє зростанню надходжень до бюджетів 

усіх рівнів, створює нові робочі місця, формує сприятливий туристичний імідж 

країни. Тобто ефект полягає як у економічній, так і у соціальній площині. Аби 

цього досягти необхідна ефективна стратегія просування готельних послуг.  

Просування – це різні тактичні та стратегічні засоби, що мають на меті 

безпосереднє й опосередковане зміцнення позицій підприємства на ринку 

пропонованих їм продуктів та активізацію продажу цих продуктів. Представлене 

широке визначення охоплює всі засоби, які, як найближчим часом, так і у 

віддаленій перспективі, можуть призвести до збільшення попиту на певні 

продукти. Інші автори та перекладачі визначають просування в сенсі, 

наближеному до наведеного визначення, як активізацію продажів, систему 

маркетингової комунікації або ж як систему торговельної комунікації. 

Просування у відповідності з прийнятим визначенням становлять окремі види 

діяльності у сфері: реклами, public relations, спонорства, індивідуального 

продажу, іншої діяльності, пов'язаної з просуванням.  



494 
 

Реклама є одним з потужних інструментів просування продуктів і послуг в 

готельній індустрії. Реклама готельних послуг заснована в першу чергу на 

стимулюванні продажу послуг, надання інформації, яка служить кращому 

розумінню пропонованих послуг, нагадуванню про фірму та її послуги, 

формуванню позитивної думки про підприємство і його послуги. Основною 

метою формування та підтримки зв’язків з цільовою аудиторією є встановлення 

взаєморозуміння між цільовою аудиторією і підприємством.  

Цільову аудиторію можуть складати постійні та потенційні споживачі, 

маркетингові посередники, виробники транспортних послуг, заклади 

ресторанного господарства, підприємства рекреації та інші. Встановлення 

доброзичливих відносин з цільовою аудиторією можна здійснити різними 

шляхами. Це може бути участь у благодійних акціях, громадському житті міста 

та району, участь представників фірми і роботі семінарів, конференцій, виступи 

в школах, на підприємствах, організація днів фірми і днів туризму, заходів 

подієвого характеру (ювілей фірми, виведення на ринок нового продукту, 

початок сезону, вшанування ювілейного клієнта). Розміщення інформації про 

готель у вітчизняних і зарубіжних друкованих та віртуальних готельних 

довідниках, відповідна інформація у телефонних довідниках, власна інтернет-

сторінка з поточною інформацією, аккаунти в соціальних мережах, видання та 

розповсюдження інформаційних буклетів про послуги готелю, ціни на ці послуги 

і достоїнства найближчих околиць, оповіщення через пресу та радіо про 

майбутній відкритті готелю.  

Формування прихильності – ця функція є дуже важливою, коли ми маємо 

прямих конкурентів. Інформацією можна обмежитися там, де існує один готель 

у радіусі багатьох десятків кілометрів. Тобто відсутність будь-якої суттєвої 

конкуренції. Якщо на невеликій території знаходиться велика кількість готелів, 

то набувають значення заходи, які схиляють клієнта до вибору певного закладу. 

Висока присутність бренду підприємства у полі зору потенційного споживача є 

дуже важливою. По-перше, це формує відчуття професійності та довіри до 

закладу, по-друге, це підвищую рівень впізнаванності.  



495 
 

Серед способів формування прихильності найбільш розповсюдженими є: 

листи на адресу потенційних клієнтів з метою ознайомлення з готелем і регіоном, 

пропозиція пільгових цінових умов окремим фірмам, тимчасові покажчики 

дороги до готелю, можливість бронювання через Інтернет, установка в аеропорту 

телефону, що забезпечує прямий зв'язок з адміністрацією, організація доставки 

гостей з залізничного вокзалу або аеропорту в готель [1].  

Популярність використання телевізійної реклами для готельних 

господарств з кожним роком зменшується, проте вона досі може виявитися 

досить ефективною, про що говорить широка популярність деяких рекламних 

текстів. Діапазон ефірного мовлення забезпечує успішне розповсюдження 

інформації по конкретному регіону чи навіть країні. Разом з тим ціни на 

розміщення реклами в загальнонаціональних телевізійних програмах високі, 

краще рекламний час – близько 20.00.  

У курортних містах з високим рівнем конкуренції найбільш 

розповсюдженим видом реклами є реклама на щитах. В даному випадку він є 

досі актуальним, адже дозволяє охопити аудиторію подорожуючих, що не 

обирають місце розташування заздалегідь. Також головною перевагою є досить 

помірна вартість. 

В останні півтора десятиріччя одним із головних факторів, що прискорює 

формування і розвиток інформаційного суспільства, є Інтернет. Він став не лише 

глобальним засобом комунікацій без територіальних і національних кордонів, 

але й ефективним інструментом ведення бізнесу, досліджень, впливу на 

аудиторію. Участь в пошукових системах Інтернет сьогодні стає одним з 

важливих інструментів просування готелями своїх послуг. Величезна кількість 

людей за допомогою комп'ютера і доступу в мережу щодня шукають найбільш 

оптимальні варіанти розміщення в тому місті, в який вони збираються їхати.  

Активна боротьба в пошукових системах за потенційного споживача 

пов'язана з серйозною конкуренцією. І, як правило, не з іншими готелями, а з 

туристичними фірмами, що займаються внутрішнім туризмом. Сьогодні в цьому 

сегменті основне залучення споживачів саме відбувається через Інтернет, a тому 
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фірми не шкодують коштів і часу на поліпшення показників своїх електронних 

ресурсів. На жаль, готелі в більшості випадків програють цю боротьбу, оскільки 

поодинці стикаються з серйозними конкурентами, для яких дані показники – це 

основа їх ефективного господарювання. Так, наприклад, за запитом «готелі 

Київ», та і взагалі будь-який обласний центр країни, в першій десятці при пошуку 

в Google присутні ресурси тільки туристичних агентств (агентств Інтернет-

бронювання), що займаються розміщенням в цих готелях. Маючи договірні ціни, 

дані фірми можуть запропонувати споживачам більш привабливі ціни, ніж сам 

готель. Подібна ситуація і з іменними запитами, де першим повинен бути 

офіційний сайт.  

Раціонального використання інформації про готельні ресурси, фактори, 

місця надання (споживання) послуг сприяє реалізація на туристських 

підприємствах функцій нових інформаційних технологій, в тому числі Інтернет-

технологій. Головне призначення інформаційного забезпечення розвитку 

підприємств готельного бізнесу – сприяти прийняттю споживачем 

обґрунтованого рішення щодо вибору з наявного набору підприємств готельного 

бізнесу саме того готелю, який в найбільшій мірі відповідає його потребам і 

очікуванням. Наочним прикладом практичного застосування моделі процесу 

прийняття рішення щодо вибору готелю на базі інформаційних технологій є 

система Інтернет-бронювання місць в готелях. 

Проте, незважаючи на це, власний веб-сайт досі надає широкі можливості 

для просування. Він не є суто соціальним медіа, однак наявність ефективного та 

добре керованого веб-сайту стає основною необхідністю для будь-якого готелю, 

який прагне бути конкурентоздатним. Зрештою, веб-сайт – найкращий 

інструмент формування присутності готелю в Інтернеті, і якщо його інтерфейс 

зручний у користуванні та інформативно наповнений, він може стати головною 

рушійною силою більшості бронювання. Наприклад, існує можливість 

розміщення так званих банерів як однієї з можливих форм своєї реклами на 

чужих інтернет-сторінках, на які заходить більше всього користувачів [3]. Також 

можливе просування у вище згаданих пошукових системах, за використання 
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вузьких пошукових запитах або наявності високих бюджетів, цей спосіб може 

бути ефективним.  

Ще одним із видів просування в Україні готельних послуг є спонсорство 

благодійних акцій, культури, освіти, спорту. Відбувається зазвичай у вигляді 

перерахування частини прибутку як подарунку на рахунок обраного установи 

для організації конкретного заходу або забезпечення іншої діяльності 

некомерційної установи або організації, що виконують певні суспільні функції.  

У своєму становленні та розвитку ринок готельних послуг України 

зіткнувся з низкою проблем. Однією з них є низька конкурентоспроможність 

готельних послуг, яка формується за рахунок рівня цін та якості послуг. За 

рахунок зміни нормативної бази, високого податкового тиску, відсутності 

могутніх міжнародних готельних мереж, якість обслуговування розглядається як 

важлива сфера діяльності підприємства.  

Висновки і перспективи подальших досліджень. Таким чином, нами 

встановлено пор наявність чималої кількості видів просування готельних 

підприємств, кожен з яких має свою специфіку. Найбільш розповсюдженим є 

просування через мережу Інтернет, адже цей спосіб надає найбільше 

можливостей та є найдешевшим. Свою нішу досі займають традиційні «фізичні» 

способи просування, що значною мірою направленні на формування 

впізнаванності бренду та підвищення лояльності споживачів готельних послуг. 

За наявності бюджету найбільш ефективною буде стратегія комбінування цих 

способів. Оскільки сфера маркетингу є надзвичайно динамічною, постійні 

дослідження є необхідними для актуалізації данних. 

Список використаних джерел: 

1. Гірченко Т. Д., Дубовик О. В. Маркетинг: навч. посіб. Київ : Фірма 

«ІНКОС», Центр навчальної літератури, 2007. 255 с. 

2. Інтернет як інструмент маркетингу. URL: 

http://www.isys.in.ua/usefulmarket.htm. (дата звернення: 26.09.2022) 

3. Хумарова Н.І., Дишкантюк О.В. Гостинність, туризм та рекреація у 

забезпеченні розвитку економіки вражень. «Про перспективи, проблеми і 

http://www.isys.in.ua/usefulmarket.htm


498 
 

завдання розвитку сфери туризму і рекреації в Україні»: матеріали ХІ Пленуму 

Спілки економістів України , 29 вересня 2017 р., Київ, СЕУ / За заг. ред. акад. 

АЕНУ В.В. Оскольського.  Київ, 2017. С. 61-73. 

 

УДК 004:640.4(045)  

Анастасія Репей 

Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 
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У статті розкрито роль та переваги застосування, вплив та використання 

інтернет-технологій у сфері готельних послуг як невід’ємної складової частини 

сфери туристичної індустрії. На основі досліджень, що охоплюють аналіз та 

оцінку використання Інтернет-технологій виявлено основні проблеми їх 

використання для налагодження ефективного спілкування з клієнтами та 

просування послуг на ринку сфери гостинності. 

Ключові слова: просування, готелі, Інтернет, соціальні мережі, вебсайт, 

конкурентоспроможність, маркетингова стратегія.  

Постановка проблеми. Сучасні інноваційні технології дали поштовх для 

вдосконалення та формування сучасних систем комунікацій. Сьогодні можна з 

достатньою впевненістю говорити, що Інтернет як глобальний засіб комунікації 

займає одну із лідируючих позицій у більшості сфер життя суспільства, а 

соціальні мережі визначають сучасні світові комунікаційні процеси. У сучасних 

умовах гострої конкуренції кожен готель намагається заявити про себе у 

інформаційному просторі, використовуючи вебсайти. При цьому важливо 

підібрати правильні способи оптимізації та просування сайту в мережі. Саме від 

їх правильного застосування залежить попит послуг готелю у потенційного 

замовника. Тому дослідження щодо використання сайтів як інструменту 
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просування готельних підприємств у соціальних медіа є надзвичайно 

актуальним. Поява та швидкий розвиток сайтів у мережі Інтернет привели до 

справжньої революції у сфері організації і ведення комерційної діяльності.У 

зв’язку із цим з’являється завдання виявлення перспективних напрямів 

використання мережі Інтернет у практичній діяльності підприємств цієї галузі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання використання 

можливостей Інтернету в діяльності підприємств висвітлено в низці праць 

українських та зарубіжних учених-теоретиків та практиків, серед яких: С. 

Мельниченко, К. Шеєнкова, Т. Дупляк та інші. Разом із тим недостатньо вивчено 

можливості використання Інтернет-технологій українськими підприємствами. 

Також варто зауважити, що тема використання медіамаркетингу підприємствами 

готельних послуг залишається дискусійною і потребує доопрацювань. Усе це 

зумовлює необхідність систематизації знань та досліджень практичних аспектів 

функціонування компаній в Інтернет-просторі. 

Постановка завдання. Мета статті полягає у дослідженні сучасного стану 

впливу Інтернет-технологій на діяльність підприємств сфери гостинності та 

розробленні практичних рекомендацій щодо застосування їх для подальшого 

розвитку підприємств. 

Виклад основного матеріалу. У сучасних умовах одним із найефективніших 

засобів комунікації та реклами є мережа Інтернет. Вона дає можливість із 

мінімальними витратами поінформувати багатомільйонну цільову аудиторію 

про послуги. Крім того, перевагами реклами в Інтернеті є те, що вона дає змогу 

передавати текстову, графічну, аудіо- та відеоінформацію, а також оцінювати 

ефективність заходів за рахунок зворотного зв’язку із цільовою аудиторією.  

Впровадження Інтернет-технологій відкриває нові можливості для 

ефективного вирішення основних завдань підприємств. Експлуатація мережі дає 

змогу підприємству сфери гостинності реалізувати програми ресурсозбереження 

шляхом зниження експлуатаційних витрат на утримання систем зв'язку, 

уникнути величезних навантажень, збільшити продуктивність праці, поліпшити 

якість послуг, виконуваних робіт і підвищити кваліфікацію працівників. 
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Більше ніж чверть світового населення є активними користувачами мережі 

Інтернет. За 2017 р. доступ до Інтернету отримали 250 млн. осіб, і кількість 

Інтернет-користувачів уперше в історії перевищила 4 млрд. 

За даними Internet World Stats, щоденно збільшуються потоки активних 

користувачів глобальної мережі [1]. 

Серед географічних регіонів світу найбільша питома вага населення, що 

активно користується Інтернетом, припадає на Північну Америку, найменший 

відсоток 

становить населення Африки. Такі показники безпосередньо показують 

резонансний розвиток країн цих регіонів, адже Північна Америка, куди входить 

США, є високорозвиненим з економічного погляду регіоном, а переважна 

більшість країн Африки має статус країн третього світу. 

Тенденція до зростання кількості користувачів спостерігається і в 

українському сегменті Інтернету. У 2017 р. Інтернет-асоціація України 

оприлюднила результати щоквартального дослідження аудиторії українського 

Інтернету. Згідно з даними дослідження, в Україні користуються Інтернетом 21,6 

млн. осіб. Серед сучасних європейських країн Україна посідає дев’яте місце, 

15,3% населення активно використовує можливості глобальної мережі (рис. 3). 

Порівняно із сусідніми державами цей показник є невисоким, адже більше 

половини населення Росії (59,7%) та майже чверть населення Польщі (22,5%) 

активно використовують можливості Інтернету для комерційних та особистих 

цілей.  

Така популяризація Мережі серед населення диктує необхідність 

використання її в діяльності туристичних фірм, адже серед користувачів 

Інтернету обов’язково є туристи. Дослідження показують, що реклама в 

Інтернеті може впливати на споживачів туристичних продуктів навіть більш 

ефективно, ніж теле- чи радіореклама. У зв’язку із цим постає завдання 

виявлення перспективних напрямів використання глобальної мережі Інтернет у 

практичній діяльності підприємств сфери гостинності. 



501 
 

Застосування підприємствами різних видів Інтернет-технологій в 

управлінні бізнес-процесами має значні переваги, однак кожний керівник 

підприємства повинен оцінити можливий ефект від їх упровадження. Ось чому 

виникає необхідність визначення оцінки ефективності застосування Інтернет-

технологій в управлінні бізнес-процесами підприємства сфери гостинності.  

Для моделювання поведінки споживачів сфери гостинності та зростання 

ефективності Інтернет-реклами необхідно дотримуватися таких рекомендацій: 

1. Для проведення широкомасштабного анкетування споживачів слід 

використовувати інтерактивні банери нового покоління, що дають можливість 

зібрати анкети не лише на власному сайті, а й на десятках сайтів веб-видавництв. 

2. Доцільно заздалегідь узгодити формат рекламних носіїв із веб-видавцем, 

оскільки не всі сайти готові розміщувати інтерактивні банери, особливо зі 

звуком, а деякі з них (браузери) взагалі не підтримують інтерактивні банери. 

3. Необхідно отримати інформацію про механізми ротації та підрахунку 

даних (кількість завантажень рекламного носія, кількість натискань на нього) у 

вебвидавництвах, оскільки такі дані необхідні для оцінювання результатів 

рекламної кампанії. 

4. Веб-сайту як адресному інформаційному ресурсу в мережі Інтернет слід 

приділяти велику увагу, оскільки він є важливим маркетинговим інструментом, 

від якого залежать успіх бізнесу в мережі Інтернет і ефективність проведених 

рекламних заходів. 

5. Для малобюджетної рекламної кампанії доцільно розміщувати рекламу в 

банерній мережі, що дає змогу: задіяти десятки, а то й сотні сайтів із заданою 

тематикою; економити кошти, адже вартість розміщення реклами через банерні 

мережі є на порядок нижчою, ніж у разі розміщення банерів безпосередньо на 

заданих серверах; фокусуватися на певному регіоні (сегменті споживачів); 

отримати більш повну звітність про хід рекламної кампанії (статистику по 

кожному банеру, динаміку показів, відгуків). 
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6. Під час установлення фокусування слід вибирати не тематичні категорії, 

а конкретні сайти, оскільки не кожен сайт правильно визначає свою категорію і 

не всі вони мають однакову цінність для рекламодавця. 

7. Доцільно розміщувати рекламне звернення на «дошках об’яв», які 

згруповані за тематикою і працюють за принципом газет безкоштовних об’яв. 

8. Необхідно використовувати PR-заходи в мережі Інтернет: впливати на 

аудиторію через публікації матеріалів і новин в Інтернеті і засобах масової 

інформації, у мережевих оглядах, сайтах інформаційних агенцій, 

спеціалізованих і тематичних серверах; здійснювати контакт із представниками 

традиційних засобів масової інформації через Інтернет [2]. 

Методичні основи оцінки ефективності Інтернеттехнологій базуються на 

таких показниках, як частота відвідування веб-сайту, час, який проводить 

відвідувач на сайті, кількість відвідувачів.  

Одним із потужних комунікаційних інструментів Інтернет-технологій є веб-

сайт туристичного підприємства.  

Веб-сайт підприємства є своєрідним посередником між туристичним 

попитом та туристичною пропозицією, оскільки виконує функцію ознайомлення 

з параметрами послуг та подальшою їх реалізацією.  

Важливим є дослідження ефективності застосування веб-сайту в діяльності 

підприємств. Отже, визначимо основні функціональні характеристики, які 

повинен мати веб-сайт для забезпечення ефективності його функціонування.   

Для визначення комунікаційної цінності веб-сайту його доцільно оцінити за 

кількісними показниками. Аналіз таких показників дає змогу оцінити 

функціональність веб-сайту підприємства та виявити його потенційну 

комунікаційну цінність.  

Для визначення зручності веб-сайту доцільно оцінювати його якісні 

показники. Оцінка якісних характеристик веб-сайту дає змогу визначити його 

змістовність та оцінити сприйняття веб-сайту споживачами.  

Ефективність Інтернет-реклами оцінюється за кількома показниками, що 

відображають її вплив на цільову аудиторію. Основними з них є кількість хітів і 
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хостів на рекламованому сайті, відносні показники CTR, CTB, CTI. Хост в 

Інтернет-маркетингу – це користувач, який переглядає сторінки веб-сайту, шо 

рекламується. Унікальний хост – користувач з унікальною IP-адресою. 

Користувачі під час відвідування сайту роблять хіти, тобто перегляди сторінок. 

Один користувач може зробити безліч хітів [5].  

Застосування різноманітних Інтернет-технологій у діяльності сучасних 

підприємств є передумовою прогресивного розвитку та каталізатором 

ефективності функціонування, адже безперервне вдосконалення та постійне 

осучаснення ділової активності підприємств сфери послу забезпечують 

отримання відповідних економічних вигід. Згідно з рис. 4, Інтернет-технології є 

ефективними (76,2%) та не вимагають значних витрат часу (67,3%). До того ж 

вагомими перевагами є незалежність від робочого місця та миттєва доставка 

великого обсягу даних у будь-яке місце. Доцільно визначити основні переваги 

застосування Інтернет-технологій діяльності підприємств, ґрунтуючись на 

висновках керівників [3]. 

Респонденти відзначили, що Інтернет-технології є ефективними (76,2%) та 

не вимагають значних витрат часу (67,3%), також вагомимиперевагами є 

незалежність від робочого місця та миттєва доставкавеликого обсягу даних у 

будь-яку точку світу.  

Отже, різноманітні підходи до оцінки ефективностіІнтернет-технологій у 

діяльності підприємств сфери послугдають змогу проаналізувати значимість та 

необхідність їх застосування в управлінні бізнес-процесами. Оцінювання за 

різними показниками та критеріями дає можливість детальніше та достовірніше 

оцінити ефективність застосування сучасних Інтернеттехнологій, а також 

визначити необхідність та потребу в розширенні засобів Інтернет-технологій для 

ефективної реалізації бізнес-процесів підприємств.  

Висновки і перспективи подальших досліджень. У ХХІ ст. успішне 

функціонування будь-якого підприємства сфери гостинності, зокрема 

підприємств готельного бізнесу, автосервісів та туристичних підприємств, 

практично неможливо без використання сучасних інформаційних технологій. 
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Можливості глобальної комп’ютерної мережі Інтернет дають змогу 

використовувати її як ефективний засіб у діяльності підприємств сфери послуг. 

Поширення комп’ютерних систем бронювання пов’язане передусім зі 

збільшенням обсягів послуг та розширенням їхнього асортименту, скороченням 

вартості електронних послуг бронювання і резервування. Впровадження 

Інтернет-технологій дає змогу підприємствам сфери послуг суттєво скоротити 

час на обслуговування гостей, забезпечити резервування в режимі он-лайн, 

знизити собівартість послуг та ін. Застосування різноманітних інструментів 

Інтернет-технологій є одним із найбільш актуальних напрямів просування 

готельних продуктів та підтримання комунікаційного зв’язку зі споживачами. 

Отже, інноваційні технології в роботі підприємств сфери гостинності 

підвищують його конкурентоздатність та якість надаваних послуг, що позитивно 

впливає на імідж підприємства, збільшуючи потік постійних клієнтів, що 

гарантує отримання прибутку. 
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ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ, ЙОГО 
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У статті визначено основні тенденції та перспективи туристичної діяльності 

в Україні, та її вплив на соціально-економічний розвиток  країни в загальному. 

Визначено проблеми та шляхи вдосконалення ролі туризму у розвитку соціально-

економічної структури України. 

Ключові слова: фактори впливу, туризм, туристична діяльність, соціально-

економічний розвиток, перспективи розвитку, туристична інфраструктура. 

Постанова проблеми. На сьогоднішній день розвиток туристичної 

діяльності в Україні має суттєвий вплив на такі аспекти економіки, як 

виробництво товарів народного споживання, транспорт, торгівля, зв’язок, 

будівництво, сільське господарство та являється масштабним перспективним 

напрямком структурних змін в побудові економіки.  

Керуючись аналізом перспектив  розвитку туризму в Україні, слід 

зазначити, що новітній туристичний бізнес – це та сфера економіки та 

життєдіяльності суспільства, яка в більшій чи в меншій мірі інтегрує безліч 

галузей, майже кожну з них. Даний фактор і визначає одне з перших та головних 

місць, яке займає туризм у світовій економіці. Саме цей фактор повинен стати 

головним у формуванні нового державного підходу до туризму як тієї галузі, 

пріоритетний розвиток якої може позитивно вплинути на економічний і 

соціальний стан країни в цілому, стимулювати ряд важливих галузей економіки, 

сприяти зміцненню нового позитивного іміджу України на світовій арені. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Відомі дослідники, серед яких О. 

О. Любіцева, В. К. Бабарицька, М. П. Мальська та М. П. Бутко досліджують 
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вплив туризму на соціально-економічний розвиток держави [2]. У сучасній 

Україні питання туристичної індустрії як соціального та свого роду 

економічного явища в умовах глобалізації та міжкультурної комунікації 

становить великий науковий і практичний інтерес відповідно до сучасних умов 

розвитку держави. 

Виклад основного матеріалу. Стратегічною метою розвитку туристичної 

індустрії в Україні є створення конкурентоспроможного на світовому ринку 

туристичного продукту, здатного максимально задовольнити туристичні 

потреби населення країни, забезпечити на цій основі комплексний розвиток 

територій та їх соціально-економічних інтересів при збереженні екологічної 

рівноваги та історико-культурного довкілля. Розвиваючи туристичну галузь, 

приймаючі країни, зокрема і Україна прагнуть створити усі необхідні умови 

задля відвідування країни іноземними туристами, адже їхні враження формують 

й  поширюють позитивні чи негативні відгуки про стан і внутрішні процеси, що 

відбуваються в ній, зокрема, добробут її громадян, культурний розвиток та інше.  

Досліджено, що на сьогоднішній день у світі домінують процеси 

глобалізації та широкої інтеграції в міжнародні туристичні ринки. Суть 

глобалізації полягає в тому, що великі корпорації об’єднуються для ефективної 

роботи та досягнення певних цілей. Оскільки світ постійно розвивається, 

проблема визначення місця України в цих процесах є досить важливою [1]. 

Одними з важливих факторів, що впливатимуть у подальшому на розвиток 

ринку туризму, є демографічні зміни, матеріальний та соціальний стан 

населення, рівень освіти, тривалість відпустки, професійна зайнятість та багато 

інших чинників. 

Україні притаманним є набір необхідних й унікальних туристичних 

ресурсів, що у свою чергу формують передумови ефективного й прибуткового 

розвитку туризму: вигідне географічне положення, сприятливий клімат, 

різноманітний рельєф, унікальне поєднання природно-рекреаційних ресурсів та 

культурно-історичної спадщини, курорти, гостинність, відкритість (сприятливі 

візові режими для більшості іноземних туристів) [6]. 
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Провідні тенденції розвитку туризму України вагомо впливають на 

соціально-економічний розвиток держави та її політичні аспекти.  

Сьогодні Україна має всі передумови для інтенсивного соціально-

економічного розвитку туризму. Однак розвиток цієї важливої сфери 

національної економіки поки недостатній, оскільки значна частина природних 

територій та об’єктів культурної спадщини непридатні для відвідування 

туристами, туристична інфраструктура загалом не відповідає параметрам якості, 

а туристичні послуги обмежені пропозиціями. 

Тому разом з соціально-економічними функціями виробництва, послуг та 

отриманням максимально можливого прибутку сучасні туристичні підприємства 

зобов’язані повною мірою дбати про соціальний розвиток не тільки свого 

трудового колективу, але і місцевого населення в загальному. Соціально 

відповідальна поведінка всіх суб’єктів господарювання сприяє можливості 

координації їхніх дій у суспільстві, надійного партнерства з іншими соціальними 

групами, державними та неурядовими організаціями. 

Координація стратегічного розвитку культурної сфери і туризму на місцях 

повинна привести до більш тісної співпраці місцевої влади і реального бізнесу у 

вирішенні конкретних завдань по збереженню культурної спадщини, 

впровадження в практику діяльності музеїв, національних заповідників 

передової менеджерської практики, орієнтацію на роботу в ринкових вимірах і 

координацію діяльності з суб’єктами туристичної індустрії. 

Відсутність скоординованої висококваліфікованої та грамотної системи дій 

з проведення туристичного продукту України на світовий ринок, дає відчутні 

результати. Проблеми виникають насамперед з рекламою курортів. Тому 

абсолютно зрозуміло, що за кордоном дуже важко отримати інформацію як про 

саму Україну, так і про туристичні послуги, що в ній надаються. І хоча в нашій 

країні було створено власну інформаційну систему (ІГШ), вона в значній мірі 

носить комерційно-інформаційний, а не іміджевий характер. Зовсім інакше за 

кордоном. Наприклад, Великобританія, витрачає на ці цілі 80 млн. фунтів 

стерлінгів. Було підраховано, що кожен вкладений в рекламу фунт приносить 
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дохід від залучених туристів у 27 фунтів. Тому спрямування переважної частини 

коштів на рекламу України по всьому світу та її широкі туристичні можливості, 

буде правильним рішенням. 

Слід зазначити, що господарська діяльність у сфері туризму в Україні 

полягає у забезпеченні ефективного використання існуючої та створенні нової 

матеріально-технічної бази туризму, збільшенні валютних надходжень до 

державного бюджету, співпраці суб'єктів туристичної діяльності, 

працевлаштуванні, задоволенні його різноманітних потреб.  

Варто виділити один із найважливіших чинників, що впливає на розвиток 

як внутрішнього, так і міжнародного туризму, це є добробут населення. Існує 

чіткий зв’язок між тенденцією розвитку туризму, загальним економічним 

розвитком і особистими доходами громадян. Туристичний ринок дуже відчутний 

до змін в економіці. За стабільних цін зростання особистого споживання на 2,5 

% збільшує витрати на туризм на 4 %, а зростання особистого споживання на 5 

% - на 10%. 

Щорічне збільшення доходів громадян України приведе до більш 

інтенсивної туристичної діяльності і, зокрема, до збільшення кількості 

споживачів з високими доходами. В майбутньому населення України буде 

характеризуватися як таке, що має підвищену якість життя. Відпочинок, 

подорожі, мистецтво, культура стануть основними елементами, які заповнять 

вільний час людини. 

В останні роки туризм отримав значний розвиток і став масовим соціально-

економічним явищем міжнародного масштабу. Швидкому його розвитку сприяє 

розширення політичних, економічних, наукових і культурних зв’язків між 

державами і народами світу. 

Як відомо, реальний ВВП розраховується з урахуванням поправок на 

інфляцію, тому він більш об’єктивно демонструє об’єктивні досягнення 

економічного розвитку країни.  

Враховуючи постійне зростання рівня інфляції в Україні протягом 2013-

2019 років, темпи росту реального ВВП значно відстають від темпів зростання 
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номінального ВВП. При цьому номінальний і реальний ВВП України мають 

однакову тенденцію. Проте, темпи приросту номінального і реального ВВП 

майже ніколи не співпадають, оскільки це є можливим лише при нульовій 

інфляції.  

Що стосується частки туристичного сектора у складі ВВП України, то вона 

в цілому відображає тенденцію змін цих показників. Тобто із зменшенням 

динаміки реального ВВП зменшується питома вага частки туристичного сектора. 

І навпаки, зростання темпів реального ВВП супроводжується підвищенням або 

стабілізацією питомої ваги туристичного бізнесу у складі ВВП.  

В цілому частку туристичного сектора в генеруванні ВВП України можна 

охарактеризувати як дуже низьку, зважаючи на високий потенціал туристичної 

галузі країни. Вона в цілому не перевищує 2% ВВП, що значно нижче 

аналогічних показників світової економіки, де цей показник в середньому 

становить 10% ВВП.  

Згідно прогнозу експертів, наданого у звіті World travel and tourism council, 

в Україні на найближчі 10 років не очікується стрімке зростання іноземного 

туризму. За цей період кількість іноземних туристів, які відвідують Україну 

становитиме 21,4 млн. осіб, а прямі доходи від туристичного сектора зростуть до 

56,0 млрд. грн або 1,7% ВВП [3].  

Ситуація, яка склалася в туристичній сфері останнім часом, вимагає 

активного пошуку засобів подолання кризових явищ та інтенсифікації 

виробництва туристичного продукту, із забезпеченням необхідної якості. 

Головними зовнішніми факторами, що стримують розвиток туризму в 

Україні, є війна, падіння економіки і , як наслідок, відсутність необхідних 

інвестицій для розвитку туризму – як внутрішніх, так і іноземних. 

Туристична галузь є важливим чинником стабільного й динамічного 

збільшення надходжень до бюджету, істотного позитивного впливу на стан 

справ у багатьох галузях економіки (транспорт, торгівля, зв’язок, будівництво, 

сільське господарство тощо). Туризм сприяє підвищенню зайнятості населення, 

розвитку ринкових відносин, міжнародному співробітництву, залученню 
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громадян до пізнання багатої природної та історико-культурної спадщини, 

збереженню екологічної рівноваги. 

Висновки. Отже, на сьогодні туризм є однією з найбільш прогресивних та 

перспективних галузей світової економіки. Міжнародний туризм як один з 

провідних напрямків розвитку сфери послуг впливає на збільшення потоків 

іноземної валюти в країни, що приймають закордонних туристів. [4]. 

Тому Україна має потенційні можливості на розвиток туристичної 

діяльності та її вдосконалення. Адже просування бізнесу в туристичній сфері має 

здатність гарантувати вагомий вклад в економіку країни надаючи нові робочі 

місця, збільшуючи бюджет держави за допомогою сплати податків, а також 

іноземних туристів, які відвідують Україну. Але даний туристичний потенціал 

не використовується за призначенням і регіони не мають зацікавленості серед 

туристів. Розвиток туристичної галузі гальмується багатьма проблемами 

правового, організаційно-економічного регулювання, управління туристичною 

привабливістю територій і регіонів. З метою ефективного використання 

туристичного потенціалу регіонів та рекреаційно-курортної індустрії необхідно 

на державному рівні сформувати стратегічну концепцію управління розвитком 

туристичної привабливості територій з визначенням пріоритетності територій та 

їх відповідним фінансуванням.  
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SMM-ПРОСУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ 

РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ 

 

У статті розглядається поняття SMM-просування, його фактори та 

актуальність в сучасних умовах. Особлива увага приділяється SMM-

просуванням в Instagram як інструменту розвитку ресторанного бізнесу.  

Ключові слова: SMM-просування, маркетинг, соціальні мережі, ринок 

громадського харчування, ресторанний бізнес, унікальна торгова позиція. 

Постанова проблеми. SMM-маркетинг – це найбільш популярна форма 

просування товарів та послуг у соціальних мережах на сьогоднішній день. В 

Україні тенденція до продажу та просування товарів через мережу Інтернет 

з'явилася відносно недавно, близько 6 років тому. Таким чином, соціальні мережі 

мають перспективний характер просування ресторанних послуг, але досі не 

досліджені інструменти SMM для ресторанного бізнесу. 

Аналіз останніх джерел та публікацій. SMM-маркетинг як інструмент 

розвитку ресторанного бізнесу досліджували такі вчені та науковці, як 

Голубьонкова О.О., Лозинська Г.М. [1], Вовчанська О.М., Іванова Л.О., Балук 

Н.Р. [2]. Автори вивчали теоретичні та практичні аспекти просування 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/E_apk_2021_11_16


512 
 

ресторанного бізнесу через соціальні мережі, а також на власному досвіді 

надають поради у підвищені конкурентоспроможності ресторану. Втім, 

дослідження інструментів розвитку ресторанного бізнесу через соціальні мережі 

потребує більш детального вивчення.  

Метою статті є дослідження SMM-просування як інструмента розвитку 

ресторанного бізнесу. 

Виклад основного матеріалу. Сучасне визначення SMM-маркетингу - це 

всі соціальні медіа, головною метою яких є побудова соціальних взаємовідносин 

між продавцем та покупцем з метою здійснення продажу продукції чи послуг та 

інформування потенційного клієнта про товар. 

SMM використовується організаціями не тільки для інформування 

потенційних клієнтів про товари та послуги, але й для створення сприятливого 

іміджу та бренду компанії. Предметом просування сьогодні може бути все, що 

завгодно, не лише товар чи послуга, а й особистість [1]. 

SMM - маркетинг включає в себе: 

- організацію заходів компанії; 

- організацію рекламних компаній та акцій бренду; 

- ведення інформативного блогу про товари та послуги компанії; 

- створення сприятливого іміджу компанії за рахунок контактування з 

потенційними та фактичними клієнтами завдяки веденню соціальних мереж. 

SMM-маркетинг в умовах інформатизації та переміщення продажів в 

онлайн простір, володіє рядом переваг, і популярність просування у соціальних 

мережах обумовлюється такими факторами [2]. 

По-перше, головним плюсом SMM є можливість охоплення широкої 

аудиторії та відображення рекламних постів виключно для цільової аудиторії, 

яка формується в соціальних мережах за такими ознаками як стать, інтереси, вік 

тощо. 

Таргетинг - це можливість направити рекламне повідомлення тій цільовій 

аудиторії, якій точно буде цікава пропозиція. У соціальних мережах сьогодні 
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виділяється близько 15 пунктів або ознак, якими можна визначити цільову 

аудиторію. 

По-друге, обираючи просування через соціальні мережі, підприємство 

виходячи з цільової аудиторії, може вибрати найбільш відповідну соціальну 

мережу. 

По-третє, управління соціальними мережами не вимагає великих вкладень 

та багато часу, достатньо приділяти бізнес-акаунту по годині на день стабільно, 

щоб охоплення цільової аудиторії зростало. До того ж у зв'язку з розвитком SMM 

розробляються програми, які допомагають налаштувати автопостинг, 

масфоловінг, маслайкінг, тим самим залучаючи все більшу аудиторію. 

Ще однією перевагою SMM-маркетингу є наявність вбудованих додатків 

аналітичних систем (як «статистика» в Instagram), які дозволяють відстежувати, 

які пости найбільш цікаві читачеві блогу, які набирають більшу кількість лайків 

або переглядів [3]. 

Креативність SMM-менеджера дозволяє створювати рекламу в 

ненав'язливій формі та подавати користувачеві соціальних мереж не як 

нав'язливу рекламу, а у вигляді корисної рекомендації. Це досягається завдяки 

«розумним» налаштуванням пошукової системи або браузера, коли в 

рекомендації та в рекламу потрапляють ті новини, товари та послуги, які 

цікавлять користувача. Цей список інтересів формується, виходячи з попередніх 

запитів у системі. 

Якщо ще кілька років тому SMM-просування було актуальним лише для 

магазинів та бутіків, то сьогодні цим інструментом просування та розвитку 

користуються й підприємства громадського харчування. Сфера громадського 

харчування динамічна: на зміну закладам, що закриваються, приходять нові з 

актуальними «фішками», з'являються нові напрямки кухні, що сприяє зростанню 

інтересу споживачів до послуг підприємств громадського харчування та ще 

більш динамічному розвитку сфери громадського харчування [6] 

На сьогоднішній день існує тисячі різних соціальних мереж та сервісів 

комунікаційного, графічного, новинного характеру, але тільки декілька десятків 
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з них досягають успіху в залученні активної аудиторії та мають неймовірні 

перспективи для подальшого розвитку. Кожна з популярних соціальних мереж 

має свої особливості, які впливають на швидкість розвитку компанії та продаж 

товарів.  

Instagram тримає свої позиції найпопулярнішої соціальної мережі, яка 

ідеально підходить для розвитку бізнесу. 

Розглянемо детальніше найпопулярніші соціальні мережі в табл. 1. 

Таблиця 1. - Переваги та недоліки найпопулярніших соціальних мереж 
№ Соціальна 

мережа 
Цільова 

аудиторія 
Переваги Недоліки 

1 Facebook 25-54 Якісна, платоспроможна 
аудиторія, 
розширені можливості 
таргетованої реклами. 
окрема товарна стрічка, 
низькі витрати на рекламу 

Складний інтерфейс та 
настройка реклами, 
авторизація рекламного 
кабінету 
 
 

2 Youtube 25-34 Цільова реклама, 
можливість аналізу 
ефективності, 
активна аудиторія, 
просте використання 
функціоналу сайту, 
доступне безкоштовне 
просування 

Дороге просування, не 
підійде малому 
бізнесу,велика кількість 
реклами – «білий шум», 
трудомістке створення 
контенту 

3 Instagram 18-44 Динамічна та мобільна 
соціальна мережа, 
акцент на яскравих та 
емоційних фото і відео,  
зручна таргетована 
реклама, 
вбудована стрічка для 
товарів 

Часті неполадки, 
велика конкуренція, 
мобільна версія 
соціальної мережі 

4 TikTok 18-35 Нова соціальна мережа з 
активною аудиторією, 
просування без вкладень 
шляхом рекомендацій, 
наявність таргетованої 
реклами 

Покоління Z не 
сприймає пряму 
рекламу, 
обмежений функціонал 
таргету 

5 Telegram 25-34 Анонімність, мобільність, 
легкість використання, 
лояльність аудиторії 

Відсутність таргетованої 
реклами, 
заспамленність каналів, 
більшість текстового 
матеріалу 

 

Це візуальна платформа з мінімумом лаконічного тексту, більше 
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спрямована на яскраві, емоційні та якісні фото. Ця соціальна мережа має безліч 

переваг, такі як бізнес-профіль та статистику, можливість отримати зворотній 

зв'язок від клієнтів, орієнтування таргетованої реклами на вузьку аудиторію. Є 

декілька способів просування - безкоштовне за допомогою рекомендацій, 

хештегів, геолокації та платне – таргетована реклама, рекомендації блогерів. 

Більшість користувачів платформи – жінки 18-45 років,які є основними 

покупцями та споживачами продукції. Сторінка в Instagram може як замінити 

сайт компанії на старті, так і вести клієнтів на сайт для оформлення покупки.  

Основні правила просування ресторану в Інстаграм в ресторанному 

бізнесі. 

Бізнес-профіль. Для просування облікового запису простої реєстрації 

недостатньо. Якщо ви бажаєте отримати всі наявні інструменти для аналітики та 

допомоги у продажах, терміново переходьте на бізнес-профіль. Для цього 

достатньо перейти в налаштування, вибирати вкладку «Акаунт» і натиснути 

кнопку переведення сторінки в бізнес-профіль.  

Стратегія та ідея. Потрібно продумати чітку стратегію просування 

ресторану в Instagram, яка допоможе вам не бути схожим на конкурентів. Сюди 

входять якісні фотографії, відповідні їм за змістом тексти, різноманітні поради 

та лайфхаки, які захочеться додати собі до закладок. Усі ваші пости повинні 

викликати у читачів справжні емоції. Це неможливо без розуміння і точного 

прописування типажу вашої цільової аудиторії (ЦА). Треба знати, скільки їм 

років, якої вони статі, чим цікавляться, що люблять і багато іншого [5]. 

Позиціювання. Позиціонування, своєю чергою, відповідає питанням, чим є 

ви самі. Тобто який бізнес ви ведете, які в ньому є фішки? Чому людям 

подобається ваш ресторан? Чому туди приходять повторно? У маркетингу це 

об'єднано під однією назвою УТП (унікальна торгова пропозиція), на зміну 

якому прийшла ціннісна пропозиція. 

Вироблення tone of vоice. Відштовхуючись від власного позиціонування, 

створіть tone of voice — голос вашого закладу в соцмережах. Тільки не надумайте 

застосовувати шаблони, канцеляризми, утримайтеся від академічної нудоти і 
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нудної монотонності. «Голос» вашого ресторану має бути пізнаваним і єдиним у 

своєму роді, викликати асоціації лише з вашим бізнесом, пробуджувати у 

користувачів позитивні емоції.  

Назва. Якщо ваш ресторан називається «Смачна їжа», то і профіль в 

Instagram має носити те саме ім'я, щоб користувачі могли легко шукати його з 

геолокації. Загалом це допоможе збільшити показники загальної конверсії. 

Заповнення шапки профілю. Шапка профілю – наочна візитка вашого 

ресторану. Крім того це і ваш перший текст, що продає, який бачать клієнти при 

першому відвідуванні сторінки. Застосовуйте ключові запити, прописуйте УТП. 

Вся інформація в шапці має бути чітко структурована і розбита по блоках (їх 

можна виділяти однотипними емодзі). Не пропустіть можливість розмістити в 

шапці єдине активне клікабельне посилання. Тут може бути інформування про 

нову акцію або привабливі пропозиції з вашого сайту. 

Залишайте свої контакти. Займаючись просуванням ресторану в Instagram, 

обов'язково проставляйте геолокацію та застосовуйте її надалі. Контакти 

дозволять ймовірним клієнтам швидко зв'язатися з вами або знайти ваше місце 

розташування. Вказуйте всі існуючі способи зв'язку (куди зателефонувати або 

написати), щоб користувачі не шукали цю важливу інформацію. 

Аватар. Заходячи на вашу сторінку, користувач спочатку дивиться на 

аватар, а потім на гідність публікацій. Якщо ваш ресторан поки мало кому 

відомий, не використовуйте як аватар свій логотип. Сюди відноситься 

використання назви або картинки з обрізаними білими краями. Тут вистачить 

яскравої тематичної фотографії (якщо у вас є корпоративні кольори, 

використовуйте їх), круглою, як форма аватара [4]. 

Висновки. Отже, SMM просування - це сучасний інструмент, необхідний 

підприємствам для побудови соціальних взаємовідносин між представником 

підприємства (закладом) та відвідувачем (передплатником). SMM дозволяє 

підприємствам громадського харчування: 

- організовувати рекламні кампанії та інформувати передплатників про 

майбутні заходи на базі підприємства харчування; 
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- створити сприятливе враження про заклад та підвищити рівень 

лояльності відвідувачів та передплатників; 

- підвищити рівень конкурентоспроможності та збільшити шанси «бути 

знайденим» через «пошук» у браузер або в рамках конкретної соціальної мережі 

і т. д. 

SMM-просування – це один з найефективніших і найпростіших в 

управлінні інструментів просування, яке в умовах сучасної економіки та 

конкуренції необхідне кожному, хто бажає стабільно розвиватися та 

розширюватися підприємству, в т. ч. підприємству громадського харчування. 

Використовуючи основні правила ведення сторінки у соціальних мережах можна 

збільшити кількість відвідувачів та дохід ресторану. 
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Для успіху сучасних готельних мереж дуже важливо бути конкурентним, мати 

креативне просування готельних послуг і правильно збудовану комунікацію з 

клієнтами. Одним з основних маркетингових інструментів є маркетингове 

просування у соціальних мережах (SMM маркетинг). У статті розглядається 

можливості та недоліки впровадження SMM-стратегії у готельному бізнесі. 

Ключові слова: готельний бізнес, цифрові технології, соціальні мережі, 

цифровий маркетинг, тренди. 

Постанова проблеми. В останні роки готельна індустрія активно почала 

використовувати соціальні мережі, як частину своєї маркетингової кампанії, для 

підвищення вартості бренду. Соціальні мережеві канали — це засоби, за 

допомогою яких готель рекламує себе та спілкується з відвідувачами. Але 

питання вибору найкращої соціальної мережі для просування готелю 

залишається відкритим. Таким чином, соціальні мережі мають перспективний 

характер просування готельних послуг, але досі не досліджені переваги та 

недоліки використання такого маркетингового просування. 

Аналіз останніх джерел та публікацій. Через популярність соціальних 

мереж у галузі «розкрутки» бізнесу з'явилася значна кількість літератури, 

присвяченої питанню інтернет-маркетингу та просування товарів та послуг у 

https://nakitel.com/blog/instagramvs-facebook-shcho-krashche-dlya-biznesu
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соціальних мережах. Маркетингове просування товарів у соціальних мережах 

вивчали такі вчені та науковці, як Антонов Л. [1], Семенов Н. [5], Старицький Т. 

[6], Шахнавазов А. [7] та інші. Автори звертаються як до теоретичних аспектів 

даної проблематики, так і дають практичні поради у підвищенні ефективності 

діяльності компанії. Втім, дослідження переваг та недоліків маркетингового 

просування готелів в соціальних мережах потребують поглибленого вивчення. 

Метою статті є дослідження переваг та недоліків просування готельних 

послуг в соціальних мережах. 

Інтернет, соціальні мережі, мобільні додатки та інші технології цифрових 

комунікацій стали частиною повсякденного життя мільярдів людей у всьому 

світі. Сьогодні практично будь-який комерційний проект для ефективності 

бізнес-процесів просуває свою діяльність у Інтернет мережі у вигляді сайту, 

блогу, сторінки в соціальних мережах, таких як «Instagram», «Facebook», 

«TikTok» та ін. В умовах високої конкуренції всі вони борються за популярність, 

потрапляння в топ на першій сторінці в пошукових системах, таких як Google, 

застосовуючи різні способи просування [1]. 

За останніми статистичними даними за січень 2021 року, активними 

інтернет-користувачами є 4,9 млрд осіб, які охоплюють 69% світового 

населення. Якщо порівнювати з попереднім роком, то у 2020 році 4,54 млрд осіб 

були активними користувачами соціальних мереж у всьому світі. За прогнозами, 

до 2023 року цей показник зросте майже до 5,43 мільярдів [4]. За дослідженнями 

інформаційної платформи GlobalLogic кількість користувачів Інтернет 

середовища в Україні на 2021 рік становить 30 мільйонів, в соціальних мережах 

26 мільйонів, при цьому найпопулярнішою є YouTube з 96% користувачів, далі 

Instagram (22%), TikTok (16%) та Facebook (7%). Дані дозволяють зробити 

висновок, що близько 67% населення країни використовують соціальні мережі і 

цей показник стрімко зростає [2]. 

А за результатами дослідження соціологічного центру Socis українці 

витрачають на перегляд соціальних мереж близько 139 хвилин на день. Також, 

за даними опитування жінки проводять більше часу в соціальних мережах, ніж 
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чоловіки, а користувачі віком від 18 до 35 років більш схильні до проведення 

вільного часу в соціальних мережах( у середньому 143 хвилин в день)  ніж люди 

старше 51 року (110 хвилин) [3].  На рис. 1. ми відобразили найпопулярніші 

соціальні мережі України та чисельність їх аудиторії станом на січень 2021 року. 

 
Рисунок 1. - Співвідношення користувачів соціальних мереж в Україні 

 

Таким чином, кількість користувачів Інтернету та соціальних мереж 

постійно зростають. Це явище відкриває бізнес-можливості для багатьох 

компаній, але в готельній індустрії його використання є абсолютною 

необхідністю [5]. 

Готелі повинні мати присутність в Інтернеті та в соціальних мережах, щоб 

залишатися конкурентоспроможними; ця присутність виступає основним 

джерелом інформації для туристів про бронювання, проживання та дозволяє їм 

порівнювати відгуки про готель із іншими клієнтами. 

Соціальні мережі можуть і мають бути максимально використані в 

індустрії туризму та готельного бізнесу для різних видів маркетингової чи 

рекламної діяльності. Використання маркетингової компанії у соціальних 

мережах прийнято називати SMM (розшифровується як Social Media Marketing). 

Головний принцип такого роду просування - це створення якогось контенту, 

який поширюватиметься через соціальні мережі та залучати користувачів до 

продукту. Клієнтів зацікавлюють за допомогою креативних заголовків, статей 

про переваги товару або послуги, інформації про товар або послугу, орієнтовану 
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на цільову аудиторію. До SMM відносяться такі соціальні мережі, як «Facebook», 

«Instagram», «Youtube» та «TikTok» . 

Для просування підприємств індустрії гостинності перед SMM 

спеціалістами ставляться такі завдання: 

- просування товару; 

- підвищення впізнаваності та популярності; 

- формування соціальної думки про товар чи послугу. 

Маркетинг у соціальних мережах має низку переваг та недоліків. 

Правильне використання та ведення соціальних мереж готельними 

підприємствами допомагає: 

1. Генерувати лояльність клієнтів: інформувати клієнтів про всі акції та 

пропозиції готелю. 

2. Поліпшити імідж торгової марки (брендинг), впізнаваність бренду. Це 

дозволяє залучити аудиторію, яка зацікавиться готельними послугами. 

3. Підвищення рівня довіри серед споживачів. Підвищення інтересу 

аудиторії; збільшення продажів. 

4. Створення видимої активності (вірусний ефект) довкола продукції 

бренду. 

Активне позиціонування у соціальних мережах, публікація якісних 

матеріалів, що підігрівають інтерес цільової аудиторії, надають контенту 

вірусності. Він органічно (від користувача до користувача) розноситься по 

мережі, розповсюджуючи інформацію про бренд. 

5. Підвищення відвідуваності сайту готелю, пряме бронювання з сайту 

(можливість органічно збільшувати трафік, безкоштовно залучаючи відвідувачів 

із числа користувачів соцмереж). 

6. Низька вартість реклами. У порівнянні з рекламою в ЗМІ реклама в 

соціальних медіа коштує значно дешевше, не поступаючись при цьому 

продуктивністю. 

Крім позитивних результатів, соціальні мережі приносять ще й негативні 

[5]. 
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1. Висока конкуренція, велика активність бізнесів у соцмережах. 

2. Відсутність миттєвих результатів, незважаючи на моментальний 

feedback (зворотний зв'язок), в тому числі через обсяг інформації необхідно 

відсівати накручені та фейкові відгуки, і лише потім проводити аналіз. 

3. Постійна робота. Не можна один раз дати рекламу та користуватися нею 

півроку. 

4. Регулярне поновлення рекламних стратегій. 

5. У більшості випадків не підходить для бізнесу B2B. 

6. Ризик блокування облікового запису і т. д. 

Кожен із цих факторів необхідно використовувати в роботі, щоб не 

допустити заміну понять. Більш того варто пам'ятати, що будь-який із недоліків, 

з урахуванням стрімкості розвитку соціальних мереж у сучасному світі, може 

будь-якої миті стати гідністю, як і навпаки. Для коректної роботи у соціальних 

мережах необхідно досліджувати цей ринок на щоденній основі. 

Для досягнення поставленої мети необхідно розробити стратегію SMM, 

яка відобразить подальший план дій. Для розробки цього плану необхідно чітко 

поставити цілі, визначити цільову аудиторію, опрацювати мотиви, 

проаналізувати конкурентів, обрати соціальну мережу та прорахувати бюджет. 

Стратегія просування у соціальних мережах включає такі блоки: 

- постановка цілей просування у соціальних медіа; 

- сегментація цільової аудиторії за низкою параметрів;  

- бренд-чемпіон: опис портрета ідеального клієнта, фаната бренду; 

- аудит продукту таємними покупцями/фокус-група/соціальне опитування 

серед вибірки цільової аудиторії; 

- вивчення продукту, виявлення його переваг, на які можна робити акцент; 

- створення інсайту: мотив плюс бар'єр до споживання; 

- аналіз поведінки основних конкурентів у соціальних медіа; 

- побудова карти сприйняття бренду; 

- моніторинг згадок про бренд в Інтернеті за допомогою спеціального 

програмного забезпечення; 
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- вибір соціальних медіа та інструментів для досягнення цілей; 

- контентна стратегія; 

- формування ключових показників ефективності, методи їх оцінки, план 

робіт; 

- формування бюджету. 

Якісна робота над кожним із блоків дозволить розробити дієву стратегію 

розвитку у соціальних мережах, що у свою чергу дозволить підвищити 

завантаження готелю і, як наслідок, дохід. Для готельного бізнесу спеціалісти-

маркетологи радять використання стратегій «ніша» та «мас маркет». 

Яка б не була обрана стратегія, важливо не допускати типових помилок 

при просуванні готельного продукту в соціальній мережі, і варто враховувати їх. 

Найчастіша з них – відірваність SMM стратегії від загальної маркетингової 

компанії. Соціальні мережі – досить легкий спосіб привернути увагу до 

продукту, однак основною метою все одно залишається збільшення прибутку 

підприємства, а не кількість лайків чи репостів [6]. Невідповідність спільної 

маркетингової компанії не приносить ніякої користі від просування бренду в 

соціальних мережах, а протиріччя може сильно зіпсувати репутацію готелю. 

Невірним рішенням буде і обмеження лише однією соціальною мережею, 

хай і найпопулярнішою. На неї варто зробити акцент, але навіть просте 

дублювання запису за допомогою репоста зможе залучити нових підписників. 

Однак такий спосіб не варто зловживати, оскільки різна аудиторія різних 

соціальних мереж вимагає різного формату контексту. 

Правильно складена SMM-стратегія передбачає інтеграцію із загальною 

маркетинговою стратегією бренду, спирається на цікавий та захоплюючий 

контент, мультиканальність, періодичність та постійне спілкування з 

користувачами. Виходячи з вищесказаного, можна дійти невтішного висновку, 

що із постійним зростанням кількості готелів підвищується конкуренція. У 

зв'язку з цим фахівці-маркетологи змушені вдаватися до різних технологій 

просування продукту у соціальних медіа [7]. При цьому треба відзначити, що 

рідко в готелі існує власний SMM менеджер. Найчастіше соціальними 



524 
 

комунікаціями займаються співробітники відділу маркетингу та реклами, які не 

мають спеціальної освіти. 

Завдання SMM полягає у формуванні позитивного образу готелю, що 

призведе до діалогу з клієнтом, налагодження взаєморозуміння та довіри. Тут 

варто підкреслити різницю між рекламою та SMM. Завдання реклами – 

збільшити прибуток. Фахівці маркетологи SMM налаштовані на підвищення 

інтересу до пропозиції, а також за допомогою двостороннього зв'язку 

створювати пропозиції, на які буде попит [6]. 

Звичайно, не у всіх готелях працює SMM-фахівець, що у свою чергу не 

дозволяє реалізувати усі маркетингові завдання. Однак основною проблемою 

розвитку SMM є брак теоретичних знань та практичного досвіду. Навіть 

мережеві готелі не можуть дозволити собі мати SMM-фахівця. Разом з тим 

найближчим часом цю проблему необхідно буде вирішити, оскільки більшість 

інструментів просування готелів орієнтується на соціальні медіа. 

Готелі повинні бути креативними у своєму маркетингу, щоб виділитись. 

Одним із нових трендів у цифровому маркетингу можна назвати соціальну 

мережу Tik Tok. 

TikTok — це програма, яка дозволяє користувачам створювати, 

публікувати і реагувати на відео тривалістю до 15 секунд. Це платформа, де 

творчість та креативні ідеї користуються популярністю та вітаються у всіх 

формах. TikTok є найшвидше зростаючим та найбільш завантажувальним 

мобільним додатком у світі. Зараз додаток налічує близько 800 мільйонів 

активних користувачів, що робить його однією з найпопулярніших соціальних 

мереж у світі. 

Майже дві третини користувачів TikTok у світі молодше 30 років, це 

підходить для готелів, які прагнуть охопити наступне покоління мандрівників. 

Основні методи використання TikTok для просування готелю: 

1. Один із способів залучити нових передплатників – просувати регіон та 

цікаві місця, які можна відвідати недалеко від вашого готелю. Молоде покоління 

у пошуку нових вражень оцінять створені для них спеціальні маршрути, цікаві 
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челенджі (англ. — завдання, виклик), територію готелю або його околиці, з 

обов'язковою нагородою або бонусним призом. 

2. Розкажіть, що може запропонувати саме ваш готель: незвичайна 

концепція, цікаві послуги для гостей, їжа в ресторані, дизайн номерів, SPA і т.д. 

Якщо в готелі є щось, що вигідно виділяє його серед інших готелів, покажіть це 

у своєму відео. Наприклад, у готелях мережі Aloft є робот, який доставляє їжу 

прямо до номера гостя. Приділіть час тому, щоб уважно вивчити рекламу 

конкурентних готелів курортів. Намагайтеся передати унікальну атмосферу 

свого готелю, в яку гість поринає після прибуття і куди він у майбутньому захоче 

повернутися.  

Спільнота TikTok вже виявила інтерес до подібних відео, почавши активно 

просувати хештег #TikTokTravel (18.9 мільярдів переглядів). Тут обговорюють 

найцікавіші місця для зйомок роликів і можна припустити, що незабаром 

з'явиться нова характеристика послуг як TikTok friendly. 

Висновки. Слід ще раз підкреслити, що діджитал-маркетинг вигідніший, 

ніж традиційна рекламна кампанія, особливо малих немережевих готелів. Адже 

навіть залучення клієнтів через Booking.com коштує для них дорожче, ніж власна 

оптимізована компанія та робота на сайті. Так, готелі, які раніше не могли собі 

дозволити боротися за увагу клієнта пліч-о-пліч з великими мережевими 

гравцями, тепер, за допомогою діджитал-маркетингу, навіть за невеликих 

маркетингових витрати готелі можуть розгорнути якісну кампанію для своєї 

аудиторії [6]. 

Немає сумнівів, що маркетинг у соціальних мережах нині вважається 

важливим засобом масової інформації підприємств. Він не тільки простий у 

використанні, але може бути використаний для охоплення ширшого спектра за 

соціально-демографічними ознаками клієнтів. За правильно побудованої SMM 

стратегії з'являється можливість підвищити впізнаваність готелю за мінімальних 

витрат під час проведення рекламної компанії.  
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стимулювання працівників готельно-ресторанного бізнесу, а також 

встановлено вимоги до фахівців готельно-ресторанного бізнесу. 

Ключові слова: заклади готельно-ресторанного господарства, стимулювання 

праці, організаційна культура, трудовий потенціал, професійні кадри. 

Вплив змін, що відбуваються в сфері сервісу і туризму знаходить 

відображення в трансформації ціннісних, трудових, соціально-культурних 

орієнтацій персоналу, зайнятого в цій сфері. Інноваційні та модернізаційні 

процеси, що реалізуються в готельному сервісі, мають на меті підвищення якості 

обслуговування, скорочення часу від моменту замовлення послуг до її реалізації 

з метою найбільш повного задоволення запитів споживачів. Внаслідок цього 

постійно відбувається підвищення вимог до рівня і культури обслуговування, 

якості послуг, що надаються, до кваліфікації та особистісних характеристик 

персоналу готельних підприємств. 

Питаннями особливості стимулювання працівників готельно-ресторанного 

бізнесу в Україні, а також за кордоном в своїх працях розглядали такі автори, як 

Ю. М. Воробйов, В. Я. Гавран, В. Ф. Семенов, Ю. Мигалина, Т. П. Москвіна, О. 

В. Демиденко, С. В. Шешукова, Б. Є. Грабовецький та інші.  

Мета статті полягає у дослідженні особливостей та шляхів удосконалення 

системи стимулювання праці персоналу в готельно-рестораному бізнесі. 

В сучасних умовах в сфері готельного сервісу України необхідні як 

технологічні (продуктові і процесні), так і нетехнологічні інновації, пов'язані з 

розробкою унікальної ідеї (концепцій), організацією процесів надання послуг, 

залученням клієнтів і просуванням готельного продукту. Значущим чинником в 

процесі їх впровадження є наявність певних потенційних здібностей і 

можливостей у виконавського і управлінського персоналу готельних 

підприємств: готовності до прийняття і реалізації інновацій, здатності до 

перенавчання, до самоосвіти. Успішність інноваційного процесу на всіх його 

стадіях знаходиться в залежності від усіх категорій персоналу готелів. 

Якість готельного продукту сприймається клієнтом комплексно, як якість 

цілого і не ділиться в уяві споживача на окремі елементи. Тому одним з елементів 
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культури співпраці є розуміння кожним фахівцем рівня особистої 

відповідальності і власного вкладу в якість цілісного, споживаного кожним 

клієнтом, індивідуального сформованого готельного продукту. Вимоги до 

персоналу готелів, визначаються особливістю готельного продукту як 

результату колективної праці: 

- сприяння створенню у клієнта сприятливого враження від перебування в 

готелі з урахуванням статевовікових, національних, релігійних, соціально-

культурних та інших особливостей основних груп клієнтів; 

- здатність викликати прихильність до себе гостя, викликати його довіру; 

- здатність до прояву гостинності незалежно від яких би то не було 

зовнішніх або внутрішніх факторів [1]. 

Терміновість – одна з характеристик готельного продукту, що визначає 

необхідність швидкості виконання поточних операцій. Час надання деяких видів 

послуг вимірюється секундами, а виникаючі проблеми вимагають 

невідкладного, термінового вирішення. Тому важливою вимогою до персоналу 

готельних підприємств є здатність виконувати заданий обсяг робіт в строго 

певний час, не порушуючи регламенту і не створюючи тимчасових колапсів в 

обслуговуванні. Час виробництва і надання окремих видів готельних послуг -

один з показників їх якості. Очікування і несвоєчасність надання послуги 

сприймається гостем як відсутність якості, прояв недбалого і зневажливого 

ставлення з боку персоналу. 

Також, однією із вимог до фахівців готельно-ресторанного бізнесу є 

забезпечення сталості якості готельних послуг. Ця вимога пов'язана з високою 

трудомісткістю професійної діяльності персоналу контактних служб. 

Безпека готельного продукту може виступати і як його специфічна 

характеристика, його обов'язкова складова, і як умова для реалізації. Безпека 

готельного продукту носить комплексний характер: це одночасно безпека 

окремих його частин – конкретних матеріальних і соціально-культурних послуг, 

і постійне впевнене відчуття гостем безпеки його життя і здоров'я, 

недоторканності особистих речей і інформації протягом усього часу перебування 
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в готелі [2]. Чим вищий рівень безпеки клієнта, тим вищий ступінь його 

задоволеності готельною послугою. 

Ще однією характеристикою діяльності соціально-професійної спільності 

фахівців готельного сервісу є різноманіття виконуваних функцій в межах 

займаної посади, пов'язаної зі специфікою готельного продукту 

(компліментарність його елементів і комплексний характер). Так, наприклад, 

менеджеру служби прийому і розміщення необхідні знання іноземних мов, 

технології бронювання, прийому та розміщення гостей, надання екскурсійних 

послуг та інших окремих видів послуг готелю, а також навички інформаційного 

забезпечення операційних процесів, впровадження нових технологій та 

інформатизації в обслуговування. Будь-яке горизонтальне або вертикальне 

переміщення по кар'єрних сходах в готелі передбачає набуття більшою мірою 

нових знань, навичок і умінь, ніж вдосконалення вже отриманих. 

Отож, особливості професійної діяльності фахівців готельного сервісу, 

зумовлені специфікою готельного продукту як комплексу послуг, різноманіттям 

груп клієнтів і постійною зміною їх потреб, визначають і змінюють вимоги до 

кваліфікаційних та особистісних якостей фахівців готелю. 

Оскільки існує об'єктивна особливість здійснення трудової діяльності в 

готельному підприємстві, вважаємо, що і особливості кадрового потенціалу 

основних груп фахівців повинні дещо відрізнятися. Виконавський персонал 

одних неконтактних служб (покоївки, робітники по ремонту обладнання, 

прибиральники сміття, мийники посуду), чия щоденний праця пов'язана з 

проявом фізичної активності на робочому місці, в більшій мірі реалізує 

психофізіологічний компонент трудового потенціалу (підвищення рівня 

фізичної витривалості, збереження і підтримання здоров'я). Отже, 

психофізіологічний компонент кадрового потенціалу готельного підприємства 

також виявляється залучений в систему і має суттєвий вплив як на інші 

компоненти трудового потенціалу, так і на якість послуг [3]. Для фахівців інших 

неконтактних служб (IT-фахівці, співробітники служби безпеки, бухгалтерії) 

може виникати необхідність реалізації складових адаптаційного компонента -
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творчого і інноваційного потенціалу, нормативно-рольового компонента – 

розвиток кваліфікаційних навичок і умінь. 

Для персоналу неконтактних служб критерієм ціннісно-орієнтаційного 

компоненту трудового потенціалу буде готовність до надання послуг «на 

випередження» запиту безконтактним способом. Нормативно-рольовий 

компонент трудового потенціалу персоналу неконтактних служб можна 

позначити, як:   

- можливість освоїти виконання операцій на необхідному рівні якості, за 

умови, що він (необхідний рівень якості) може бути різним і може змінюватися, 

наприклад, в залежності від зміни потреб клієнтів; 

- прагнення до підвищення якості операцій, що виконуються самостійно і 

колективно відповідно до прийнятих ціннісних орієнтирів – елементами реальної 

організаційної культури – забезпечення максимально комфортного тимчасового 

проживання клієнтів, наближеного до їх звичного, домашнього рівня комфорту 

або перевершення його рівня; 

- здатність оцінити постійно мінливі потреби гостей, гнучко реагувати на 

вимоги до виконуваних робіт і послуг не тільки з позиції відповідності 

нормативам їх виконання, а ще й з позиції уявлень клієнта [4]. 

Критеріями ціннісно-орієнтаційної компонента трудового потенціалу 

контактних служб можна вважати: 

- комунікативні здібності, а також здатність регулювання часу, предмета, 

способу комунікації в залежності від можливостей виконавця і споживача 

послуги; 

- здатність визначати необхідності часу, способу, предмету комунікації в 

залежності від бажання клієнта; 

- здатність викликати прихильність до себе гостя, викликати його довіру, 

можливість зміни ролі протягом трудового дня або при виникненні 

нестандартної ситуації, постійна готовність до обслуговування різних клієнтів з 

мінливими вимогами до якості [5]. 



531 
 

Побудова ефективної системи стимулювання персоналу є одним із 

найважливіших напрямком готельного менеджменту. Особливої актуальності 

воно набуває в умовах постійно зростаючої конкуренції за професійні кадри на 

вітчизняних і зарубіжних ринках. 

У готельному бізнесі особливості системи стимулювання залежать від 

наступних чинників: 

- приналежності підприємства до підприємницької мережі (готельні та 

туристичні мережі розробляють спільні програми, наприклад, в компенсаційний 

пакет співробітників готелю, що входить в готельну мережу, може входити 

надання знижки на проживання в інших готелях цієї мережі); 

- кон'юнктури ринку праці (на сучасному ринку праці попит на окремі 

категорії фахівців в індустрії туризму перевищує пропозицію, а тому такі 

кваліфіковані співробітники при виборі місця роботи орієнтуються на 

сформований на ринку рівень зарплат і склад соціального пакету); 

- особливостей діяльності окремих співробітників (наприклад, шеф-кухар 

багатьох великих готелів повинен бути завжди доступний по телефону, а тому 

йому оплачується мобільний зв'язок) [6]. 

В сучасних умовах в сфері готельного сервісу України необхідні як 

технологічні (продуктові і процесні), так і нетехнологічні інновації, пов'язані з 

розробкою унікальної ідеї (концепцій), організацією процесів надання послуг, 

залученням клієнтів і просуванням готельного продукту. Значущим чинником в 

процесі їх впровадження є наявність певних потенційних здібностей і 

можливостей у виконавського і управлінського персоналу готельних 

підприємств: готовності до прийняття і реалізації інновацій, здатності до 

перенавчання, до самоосвіти. Успішність інноваційного процесу на всіх його 

стадіях знаходиться в залежності від усіх категорій персоналу готелів. 
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У статті визначено основні переваги інноваційної програми лояльності як 

одного з ключових елементів та інструментів забезпечення розвитку 

підприємств ресторанного господарства в системі управління відносинами з 
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клієнтами, а також обґрунтовані критерії для класифікації інноваційних 

програм лояльності ресторанних підприємств та відповідні їм типи. 

Ключові слова: програма лояльності, інновації, індустрія гостинності, 

підприємства ресторанного господарства, дисконтні накопичувальні програми. 

В умовах, коли на ринку пропонується безліч однотипних продуктів, послуг, 

сервісів практично за однаковими цінами і приблизно з однаковою якістю, 

наявність інноваційних програм лояльності є одним із головних аргументів у 

конкурентній боротьбі. Складна економічна ситуація лише загострює потребу 

підприємств у побудові виграшних бізнес-стратегій формування та підтримки 

лояльності клієнтів. 

Індустрія гостинності продовжує розвиватися попри наявні кризові явища в 

економіці, адаптується до засад нової економіки вражень як сучасного етапу 

суспільного виробництва і є діяльністю з високим рівнем конкуренції. Визначені 

аспекти все більше актуалізують завдання пошуку дієвих інструментів, способів, 

методів підвищення конкурентноспроможності підприємства. Враховуючи 

специфіку функціонування ресторанного бізнесу, можна визначити, що знання 

про лояльність споживачів та чинники її формування мають стратегічне 

значення в стабільності та успішності підприємства ресторанного господарства. 

Наукові дослідження різних аспектів лояльності на споживчому ринку 

знайшли своє відображення у працях зарубіжних і вітчизняних вчених. До числа 

дослідників, у працях яких відображена зазначена проблема, можна віднести Д. 

Аакера, П. Гембла, П. Дойля, Ф. Котлера, Ж.-Ж. Ламбена, Ф. Райхельда, М. 

Стоуна, П. Темпорала, До. Ховарда, Олівера, Хофмана, Гріффіна та ін. Різні 

теоретичні та практичні підходи до процесу формування лояльності споживачів 

ресторанних підприємств відображені в роботах таких вітчизняних вчених, як І. 

Альошина, В. Бакаєва, Д. Гореліка, Ю. Зефирова, А. Ковальова, М. Могилевича 

тощо. 

Метою статті є охарактеризувати теоретичні і практичні аспекти 

інноваційних програм лояльності споживачів у ресторанних підприємствах. 
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Основа успішної програми лояльності закладається на стадії планування, 

коли визначаються ключові цілі та способи їх досягнення, а також методика 

оцінки ефективності та рентабельності програми. 

Виділяють критерії для класифікації інноваційних програм лояльності 

ресторанних підприємств та відповідні їм типи [1]: 

1. Залежно від кількості учасників інноваційної програми лояльності: 

– коаліційні – об’єднують кілька компаній, які не конкурують між собою, 

але націлені на одну цільову аудиторію; 

– індивідуальні – розроблені однією компанією для своїх споживачів. 

2. Залежно від бар’єрів для вступу в програму або від умов для учасників 

програм: 

– відкриті – програми, в яких може брати участь практично кожен 

бажаючий. Участь у відкритій програмі не вимагає виконання будь-яких умов; 

– закриті – програми, в яких може брати участь не кожен бажаючий. Для 

того щоб стати її учасником, необхідно пройти певну процедуру, таку як сплата 

вступного внеску або заповнення спеціальної анкети та ін. 

3. Залежно від ступеня прихильності заохочення до факту обслуговування у 

ресторанах: 

– прямі – забезпечують збільшення числа продажів поряд зі створенням 

враження у клієнта, що саме в цьому ресторані і саме для нього завжди доступні 

якісні і за прийнятною ціною послуги; 

– непрямі – реалізуються найчастіше на протязі досить тривалого терміну і 

вимагають дуже ретельного опрацювання. Наприклад, персональне 

обслуговування, коли менеджер добре знайомий з очікуваннями і уподобаннями 

клієнта. 

4. Залежно від вигоди, яку отримує споживач: 

– цінові – програми, спрямовані на здійснення покупцем повторних 

покупок, а отже, на підвищення обсягу продажів за рахунок вигідної пропозиції; 

– нецінові – програми, метою яких є встановлення міцних зв’язків зі 

споживачем у довгостроковому періоді за рахунок переважно унікальних 
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емоційних і соціальних вигод від ресторану. Серед цінових інноваційних 

програм лояльності виділяють дисконтні, дисконтні накопичувальні і бонусні 

програми. 

Дисконтні програми є одним із найбільш поширених типів інноваційних 

програм лояльності споживачів, які орієнтовані на надання споживачеві вигоди 

у вигляді повернення частини сплаченої вартості товару чи послуг 

безпосередньо в момент покупки. Дисконтні програми бувають із фіксованими 

знижками і диференційованими або накопичувальними знижками. Дисконтна 

програма лояльності з фіксованими знижками складається з надання 

матеріальної вигоди споживачу у вигляді певного відсотка від вартості товару 

або послуги безпосередньо в момент здійснення покупки. 

Для отримання фіксованої знижки споживач повинен володіти спеціальною 

дисконтною карткою. Незважаючи на популярність дисконтних програм, варто 

зазначити, що за рахунок цінових знижок важко сформувати групу споживачів: 

завжди знайдеться конкурент, який запропонує нижчу ціну. Накопичувальні 

дисконтні програми. 

До основної особливості цього виду дисконтних програм належить те, що в 

них, на відміну від програм із фіксованими знижками, вигода не є фіксованою і 

незмінною величиною, залежною від купівельної активності споживача 

ресторанних послуг: вона прямо залежить від того, як часто і на яку суму робив 

споживач попередні покупки. 

Ідея бонусних програм заохочення полягає в тому, що під час здійснення 

покупки споживач набирає деякі умовні бали (окуляри / бонуси / милі). За 

накопичення певної кількості балів споживач отримує право обміняти їх на 

товар, продукт, або послугу. Прикладом в Україні є мережа ресторанних 

підприємств «Львівська майстерня шоколаду», яка використовує інноваційні 

програми лояльності «LOKAL». Чим більше бонусів споживач набирає, тим 

дорожчий подарунок він може придбати. 

Таким чином, споживач має не тільки матеріальну вигоду (додатковий 

товар, продукт, або послугу), а й емоційну – у вигляді бонусів. Цей вид програми 
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заохочення лояльності значно підвищує прихильність до бренду з боку вже 

існуючих клієнтів, оскільки стимулювання накопичення бонусів відбувається 

постійно, мотивуючи покупця до збільшення бонусних балів, а отже, приводить 

до стабільного придбання продуктів і послуг цього підприємства. 

Ще однією перевагою використання бонусів є інформація про клієнтську 

базу, яка поступово збирається у процесі реалізації програми лояльності. Що 

стосується нецінових програм лояльності, то варто відзначити таке. Якщо цінові 

програми лояльності прагнуть змінити поведінкову лояльність споживачів, то 

нецінові спрямовані на те, щоб сформувати сильну афективну лояльність бренду, 

оскільки вони апелюють до емоцій споживачів. Коли споживачі відчувають до 

того чи іншого ресторанного підприємства емоційну прихильність, то вони не 

стануть розглядати пропозиції з боку інших підприємств і переходити до 

конкурентів. 

На нашу думку, вигідним інноваційним програмним забезпеченням 

лояльності споживачів ресторанних підприємств на сучасному етапі є 

застосування QR-кодів. QR-код на рахунку або чеку. На рахунку або касовому 

чеку крім суми існує і QR-код. У коді записана інформація про інгредієнти 

страви, яку ви замовили, посилання на сайт ресторану, час роботи, ім’я офіціанта, 

телефони, умови доставки і програми лояльності [2]. 

Активний розвиток програм лояльності, проведення розсилок та опитувань 

або влаштовування цікавих акцій. Наприклад, скануйте QR-коди в ресторанах і 

на матеріалах доставки, реєструйтеся на сайті – і отримуйте до кожного 

замовлення подарунок. Розвиток клієнтської бази через подібні акції дасть змогу 

в потрібний момент активно анонсувати і просувати послуги закладу. Реагування 

на обслуговування клієнтів [3]. 

Вибір того чи іншого типу програми лояльності залежить від безлічі 

факторів – від загальної стратегії ресторанного підприємства до особливостей 

поведінки споживачів і рівня їх лояльності. Не існує універсальних правил, за 

якими можливо скласти єдино правильну програму лояльності. Саме тому 

необхідно розробити систему оцінки ефективності програми лояльності, метою 
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якої буде відображати вплив реалізованої програми лояльності на поведінку 

споживачів. 

Для оцінки ефективності програми лояльності багато фахівців в області 

маркетингу пропонують використовувати KПЕ (ключові показники 

ефективності), які, по-перше, будуть засновані і «прив’язані» до конкретної 

програми лояльності, а по-друге, обов’язково повинні бути розглянуті в динаміці 

(як до введення програми лояльності, так і під час її реалізації). 

Серед найбільш поширених і простих є такі показники ефективності, як: 

прибуток ресторанного підприємства; обсяг продажів; середній чек споживача; 

кількість відвідувачів; кількість споживачів у базі; кількість нових клієнтів; 

відсоток повторних покупок; ступінь задоволеності клієнтів та ін. 

Програми лояльності у ресторанному підприємстві необхідні для 

організації, управління і контролю взаємодій зі споживачами. Єдина система 

управління відносинами з клієнтами дає змогу більш ефективно 

використовувати інструменти маркетингових комунікацій (особливо рекламну 

активність), а значить – оптимізувати бюджет на цей вид витрат. 

Необхідність інноваційних програм лояльності зумовлена високим 

ступенем конкуренції на ринку. Стандартна програма лояльності споживачів 

спирається на три складники. Нематеріальні вигоди для споживачів. Вони 

спрямовані на формування позитивних емоцій у споживачів і складаються із 

професійної системи комунікації, регулярного обміну інформацією, а також 

спеціальних пропозицій. 

Етапи розроблення програми лояльності: 

1. Визначення і формулювання цілей (принцип SMART) у ресторанному 

підприємстві. 

2. Опис потреб споживачів, на яких буде орієнтована програма. 

3. Створення можливості обліку споживачів (формування бази даних). 

4. Класифікація споживачів. Визначення критеріїв відбору пріоритетних 

споживачів. 

5. Розроблення механізму утримання існуючих споживачів. 



538 
 

6. Визначення ступеня відкритості програми лояльності. 

7. Оцінка ефективності програми лояльності. 

8. Впровадження коригувальних заходів. 

Враховуючи викладене, можна з впевненістю стверджувати, що успішний 

розвиток підприємства залежить від розуміння мотивів потенційних споживачів, 

здатності до професійного аналізу процесу прийняття рішень споживачами 

ресторанних продукту, усебічне вивчення якого дозволило визначити його як 

комплекс продукції, матеріально-технічної складової та сервісу. 

Отже, програма лояльності розглядається як один із ключових елементів і 

інструментів ресторанного підприємства в системі управління відносинами з 

клієнтами. Підготовка, втілення та підтримка програми споживачів ресторанів 

генерує значні витрати, і тому їх варто розглядати як довгострокові зобов’язання 

і невід’ємний складник довгострокової стратегії маркетингу. 

В основі програми лояльності споживачів ресторанних підприємств має 

бути принцип персоналізації обслуговування, встановлення довгострокових 

партнерських відносин з кожним клієнтом, що базується на управлінні його 

лояльністю, з метою максимального задоволення індивідуальних потреб 

споживача. Застосування програми лояльності споживачів ресторанних 

підприємств дасть змогу керівництву підприємств дуже точно відстежувати 

тенденції серед споживачів, а також знизить витрати на неперсоналізовану 

рекламу. 

Отже, упровадження програми лояльності у підприємства ресторанного 

господарства буде сприяти: закріпленню постійних споживачів; можливості 

матеріального заохочення споживачів залежно від активності участі в програмі; 

можливості психологічного заохочення; можливості персонального звернення 

до споживачів; зростанню розміру разових покупок постійних споживачів; 

збереженню і збільшенню рівня продажу за рахунок постійних споживачів; 

можливості залучення постійних споживачів до просування ресторанних послуг. 

Можливості, які дають інноваційні програми лояльності, очевидні, тому 
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впровадження програми лояльності споживачів ресторанних підприємств є 

доцільним і економічно ефективним. 
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У роботі розглядається застосування гідробіонтів. Їх використання в 

фармацевтичному, кормовому виробництві та у виробництві харчових 

продуктів з метою покращення біологічної цінності кулінарної продукції.  
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Світовий океан є джерелом вдоволення потреб людей у харчових, хімічних, 

паливно-енергетичних і мінерально-сировинних ресурсах.  

Гідробіонти – морські та прісноводні організми, постійно живуть у водному 

середовищі. До гідробіонтів також відносяться організми, що живуть у воді 

частину життєвого циклу, тобто земноводні. Існують морські та прісноводні 

гідробіонти, а також ті, що живуть у природному, або штучному середовищі, ті, 

що мають промислове значення і ті, що не мають його. Окремі види гідробіонтів 

та їх угруповання пристосовані до певних умов існування у водоймах. Залежно 

від переважного місця перебування біота водних екосистем поділяється на такі 

екологічні угруповання: планктон, нектон, бентос, перифітон, пелагобентос, 

нейстон і плейстон.  

Планктон — це угруповання організмів, що населяють товщу води морів, 

океанів і поверхневих водних об'єктів суші (мікроводорості, бактерії, коловертки 

та інші організми, які не можуть протидіяти течії води через відсутність або 

недорозвиненість органів руху). Основною ознакою планктонних гідробіонтів 

(або планктонів) є їх пасивне перебування у вільному плаванні, або «паріння» у 

воді, повна залежність їх перенесення у товщі води від динаміки водних мас. 

Планктонні організми можуть усе своє життя перебувати в товщі води 

(голопланктон), а деякі з них знаходяться у водній товщі лише на окремих 

стадіях розвитку (меропланктон). Планктон поділяють на фітопланктон 

(водорості), бактеріо-планктон та зоопланктон. Фітопланктон представлений 

водоростями різних систематичних груп.  

Розрізняють фітопланктон морів, солонуватих і прісних вод. Морський 

фітопланктон складається переважно з діатомових, динофітових, криптофітових 

та інших водоростей. Вони населяють товщу морської води до глибин 50—100 

м. Саме на такі глибини проникає сонячна радіація, і в автотрофних організмах 

тут можуть протікати процеси фотосинтезу. В прісноводному фітопланктоні 

основними компонентами є діатомові, синьо-зелені та зелені водорості. До його 

складу входять також представники золотистих, евгленофітових, динофітових, 

жовто-зелених та інших відділів водоростей. Бентос є екологічним угрупованням 
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мешканців дна морів і прісних водних об'єктів. До його складу входять бактерії, 

рослини, безхребетні тварини, молюски, ракоподібні та інші групи гідробіонтів. 

Вони можуть знаходитись на поверхні дна або занурюватись у донний ґрунт. 

Організми бентосу називають бентонтами.  

Розрізняють фітобентос, бактеріобентос і зообентос, фітобентос морських 

шельфових мілководних зон складається з червоних, бурих та інших 

макроводоростей та вищих водяних рослин. Фітобентос континентальних 

водойм представлений, в основному, діатомовими, синьо-зеленими, зеленими, 

харовими і деякими іншими водоростями. Розрізняють мікрофітобентос та 

макрофітобентос (переважно мікроскопічні форми зелених і харових 

водоростей). Значну роль у прісноводних водоймах відіграють вищі водяні 

рослини (рогіз, рдесник, комиш, очерет та інші квіткові рослини). їх угруповання 

специфічні і звичайно розглядаються не як фітобентос, а як окремий компонент 

прісноводних екосистем — вищу водяну рослинність.  

Бактеріобентос — це бактерії, що живуть у донних відкладеннях. Він 

відіграє особливу роль у перетворенні як органічних, так і мінеральних речовин. 

Так, у данних ґрунтах більшості мезотрофних і евтрофних озер протікають 

бактеріальні процеси утворення метану, редукції сульфатів та масляно-кислого 

бродіння. На більшій глибині у донних відкладеннях мікробіологічні процеси 

поступово послаблюються внаслідок зменшення вмісту легкозасвоюваних 

бактеріями фракцій органічних речовин, зменшення вмісту біогенних елементів 

та інших чинників.  

Метою роботи є розгляд харчового використання гідробіонтів та  розробка 

інноваційної продукції з ними. 

Світові тенденції в області харчування пов'язані зі створенням асортименту 

продуктів, сприяють поліпшенню здоров'я при щоденному споживанні в складі 

раціону функціональних продуктів. Останнім часом популярність здорової їжі 

зросла.  

Сучaсний ресторaнний ринок Укрaїни досить молодий. Однaк його 

динaмічний розвиток, безумовно, дозволяє говорити про певні тенденції тa 
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нaпрями розвитку цього бізнесу. Ресторaнний ринок Укрaїни не припускaє 

жорсткої клaсифікaції зaклaдів. Тaк, серед зaклaдів громaдського хaрчувaння 

можнa виділити декількa великих груп: ресторaни клaсу «преміум», ресторaни 

для середнього клaсу, фaст-фуд, a тaкож бaри, кaфе і кaв'ярні як особливі. 

 Об’ємно-планувальне рішення підприємства зaклaди з влaсним 

aсортиментом. Говорячи про стaн ресторaнного ринку, не можнa не скaзaти про 

те, що ринок послуг, зокремa ресторaнний ринок, безпосередньо зaлежить від 

зaгaльних економічних покaзників, тобто від плaтоспроможності споживaчів 

послуг, a тaкож від мінливого ментaлітету жителів Укрaїни, які все більш 

орієнтуються нa зaхідні стaндaрти споживaння.  

В умовах жорсткої конкуренції підприємці проводять маркетингові 

дослідження, обираючи контингент, на який планується орієнтуватись в своїй 

діяльності, тип, та спеціалізацію закладу ресторанного господарства, місце 

забудови тощо.  

Харчове використання гідробіонтів. Риба та інші гідробіонти служать 

джерелом легкозасвоюваного білка, поліненасичених жирних кислот, 

вуглеводів, вітамінів, ферментів, гормонів, інших біологічно активних речовин. 

За розрахунками вчених, добова потреба людини в білках становить 30г. Деякі 

американські вчені нормою вважають 70г. За даними ООН, 80% населення 

земної кулі відчувають нестачу в тваринному протеїні і отримують в день 15г і 

менше.  

Тканини гідробіонтів в основному містять менше білка, ніж тканини 

наземних тварин, за винятком морських ссавців і морських рослин. Однак 

біологічна цінність білка риби не нижче, ніж м'яса, білки гідробіонтів легше 

засвоюються. Так, з 100г білка риби засвоюється близько 40г, а з 100г білка 

яловичини - тільки 15г. Те ж саме можна сказати і про жир, вміст якого в різних 

видах гідробіонтів коливається від 0,3 до 30%. За калорійністю 1 кг м'яса можна 

замінити 1,5 кг свіжої, 1кг соленої або 0,5 кг сушеної риби.  

Поліненасичені жирні кислоти гідробіонтів знижують вміст в крові 

холестерину, жирних кислот, ліпопротеїнів низької щільності. У ліпідах 
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гідробіонтів містяться вітаміни А, Б, Е, що виконують в організмі важливі 

фізіологічні функції. Гідробіонти забезпечують надходження 25% білкової їжі в 

світі, поступаючись молоку (43%) і м'ясу (35%). Споживання риби та інших 

водних об'єктів на душу населення визначається структурою та особливостями 

економіки, культури та побутового устрою країн. Розвинені країни споживають 

20 і більше кг риби на рік на душу населення (Австралія, Бельгія, Нідерланди, 

Франція, Швеція, США, Канада). В Японії, Іспанії, Португалії, Норвегії, Данії та 

Ісландії на душу населення припадає від 20 до 80кг. У СРСР середнє споживання 

рибних товарів на душу населення склало в 1990р. 20,3 кг. У країнах Азії, 

Африки та Латинської Америки споживання морепродуктів не перевищує 5кг.  

Технічне використання гідробіонтів. Воно почалося ще в давнину. Як зброю 

застосовували зуби акул, шипи скатів-хвостоколів, шипи кісткових риб. Збирали 

корали, перли. У XVI столітті в Європі з золи водоростей отримували поташ 

(К2С03).  

Морські водорості багаті полісахаридами - агаром і агароїдами, які широко 

використовуються в бактеріології, мікробіології та медицині для приготування 

поживних середовищ, а також в кондитерській промисловості при виробництві 

джемів, мармеладу, желе, пастили, шоколаду, зефіру, цукатів. Агар 

використовується при випіканні хліба і приготуванні консервів. 

Застосовується агар і в текстильній промисловості, він замінює крохмаль, 

надає тканинам твердості. Полісахариди рослинного походження 

використовуються при протезуванні зубів, склеюванні фанери, отриманні 

штучної шкіри. До полісахаридів тваринного походження відносяться хітин і 

його похідна - хітозан. Найбільша кількість хітину міститься в панцирах 

ракоподібних. Тільки з панцирів креветок можна добувати 28 тис тон хітину, а 

видобувають набагато менше (у США – 23тонн, в Японії 56 тон).  

Плівки, отримані з хітозану, відрізняються стійкістю до агресивних 

середовищ (кислот, лугів, органічних розчинників), а також до нагрівання та 

охолодження. З бурих водоростей отримують альгінат, що широко 

використовується в текстильній, хімічній та харчовій промисловості.  
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Наприклад з водоростей виробляють порошок для нафтової та текстильної 

промисловості, набивальний матеріал для меблів, добрива. З морських трав 

(зостера, філлоспадікс тощо) виробляють папір, чорнило, нітроцелюлозу, спирт, 

ацетон, водоростевий порошок (для глянцювання паперу), харчовий та 

технічний натрій.  

Ліпіди гідробіонтів використовуються для отримання масляних фарб, мила, 

пральних порошків, шампунів, гліцерину, мастил. З шкіри риб і шкур морських 

ссавців після вичинки шиють одяг, виготовляють ремені, взуття.  

Кормове використання гідробіонтів. Годують гідробіонтами 

сільськогосподарських тварин, хутрових звірів, самців риб. Для приготування 

кормів для риб використовують цілу рибу або відходи рибообробки (голови, 

нутрощі, кістки, шкіру). Найчастіше на кормові цілі йдуть мойва, шпрот, 

піщанка, тріска, сайда та інші тріскові. Залежно від виду риб і сезону вміст 

протеїну (в перерахунку на сиру масу) складає 17-18%, жиру - 4-20%. Наприклад, 

вміст жиру в мойві перед нерестом (січень-лютий) становить 13-14%, а в після 

нерестовий період - 4-6%. Для того, щоб додати м'ясу лососів стійкого рожевого 

забарвлення в корми додають 10-20% панцирів креветки або креветкового 

борошна.  

Фармацевтичне використання гідробіонтів. Це найбільш молодий напрям 

використання гідробіонтів. Він почав розвиватись з кінця 60 – початку 70-х років 

XX століття. Прикладом більш раннього використання може слугувати 

одержання йоду з ламінарії (з 1811 р.). Розвитку напрямку сприяли, з одного 

боку, висока вартість ліків, скорочення земель для збору лікарських трав, а з 

іншого - вдосконалення методів отримання хімічних сполук. В Японії 

налагоджено промислове отримання «морського» інсуліну з тунців, морського 

окуня, жовтохвосту та інших риб, а також із китів. Ліпіди гідробіонтів служать 

суппозиторною основою для мазей, кремів у фармацевтиці. 

Доведено, широкий спектр використання гідробіонтів в різних напрямках 

промисловості. В нашому випадку найраціональнішим шляхом використання 
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гідробіонтів є збагачення продуктів харчування, з послідуючою розробкою 

інноваційної продукції з гідробіонтами. 
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ІННОВАЦІЇ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ 

ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 

У вітчизняній економіці термін «конкурентна перевага» не використовувався до 

останнього десятиліття ХХ століття в загальному. Зміни, які були викликані 

економічною та фінансовою кризою, позначились на діяльності кожного 

туристичного підприємства. Результатом фінансово-економічної кризи є 

порушення виробничих, економічних і фінансових відносин не тільки всередині 

самої компанії, але і у взаєминах зі споживачами і постачальниками.  

Ключові слова: туристична діяльність, інновації, конкурентність, 

туристичний бізнес, туристичне підприємство, конкурентні переваги. 

Постанова проблеми. На сьогоднішній день багато підприємств не мають 

стратегічної концепції, що, в свою чергу, призводить до виснаження ресурсів, а 

також до загальної не контрольованості всіх матеріальних і фінансових потоків. 

https://dokumen.tips/documents/rieber-food-ingredients.html
https://dokumen.tips/documents/rieber-food-ingredients.html
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У період зростання конкуренції туристичні підприємства повинні мати 

можливість швидко і адекватно реагувати на зміни ринкових умов. В результаті 

виникає реальна потреба в створенні та впровадженні механізмів управління, які 

дозволяють здійснювати ці зміни, визнавати їх і забезпечувати відповідну 

адаптацію економічної діяльності, заснованої на сучасних принципах 

маркетингу, менеджменту. В сучасних умовах ринкової конкуренції, скорочення 

життєвого циклу товарів і послуг, розвитку нових технологій однією з умов 

формування конкурентоспроможної стратегічної перспективи сучасного 

підприємства є його інноваційна діяльність. Виходячи із загального поняття 

«інновації», у туризмі під ними варто розуміти якісно новий туристський 

продукт, послугу або будь-який інший кінцевий результат інноваційної 

діяльності туристичних підприємств, що відповідає поточним потребам туристів 

та отримує максимальний ефект. Враховуючи специфіку туризму, слід 

зазначити, що ефект, який буде отримано внаслідок впровадження інновацій на 

туристичних підприємствах, має бути не лише економічним, а й соціальним та 

екологічним [17, с.48]. 

Відповідно до цього, варто встановити що туристичні підприємства 

будують свою діяльність задля досягнення своїх локальних цілей, особливо 

здатності успішно функціонувати на ринках нових послуг, що виникають 

внаслідок впровадження нових технологій у туристичну сферу. 

Більш того, у зв’язку з швидким поширенням COVID-19 і введених урядом 

обмежень на поїздки по всьому світу, індустрія туризму знаходиться в самому 

центрі одного з найважчих періодів на сьогоднішній день. Туристичні бренди і 

маркетологи стикаються з дилемою, коли необхідно балансувати між заходами 

щодо здоров’я та створенням умов для подорожей, згідно переваг своїх 

споживачів. Це являє безпрецедентну проблему для галузі, та потребує розробки 

шляхів виходу з кризи, спричиненої пандемією COVID-19. 

Отож, наявність необхідних ресурсів для обґрунтування потреби в 

інноваціях є основними чинниками формування інноваційного потенціалу, що у 
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свою чергу сприяє зміцненню конкурентних позицій місцевих туристичних 

підприємств на ринку в країні. 

Аналіз останніх джерел та публікацій. Проблематику питання інновацій, як 

засобу формування конкурентних переваг сучасних туристичних підприємств 

визначали та досліджували провідні науковці, серед яких варто виділити праці 

І.Ансофа, Л.Водачека, В.Геєца, А.Гриньова, П.Завліна, С.Ілляшенко, Б.Санто, 

Б.Твіс, Р.Фатхутдінов, М.Фучик, М.Чумаченко, Н.Чухрай, Й.Шумпетера та 

інших.  

Але в сучасних умовах бракує комплексної розробки питань формування 

конкурентних переваг у туристичній діяльності засобами сучасних інноваційних 

складових. 

Мета статті полягає у визначенні інновації як засобу формування 

конкурентних переваг туристичного підприємства. 

Інновації в туристичній галузі пов’язані з застосуванням інформаційно-

комунікаційних технологічних засобів, що відіграють чималу роль у будь-якій 

сфері суспільства. Їх використання сприяє підвищенню якості туристичних 

послуг, а також конкурентоспроможності туристичної галузі. З кожним роком 

роль інноваційних технологій у туризмі зростає, що зумовлює актуальність 

вивчення сучасних тенденцій використання інноваційних технологій у туризмі. 

Аналіз економічних аспектів визначення «інноваційний потенціал» 

туристичних підприємств виявляє широкий спектр підходів до його вивчення: 

1. «Інноваційний потенціал — це група різних видів ресурсів, у тому числі 

матеріальних, фінансових, інтелектуальних, інформаційних та інших ресурсів, 

необхідних для інноваційної діяльності» [2]; 

2. «Інноваційний потенціал містить невикористані, приховані можливості 

накопичених ресурсів, які можуть бути використані для досягнення цілей 

суб’єктів господарювання» [2]; 

3. «Інноваційний потенціал – це категорія особливого змісту, яка включає 

не лише інноваційні ресурси та механізм їх використання в організаційно-
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економічній системі, а й активність інноваційних процесів у регіональній 

економіці» [2]. 

Відповідно до цього, варто встановити, що інноваційний потенціал - 

здатність змінюватися, вдосконалюватися, просуватися, він є джерелом розвитку 

туристичного підприємства. Доказом цього є таке явище, як поширення 

інновацій. Отож, використання нового обладнання (яке є конкретним 

результатом процесу інновацій) призводить до виробництва нової продукції та 

надання нових послуг, що в свою чергу, з виходом на ринок, є джерелом, що 

викликає подальші зміни та формування конкурентних переваг. У цьому випадку 

«ефект дублювання інновації зростає набагато швидше, ніж сам цикл» [3]. 

Базуються конкурентні переваги на тому, що туристична компанія володіє 

рідкісними матеріальними і нематеріальними активами, а також стратегічно 

важливими сферами туристичної діяльності. Вони реалізуються на рівні 

стратегічних напрямків діяльності і складають головну мету ділової стратегії 

підприємства, що спрямована на завоювання ним міцної позиції на ринку. Однак 

рано чи пізно, незважаючи на всі зусилля, вони руйнуються в результаті 

старіння, імітації його товару або послуги іншими фірмами тощо. Перевага 

характеризується відносною, порівняльною позицією організації по відношенню 

до конкурента, що займає найкращу позицію на ринку товару або в сегменті 

ринку. Майбутнє туризму – за прикладними системами автоматизації 

туристичного офісу, які можуть забезпечити незалежність роботи, високий 

ступінь захисту інформації, on-line обмін інформацією з різними учасниками 

туристичного ринку, інтеграцією в системи бронювання та резервування, а також 

в глобальну мережу Інтернет.  

Здатність інноваційного потенціалу туристичних підприємств загалом 

характеризується сукупністю необхідних умов і можливостей. Ці умови, які в 

літературі ще називають каталізаторами, повинні забезпечити прискорення 

етапів інноваційного процесу. Навіть у сприятливі економічні часи звички 

споживачів у подорожах змінюються, і витрати потрібно більш ретельно 
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контролювати. Однак у кризові періоди клієнти взагалі стають ще більш 

вимогливими. 

Зрозуміло, що вони повинні бути оптимальними для використання 

інноваційних ресурсів. Вони формуються елементами організаційного та 

управлінського потенціалу організації. Зокрема, мова йде про систему мотивації, 

систему комунікацій, організаційну структуру, особливості системи управління, 

якість внутрішніх і зовнішніх вертикальних і горизонтальних зв’язків, 

інноваційний стиль керівництва, інноваційну бізнес-культуру тощо [4]. 

Варто зазначити і те, що за змістом інноваційні технології поділяються на 

інформаційні, організаційно-управлінські, технологічні, технічні. Аналіз 

сучасного стану туристичної галузі показує масштаби використання новітніх 

інформаційних технологій, зокрема мобільного Інтернету, електронних 

каталогів з пропозиціями відпочинку, електронних систем бронювання, 

соціальних інформаційних мереж, систем електронного продажу квитків, 

онлайн-реклами, зручних платіжних систем та інше. Туристичні підприємства та 

компанії активно використовують переваги Інтернету при створенні 

туристичного продукту для рекламної діяльності, інформування споживачів, 

формування позитивного іміджу компанії, просування нових видів туристичних 

послуг тощо. Споживачі не залишають без уваги таку важливу характеристику 

компанії, як формування та реалізація конкурентних переваг. Туристична фірма, 

конкуруючи на ринку, намагається бути кращою, завойовуючи увагу споживача, 

застосовуючи при цьому всі конкурентні переваги, наявні в організації. Завдяки 

такій роботі, переможцем стає не та компанія, яка пропонує споживачеві більш 

дешевий, якісний товар, а та, яка зуміє задовольнити не тільки насущні потреби 

покупця, а й ті, які можуть у нього виникнути завтра: маркетинг сучасності 

орієнтований на так звані «потреби майбутнього» [20]. 

Слід підкреслити, що жорстка конкуренція на ринку туристичних послуг 

змушує впроваджувати у свою діяльність маркетингові інновації, які дозволяють 

покрити потреби цільових споживачів та залучити на цей період неохоплених 

клієнтів [6]. 
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Висновки. Таким чином, сьогодні в туристичному бізнесі широко 

використовуються електронні туристичні програми, системи електронних 

квитків та створення віртуальних турів туристичних агентств тощо. Системи 

онлайн-бронювання мають ряд переваг. Вони дозволяють кожному забронювати 

найпривабливіший номер у будь-якому готелі світу. Головною перевагою 

онлайн-бронювання є система, яка змогла сформувати потужну пошукову базу 

готелів. Таким чином, можна сказати, що чітке формулювання, визначення, 

реалізація конкурентних переваг і вибір конкурентної стратегії, а також 

всебічний аналіз факторів, що впливають на конкурентні переваги, забезпечують 

конкурентоспроможність підприємства на ринку туристичних послуг. 

Отже, у сучасних умовах розвиток туристичного бізнесу залежить від 

впровадження інноваційних технологій. Сьогодні у сфері туризму ми 

спостерігаємо тенденцію до активного використання інформаційних технологій, 

що не лише оптимізує туристичну діяльність, а й впливає на 

конкурентоспроможність підприємств на ринку. У сфері туризму актуальним є 

використання сучасних інформаційних технологій, зокрема мобільного 

Інтернету, електронних каталогів із святковими пропозиціями, електронних 

систем бронювання, соціальних інформаційних мереж, систем електронного 

продажу квитків, онлайн-реклами, зручних платіжних систем тощо.  
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У статті розглядаються актуальні питання сутності корпоративної культури 
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Постановка проблеми. Сучасна концепція управління розглядає 

підприємство як відкриту виробничу систему, тобто як у взаємодії із зовнішнім 

середовищем. Створення цієї системи обумовлено виникненням чи 

формуванням над ринком попиту продукції з боку споживачів. Головні 

передумови успіху бізнес-системи – її стійкість та здатність до адаптації в умовах 

зміни довкілля. Організаційні механізми повинні вміти спрогнозувати і 

оцінювати можливі ситуації, пристосовуватися до проблем, що виникають, і 

виробляти необхідні управлінські рішення, забезпечуючи маневреність у 

розподілі ресурсів для виживання та розвитку. 
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Корпоративна культура є опорою для керівництва підприємства при 

управлінні колективом. Вона торкається як процесів спілкування на 

підприємстві, так і виробничих, і організаційних аспектів. У сучасному 

науковому підході її можна назвати однією з базових функцій управління, поряд 

з організацією, плануванням, мотивацією та контролем. 

Цілі статті – визначити основні аспекти сутності корпоративної культури 

підприємства. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідження проблеми 

формування корпоративної культури присвячені праці таких науковців, як 

Євтухова Т., Легенько Ю., Родіонов О., Руденко О., ін. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В умовах високої конкуренції на 

рівні країн, корпорацій, окремих підприємств довгострокова 

конкурентоспроможність підприємства визначається повним використанням 

менеджментом та персоналом свого інтелектуально-ділового потенціалу на 

благо ефективного відтворення та сталого розвитку організації. Співробітники 

підприємства є головною рушійною силою задля досягнення цілей та реалізації 

стратегії розвитку. Від того, наскільки кожен співробітник компанії залучений 

до діяльності підприємства, залежить ступінь досягнення стратегічних цілей 

компанії, отже, її довгострокова конкурентоспроможність та розвиток у 

ринкових умовах. Залучення персоналу в діяльність підприємства є 

найважливішим фактором розвитку будь-якого підприємства в сучасних умовах 

жорсткої конкуренції. 

Життєвий потенціал і успішне функціонування організації загалом залежить 

від ефективності сформованої у ній корпоративної культури: особливостей 

відносин для людей, стійких і цінностей, зразків позитивної і негативної 

поведінки та інших значимих елементів, які впливають на формування культури 

у компанії. Для того щоб визначити силу та рівень розвитку існуючої в компанії 

корпоративної культури, а також виявити напрямки для подальшого 

вдосконалення, необхідно проводити в організації періодичну оцінку 

результативності коштів, вкладених у розвиток даного напряму [4, c. 32]. 
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Успіх підприємства більшою мірою залежить від позитивності 

корпоративної культури, ніж багатьох інших чинників організації.  

Зміст корпоративної культури визначається ступенем особистісної 

значущості професійно-трудової діяльності більшості співробітників. 

У корпоративній культурі більшість дослідників розрізняють матеріальну 

(експліцитну чи видиму) та духовну (імпліцитну, іманентну, нематеріальну) 

складові. Для того, щоб надати поняттю «культура» лише позитивний зміст, (що 

відповідає традиційному побутовому визначенню культури як високому рівню 

якоїсь майстерності, що має ступінь і не має негативу) автори запропонували [3] 

розрізняти сутність культури (essentia) та матеріальні форми її існування 

(existente) чи матеріальні носії культури-артефакти. Тоді сутність культури 

складає моральна спрямованість та осмислення людської діяльності разом із її 

результатами та їх трансляцією на рівні всього суспільства, етносу, регіону, 

організації та особистості. 

Переходячи від цього загального макро визначення до мікро масштабу 

комерційних організацій, що нас цікавлять, скористаємося відомим визначенням 

М. Армстронга: «Корпоративна культура – це сукупність переконань, відносин, 

норм поведінки й цінностей, загальних всім співробітників цієї організації». 

Індивідуальні прояви корпоративної культури як егокультур співробітників 

гармонізуються загальними цінностями в єдиний процес колективної діяльності 

з досягнення корпоративних цілей. І в цій гармонізації і полягає принцип 

естетизації бізнесу, сформульований ще І. Кантом. Як вважає Р. Акофф, вже 

настав час здійснювати не один, а три рівні корпоративних цілей: індивідуальні 

(самрозвиток особистості), загальносистемні (виживання, зростання, 

рентабельність як корисність виробленого продукту), соцієтальні, що 

враховують інтереси довкілля та виражені у формі соціальних ініціатив 

конкурентоспроможної бізнес-організації. 

Якість та інтенсивність діяльності такої організації визначається творчою 

активністю та мотивацією учасників, тобто рівнем їхньої культури, тому не буде 

надто великим спрощенням загальних понять наше твердження про те, що 
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корпоративна культура – це вміння як керівництва, так і персоналу ефективно 

працювати на всіх рівнях та у всіх функціональних сферах, отримуючи при 

цьому задоволення не лише від результатів своєї діяльності, а й від активної 

(партисипативної) участі у процесі цієї діяльності. 

Таким чином, ми вважаємо, що досить високий рівень корпоративної 

культури дозволяє об'єднати естетику та прагматику корпоративної діяльності в 

єдине ціле, синтезуючи у результаті високий рівень конкурентоспроможності 

цієї корпорації. Це означає, що ефективність та конкурентоспроможність 

підприємства залежать значною мірою від рівня його нематеріальної культури. 

Корпоративна культура – це модель поведінки усередині організації, 

сформована у процесі функціонування підприємства і поділяється всіма членами 

колективу. Це система цінностей, норм, правил, традицій та принципів, за якими 

живуть співробітники. В її основі лежить філософія компанії, яка визначає 

систему цінностей, загальне бачення розвитку, модель взаємовідносин і все те, 

що включає поняття «корпоративна культура» [2]. 

Для того щоб корпоративна культура підприємства могла підтримати його 

стратегію розвитку та підвищення ефективності діяльності керівництву 

підприємства, необхідно систематично вживати наступних процедур: 

1. проводити збір даних, що описують стан об'єкта вивчення, перелік 

цінностей, цілей, завдань, що становлять основу внутрішньо-фірмових та 

зовнішньо-фірмових відносин (на думку співробітників); дані характеризують 

відносини корпорації з клієнтами, конкурентами, партнерами, постачальниками, 

місцевим населенням, суспільством загалом і проводити якісний аналіз відносин, 

що виникли; 

2. проводити аналіз відповідності декларованим цінностям, цілям та 

завданням підприємства; 

3. проводити аналіз фактично реалізованих цінностей, цілей і завдань, які 

декларуються; 

4. розробити заходи щодо покращення тих елементів культури, які за 

результатами проведеного аналізу виявилися не прогресивними [4]. 
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Отже, елементи (складові) корпоративної культури: 

− бачення розвитку компанії – напрямок, в якому рухається організація, її 

стратегічні цілі; 

− цінності – що є найважливішим для компанії; 

− традиції (історія) – звички, що склалися з часом; 

− норми поведінки – етичний кодекс організації, в якому прописані 

правила поведінки у певних ситуаціях (наприклад, у McDonald’s створили цілу 

інструкцію завтовшки 800 сторінок, у якій прописана буквально кожна 

можлива ситуація та схвалені керівництвом варіанти дій співробітників по 

відношенню один до одного та до клієнтів компанії); 

− корпоративний стиль – зовнішній вигляд офісів компанії, інтер’єр, 

фірмова символіка, дрес-код співробітників; 

− взаємини – правила, способи комунікації між департаментами та 

окремими членами колективу; 

− віра та єдність команди задля досягнення певних цілей; 

− політика ведення діалогу із клієнтами, партнерами, конкурентами; 

− люди – співробітники, які поділяють корпоративні цінності компанії. 

Внутрішня культура організації виконує низку важливих функцій, які, 

зазвичай, визначають ефективність підприємства. 

Існують такі функції корпоративної культури підприємства: 

1. Іміджева. Сильна внутрішня культура допомагає створювати позитивний 

зовнішній образ компанії та, як наслідок, залучати нових клієнтів та цінних 

співробітників; 

2. Мотиваційна. Надихає співробітників на досягнення поставлених цілей та 

якісне виконання робочих завдань; 

3. Залучна. Активна участь кожного окремого члена колективу у житті 

компанії; 

4. Ідентифікуюча. Сприяє самоідентифікації співробітників, розвиває 

відчуття власної цінності та приналежності до команди; 
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5. Адаптивна. Допомагає новим гравцям команди швидко вливатись у 

колектив; 

6. Управлінська. Формує норми, правила керування командою, 

підрозділами. 

7. Системоутворююча. Робить роботу підрозділів системної, упорядкованої, 

ефективної; 

8. Маркетингова. На основі цілей, місії та філософії компанії розробляється 

стратегія позиціонування на ринку. Більше того, корпоративні цінності природно 

формують стиль комунікації з клієнтами та цільовою аудиторією. 

Також можна схематично відобразити головні функції корпоративної 

культури (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Функції корпоративної культури 

Очевидним є те, що стратегічні цілі організації мають прямий вплив на 

розвиток корпоративної культури. У тому випадку, якщо відсутнє ефективне 

управління, важко сформувати ефективну корпоративну культуру, яка 

стимулювала б компанію до розвитку.  

Основними умовами управління корпоративною культурою є: 

− впевненість персоналу в управлінні; 

− особиста культура лідера, яка формує модель організаційної поведінки; 

− мотивація. 

Можна виділити такі рівні корпоративної культури (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Рівні корпоративної культури  

 

Для першого рівня характерні всі зовнішні прояви культури підприємства, 
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одягу». Саме тут відбувається постійна та безперервна взаємодія з людьми, чи то 

готель чи турфірма, чи будь-яке інше підприємство сфери послуг. Тому мова та 

манера спілкування, стиль одягу, емоційна атмосфера – все це має бути 

орієнтоване на споживачів та підтримуватись у найкращій для них якості. 

Архітектура будівлі та робочого місця повинні бути зручні не стільки для 

персоналу, скільки для клієнтів, що користуються послугами фірми. 

Ще одна важлива особливість, яку необхідно відзначити – це своєрідність 

самого продукту, оскільки продуктом в даному випадку є послуга, яка часто 

невловима і, отже, не може бути оцінена до її надання. Споживач послуги часто 

не знає напевно, що на нього чекає (чи то туристична поїздка, чи номер у готелі), 

тому на перше місце тут виходить довіра клієнта до фірми. ЇЇ наявність 

обумовлюється репутацією компанії, яка серед іншого залежить від реклами і 

PR-кампаній, що проводяться. 

Корпоративна 
культура

Поверхневий рівень

Артефакти:
- технологія та продукти 

діяльності;
- робоче місце;

- мова та манера спілкування;
- стиль одягу;

- емоційна атмосфера.

Внутрішній рівень

Проголошені 
цінності:

- моральні погляди;
- естетичні правила;

- стратегія;
- цінності;

- місія та девіз.

Глибинний рівень

Базові уявлення:
- сенс предметів та 

явищ;
- відношення до 

людини та діяльності;
- вірування та 
переконання;

- національний 
менталітет.



558 
 

Якщо розглядати складові другого рівня, то найважливішими тут для 

працівників сфери послуг є моральні установки та ціннісні орієнтири. Такі якості 

співробітників, як толерантність, гуманність і тактовність стають на чільне 

місце, тому що організація працює з різними людьми: різних національностей, 

віросповідань, характерів, і до кожного потрібен свій підхід, кожен повинен 

отримати якісне та поважне обслуговування. І хоча у будь-якої компанії є свій 

власний погляд на цінності, іноді навіть прописані в етичному чи професійному 

кодексі, основні правила все ж таки мають бути однаковими – це повага до 

кожного гостя чи клієнта і готовність йому допомогти. 

Вирішальним фактором у становленні корпоративної культури є філософія 

компанії або іншими словами, принципи, яким слідує керівництво. Ці принципи 

формуються у рекламних матеріалах, у промовах засновників підприємства та 

інформаційних документах. Формування таких принципів має на меті створити 

в очах своїх співробітників та у зовнішньому середовищі певний імідж 

корпорації. 

Система управління корпоративної культури формується із низки певних 

елементів. До таких відноситься аналіз сформованої в організації культури, 

формування ключових цілей його подальшого розвитку, регулярне поліпшення 

конкретних механізмів та процедур, пов'язаних з управлінням корпоративною 

культурою, збільшення рівня професіоналізму керівників у соціально-

психологічному аспекті, формування документа, який би об'єднував усі норми 

етичного аспекту, прийняті в організації, розробка та подальше впровадження на 

практиці механізмів, що дозволяють домогтися адаптації як нових 

співробітників до організації в цілому, так і старих до змін, що відбуваються. 

Висновки. Безсумнівно, при вмілому використанні корпоративної культури 

можна привести підприємство до успіху, процвітання та стабільності, а при 

невмілому можливими є прямо протилежні результати. Вона має стати 

органічною частиною всього підприємства, бути адекватною до сучасних вимог, 

продиктованими економічним та технологічним розвитком, специфікою 

українського законодавства та менталітету, а також специфікою конкретного 
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підприємства, вона має сприяти досягненню поставлених цілей, а отже, 

підвищенню ефективності діяльності підприємства. 
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Визначено основні інструменти, які використовуються сучасними 

туристичними підприємствами для просування регіональних туристичних 

продуктів на національний ринок. 

Ключові слова: просування, туристичний продукт, регіон, інфлюенс-маркетинг, 

карт-система. 

В умовах глобалізації світової економіки та підвищеної конкуренції між 

різними територіями (країнами, регіонами, містами) виникає питання про 

необхідність застосування ефективних інструментів управління для залучення 

необхідних ресурсів. Територія стає продуктом (товаром), який слід просувати 

на внутрішніх та зовнішніх споживчих ринках. У цих умовах особливе значення 

приділяється маркетинговим дослідженням, які спрямовані на виявлення та 

досягнення конкурентних переваг. Зростає роль маркетингу територій, що 

спирається на концепцію формування системи зворотного зв’язку із 

споживачами територіальних товарів та послуг. Регіональний туризм в Україні 

стає все більш популярним, проте існують такі регіональні туристичні продукти, 

які невідомі широкому загалу, хоча мають великий потенціал. Тим більше, у 

зв’язку з війною в Україні регіональні тури можуть виявитися джерелом 

відновлення туристичної індустрії. Проте, на сьогодні просування регіональних 

туристичних продуктів на національний ринок не завжди є ефективним, що 

потребує вдосконалення механізму та інструментів просування. 

Окремі аспекти просування туристичних продуктів розглянуті у працях 

таких науковців: Баранюк Д., Беспала О., Журило В., Кожухівська Р., Корольков 

В., Коросташивець Ю., Мазур В., Мальська М., ін. Проте, на сьогодні не було 

детально розглянуто сучасні методи та інструменти просування туристичних 

продуктів регіонального рівня на національний рівень.  

Мета статті – аналіз основних інструментів та в цілому механізму 

просування регіонального туристичного продукту на національний ринок. 

Згідно з Законом України «Про туризм» туристичний продукт – попередньо 

розроблений комплекс туристичних послуг, який поєднує не менше ніж дві такі 

послуги, що реалізується або пропонується для реалізації за визначеною ціною, 
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до складу якого входять послуги перевезення, послуги розміщення та інші 

туристичні послуги, не пов’язані з перевезенням і розміщенням (послуги з 

організації відвідувань об’єктів культури, відпочинку та розваг, реалізації 

сувенірної продукції тощо) [10]. 

Узагальнивши погляди О. Беспалої, В. Квартальнової, Ю. Коросташивець, 

отримуємо, що «туристичний продукт можна розглядати як споживчу вартість, 

тобто сукупність нематеріальних (у формі послуги) речових (предметів 

споживання) і споживчих вартостей, необхідних для задоволення потреб туриста 

[2; 6; 7]. 

Як зазначає М. Шарко, «незалежно від вибору пріоритетної стратегії 

просування нового продукту, реалізація кожної з них, з позицій організації 

управлінського контролю за процесом просування, вимагає його планування» 

[12, с. 105]. На рис. 1 наведена схема та компоненти планування просування на 

ринок нових туристичних продуктів. 

 
Рисунок 1 – Планування просування на ринок нових туристичних продуктів 

[12] 
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Таке уявлення планування просування нового турпродукту, конкретизує 

його складові операції, а їх послідовне виконання дозволяє мінімізувати ризики, 

що виникають як у зовнішньому, так і у внутрішньому середовищі. 

Як зазначає Мандюк Н., «просування туристичного продукту розглядається 

як система заходів, спрямованих на його представлення на ринку, донесення 

наперед визначеної інформації про такий продукт цільовій аудиторії з метою 

отримання необхідної зворотної реакції (здебільшого – здійснення покупки)» [9, 

с. 188]. 

Своєю чергою, політика просування туристичного продукту повинна 

містити два основні ключові елементи, що в загальному підсумку визначають її 

суть і спрямованість. Такими ключовими елементами є запропоновані цілі, що 

планується досягнути, та перелік засобів просування із визначеною їх 

пріоритетністю [9, с. 189]. 

При цьому першочерговою і основною метою має бути формування та 

підтримка сприятливого позитивного іміджу регіону в цілому та його окремих 

туристичних центрах. На досягнення цієї мети слід спрямовувати основну 

частину роботи відділів туристичного профілю місцевих територій, адже через її 

реалізацію проявляється їхня сутність. 

Другою важливою метою є вплив на ринкову поведінку споживачів 

туристичних послуг. Її суть полягає в тому, щоб за допомогою обраних засобів 

маркетингу впливати на сприйняття та ставлення потенційних споживачів до 

туристичного продукту регіону, спонукаючи їх до купівлі даного продукту. 

Таким чином здійснюється позиціонування туристичного продукту 

(створення відповідного розуміння у споживачів туристичного продукту та 

знаходження його місця на ринку) та репозиціонування (зміна усталеного 

сприйняття та позиції на ринку). 

Просування турпродукту здійснюється з метою залучити групу споживачів 

та нових клієнтів, і, звичайно, зайняти сегмент ринку. Просування туристичного 

продукту найчастіше здійснюється у таких напрямках: реклама; стимулювання 

збуту; прямі продажі; зв’язки з громадськістю [4, с. 45]. 
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При випробуванні регіонального продукту та виходу на національний ринок 

здійснюється пробне впровадження. Найбільш поширені форми такої перевірки:  

̶ рекламні тури, що представляють собою спосіб інформування про 

появу нового турпродукту цільових груп споживачів, що наочно демонструє 

його переваги та конкурентні переваги. Як правило, рекламні тури проводяться 

для засобів масової інформації, що користуються авторитетом у представників 

цільових груп, а також туристичних агентств, які планують здійснювати 

продаж даного туру;  

̶ стаді-тури, спрямовані на ознайомлення з властивостями і 

особливостями нового туристичного продукту, вивчення технології надання 

послуг, демонстрування переваг співпраці з організатором туру. Надається 

співробітникам самої турфірми або представникам турагентств. Основним 

завданням даних турів є збільшення обсягу продажів і популяризація маршруту 

подорожі;  

̶ пробні продажі проводяться для груп споживачів невеликої 

чисельності, в більшості випадків – для постійних клієнтів турфірми. За 

рахунок отримання практичної оцінки реальними споживачами, до початку 

етапу масових продажів у впроваджуваний продукт, можуть бути внесені 

вимушені зміни [6, с. 46].  

Інформативна реклама інформує споживачів про нові тури з метою 

створення початкового попиту. Спонукальна реклама впливає на підсвідомість 

людини, закликаючи до покупки. Нагадувальна реклама своїм завданням ставить 

нагадування споживачеві про існування вже добре відомого туру. Реклама є 

дорогим заходом, тому при визначенні стратегії просування турпродукту, 

необхідно чітко сформулювати цільову аудиторію, її інтереси, захоплення і 

запити, і з отриманих даних зробити правильний вибір засобів реклами з метою 

отримати бажаний ефект. Найбільш популярним видом реклами є інтернет-

реклама. Для більшості це бажане джерело інформації. А такі види реклами, як 

білборди, плакати, оголошення, телебачення, радіо, банери, журнали і в газетах 

трапляються значно рідше.  
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Реклама в інтернеті найпоширеніша серед турфірм через свою простоту і 

дешевизну, а також спрямованістю на велике коло користувачів віртуального 

простору. Після неї так само користується увагою людей реклама на афішах, 

щитах і плакатах – люди часто на неї дивляться і звертають увагу на яскраві 

картинки, вивіски, плакати, читають слогани і якщо реклама зроблена правильно, 

фірма запам’ятатися читачеві, то в подальшому він може стати клієнтом [8, с. 

244]. 

В туристичній сфері дуже популярною рекламою є такий вид реклами, як з 

уст в уста. Це дуже ефективна реклама, адже задоволений туристичними 

продуктами клієнт розповідає і рекомендує туристичну фірму всім своїм 

знайомим. 

Останнім часом активно розвивається сфера блогерства. Блоги – це 

персональні сайти або сторінки в соціальних мережах, які складаються, в 

основному, з особистих записів власника блогу і коментарів користувачів до них. 

Інфлюенс-маркетинг – це спосіб просування товарів і послуг через лідерів думок. 

У свою чергу лідери думок – це особи, чия думка може впливати на погляди, 

висновки й уявлення цільової аудиторії. Це може бути блогер, актор, співак, 

музикант чи віртуальний інфлюенсер [3, с. 31]. Такий спосіб просування 

активніше використовується сьогодні у сфері просування регіональних 

туристичних продуктів. 

Є чотири варіанти співпраці туристичного підприємства та інфлюенсера: 

бартер, конкурс, партнерська програма або оплачувана співпраця [5, с. 130]. 

Бартер – це коли підприємство дарує свій продукт в обмін на рекламу. У цьому 

випадку туристична компанія може запропонувати блогеру можливість побувати 

в одному з її регіональних турів безкоштовно (або зі значною знижкою) в обмін 

на згадку про компанію в публікаціях, історіях і відео. Така співпраця вигідна 

обом сторонам. Можна підкреслити ексклюзивність пропозиції та по можливості 

надати промокод на знижку для читачів блогера. Цей вид співпраці підходить 

для просування конкретного продукту та збільшення продажів. 
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Хорошим варіантом для залучення нових підписників на сторінки 

туристичної компанії, яка просуває регіональні тури в соціальних мережах, може 

стати конкурс. Це ефективний спосіб розширення аудиторії потенційних 

споживачів. У цьому випадку компанія звертається до блогера для розіграшу 

призів серед його аудиторії. Це можуть бути сувеніри з певних країн, знижки на 

послуги компанії, гаджети, а також повноцінний тур до регіону. Для участі в 

конкурсі користувач повинен виконати кілька умов. Зазвичай користувач 

підписується на туристичну компанію в соціальних мережах, робить на своїй 

сторінці публікацію з оголошенням про конкурс і відзначає одного або кількох 

друзів у коментарях до публікації [11, с. 40]. 

Партнерська програма – це програма комісій, за якою туристична компанія 

платить блогерам відсоток на основі продажів, які вони приносять компанії. Як 

правило, бренди дають комісійні від 30% до 80% залежно від того, наскільки 

популярним є блогер. Вибираючи цей сценарій, потрібно скорегувати деякі 

технічні моменти, щоб ідентифікувати клієнтів від блогера. Це може бути 

спеціальний промокод, який споживачі повинні використовувати під час 

бронювання туру. У цьому випадку блогер сам робить якісну рекламу, щоб 

якомога більше читачів було зацікавлено купити послуги компанії. 

Оплачувана співпраця з блогерами стала галузевим стандартом. Більшість 

блогерів хочуть отримувати гроші за огляди продуктів і думки. Це може 

становити від 100 доларів США за допис від відомих блогерів. Важливо 

витрачати додатковий час на перевірку впливових осіб під час оплачуваних 

завдань. 

Найбільш інноваційним маркетинговим інструментом формування та 

просування регіонального турпродукту на національний ринок є картсистема 

туристських дестинацій (Destination-Card-Systeme) [1, с. 9]. 

Впровадження туристичних карток дозволяє диверсифікувати туристичний 

продукту дестинацій, залучити в процес туристського обслуговування 

національних (перевізників, національні пам’ятки, громадські об’єднання) та 

локальних (готелі, заклади торгівлі, заклади харчування, туристично-
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інформаційні центри, екскурсійні бюро) операторів, розширити асортимент 

доступних для туриста послуг, знизити ціну на окремі послуги турпродукту, 

організувати ефективне просування місцевих пам’яток та атракцій на 

національний ринок. 

Карт-система туристської дестинації – це об’єднання в єдиний турпродукт 

послуг різних організацій і продаж туристам права на їх споживання за нижчими 

цінами у вигляді спеціальної картки. Основними елементами картсистеми є: 

організації, що виробляють туристські послуги; туристично-інформаційні 

центри та організації, які розробляють і реалізують картки турпродукту; покупці 

карток турпродукту [1].  

Реалізація туристичних послуг через карт-систему заснована на 

використанні маркетингових механізмів стимулювання збуту, управління 

туристськими потоками, оптового продажу. Туристична картка, як правило, 

випускається у форі електронної пластикової картки (на зразок банківської) або 

чекової книжки з відривними талонами або спеціальної сторінкою для відміток 

про відвідування об’єкта [1]. 

Впровадження карт-систем в практику формування дестинацій культурного 

туризму є найважливішим інструментом непрямого стимулювання збуту 

туристичного продукту окремих регіонів. Маловідвідувані об’єкти туристичної 

індустрії, якщо вони входять в картки турпродукту, з одного боку, підвищують 

свою популярність, а з іншого – працюють на позитивний образ дестинації в 

цілому. В даному випадку виникає синергетичний ефект: привабливість 

турпродукту, що складається з послуг, включених в картку, набагато вище, ніж 

проста сума привабливість цих же об’єктів, що функціонують поза карт-системи. 

Таким чином, було визначено, що механізм просування регіонального 

туристичного продукту на національний рівень може відбуватися за допомогою 

реклами, стимулювання збуту, прямих продажів, зв’язків з громадськістю. 

Використання такого інструменту, як туристичні картки, а карт-система 

туристських дестинацій дозволяє здійснювати непряме управління туристським 

комплексом окремих регіонів на національному ринку. Крім того, було 
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визначено, що перспективним інструментом просування регіонального 

туристичного продукту на національний ринок є залучення до співпраці 

інфлюенсерів та блогерів, а разом з цим – використовувати промокоди для 

знижок клієнтам, які придбали туристичний продукт за рекомендацією блогера. 

Одним з найбільш ефективних способів просування регіонального туристичного 

продукту є просування в соціальних мережах, оскільки реклама в соціальних 

мережах швидко поширюється, а цільову аудиторію визначити простіше, ніж 

при використанні інших майданчиків для просування. Перспективою подальших 

досліджень є визначення особливостей просування регіональних туристичних 

продуктів на національний ринок на прикладі конкретної туристичної компанії. 
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ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ КЛІЄНТООРІЄНТОВАНОСТІ СФЕРИ ПОСЛУГ 

 

У статті розглядаються різні підходи, які використовуються в сфері 

маркетингу, доводиться можливість їх використання на формування 

методичного забезпечення для підвищення рівня клієнтоорієнтованості 

організації сфери послуг. Виділяються їх переваги та недоліки для подальшого 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95-%D0%B2%D1%80


569 
 

дослідження та формування ефективного механізму підвищення 

клієнтоорієнтованості організації з метою отримання додаткових 

конкурентних переваг, надано рекомендації щодо необхідності періодичного 

перегляду відносин організації з клієнтами на підставі їхньої поточної вигоди 

для бізнесу. 

Ключові слова: клієнтоорієнтованість, конкурентна перевага, лояльність 

клієнтів, методичне забезпечення, ресурси, індустрія гостинності. 

На сьогоднішній день однією з головних проблем у сфері послуг 

залишається ефективне та якісне задоволення потреб клієнтів. Саме від клієнтів 

залежить успішність бізнесу та його подальший розвиток. Споживаючи 

продукти та послуги, люди орієнтують бізнес на актуальні потреби, що 

дозволяють підвищувати ефективність ринкової діяльності. 

Дослідженням клієнтоорієнтованості підприємств через її актуальність 

сьогодні займаються багато як вітчизняних, так і зарубіжних експертів: 

Дж. Нарвер, С. Слейтер, Д. Захаренко, В. Ковалевський, О. Юшкевич,                               

С. Ковальчук, Л. Папенко, В. Халіна, С. Чигирина та інші. 

Основною метою статті є забезпечення конкурентоспроможності 

підприємств індустрії гостинності на основі клієнтоорієнтованого підходу. 

Загострення конкурентної боротьби, глобалізація та насичення ринку 

потребує більше ефективного використання ресурсів та підвищення лояльності 

клієнтів. Згідно статистиці, 99% організацій вважають, що вони 

клієнтоорієнтовані, проте, клієнтоорієнтовані лише 1% організацій, говорять 

самі покупці [1, c. 187]. 

Разом з тим, лібералізація світового економічного простору, розвиток 

інфокомунікаційних технологій та мереж забезпечили виробників та споживачів 

дешевими персоналізованими комунікаційними каналами та можливістю 

мобільно одержувати необхідну інформацію. 

Усвідомивши важливість налагодження тісних довгострокових відносин 

з клієнтами та їх особливу цінність та значимість, виникає необхідність 

формування власної унікальної конкурентної переваги. 
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Наслідуючи успішний світовий досвід, для вітчизняних організацій 

такою перевагою стає формування нової управлінської парадигми, заснованої на 

клієнтоорієнтованості організації, особливо у сфері послуг. Зараз, 

клієнтоорієнтованість вважається основою ідеології ведення бізнесу у всьому 

світі, що обумовлено неможливістю досягнення успіху без повноцінного діалогу 

з клієнтами. 

Можна виділити три категорії вигоди клієнтоорієнтованого підходу для 

самих клієнтів, а саме: 

- психологічні – тісне спілкування з організацією; 

- соціальні – дружні стосунки з персоналом; 

- економічні – отримання знижок, різноманітних бонусів, 

індивідуального сервісу та товару, який пристосований під конкретного 

споживача [3]. 

Переваги та недоліки такого підходу представлені у Таблиці 1. 

Таблиця 1 – Переваги та недоліки клієнтоорієнтованого підходу до 

ведення бізнесу [5, c. 75]. 
Переваги Недоліки 

Вартість залучення нових клієнтів буде 
дорожче, ніж утримування вже наявних 
клієнтів  

Для утримання, гарного обслуговування і 
максимального задоволення потреб 
постійних клієнтів необхідні бази даних з 
інформацією про них, потребують значних 
інвестицій в комп’ютерне та програмне 
забезпечення, навчання персоналу 

Задоволені клієнти, з великою вірогідністю, 
будуть рекомендувати товари чи послуги 
іншим 

Не завжди постійний клієнт дешевший в 
обслуговуванні, оскільки, знаючи свою 
цінність можуть вимагати особливих умов, 
знижок і т.д. 

Утримання наявних клієнтів не дозволить 
конкурентам захопити долю на ринку 

Не завжди клієнти згідні підтримувати 
довготривалі відносини з організацією чи 
надавати значну інформацію про себе  

Лояльні клієнти, як правило, витрачають 
більше грошей, але їхнє обслуговування 
обходиться дешевше 

Складно переконати працівників в цінності 
клієнта, необхідності використання баз 
даних  

Прихильники організації з великою 
вірогідністю придбають товари чи послуги 
по ціні з доданою вартістю від виробника, 
якого вони знають і якому довіряють 
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Для того щоб перетворити потенційного споживача на реального та 

постійного, не дати йому можливості перейти до конкурентів, необхідно 

впроваджувати у діяльність організації концепцію індивідуалізації клієнта, тобто 

пропонувати йому товари та послуги, які відповідатимуть його потребам, 

надаватиме відповідний індивідуальний сервіс та обслуговування. 

Звісно ж, що за основу для вдосконалення маркетингової діяльності 

організаціях сфери послуг за принципами клієнтоорієнтованості доцільно взяти 

становище інтрамаркетингу, зокрема, формування цільової ідентичності 

організації. Ідентичність визначає зміст, який надаватиме суспільство всім діям 

та проявам організації. Для спрощення розуміння ідентичність організації 

виражається у формі метафор, що використовуються в рекламі, корпоративних 

правилах, спілкуванні персоналу. Для досягнення необхідного ефекту цільова 

ідентичність має відображатися у всіх проявах організації (формальних та 

неформальних). 

Традиційно однією з найважливіших складових 

конкурентоспроможності закладів індустрії гостинності є забезпечення високого 

рівня якості послуг, що надаються. Враховуючи особливості даної сфери, це 

питання вимагає особливих підходів та прикладних інструментів для його 

успішного вирішення. Важливо зменшити змінність якості послуг та 

стабілізувати її на рівні, який задовольняє цільових клієнтів організації. 

Особливої уваги потребує проблема неможливості збереження послуг, що 

вимагає від організації сфери послуг високого рівня адаптивності до наявного 

попиту та високого рівня продуктивності без погіршення якості послуг [2, c. 246]. 

Ці та інші фактори зумовлюють необхідність впровадження в закладах 

цієї сфери сучасних ефективних методів операційного менеджменту. Одним із 

таких інструментів менеджменту є регламентація та стандартизація бізнес-

процесів. Для досягнення суттєвих результатів в управлінні якістю послуг 

потрібне впровадження комплексної системи менеджменту. 

Також у практиці роботи підприємств індустрії гостинності 

спостерігається використання концепції постійних поліпшень «кайдзен».  
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Кайдзен - одна з ключових концепцій менеджменту, в основі якої лежить 

безперервне покращення всіх процесів виробництва [1, c. 190].  

Дослідження підходів до формування методичного забезпечення для 

підвищення рівня клієнтоорієнтованості та їх оцінка здійснюється через ітерацію 

від моделі, що відбиває фактичний стан, до концептуальної моделі. При цьому 

необхідно враховувати їх варіантний характер та неоднорідності обмежень: 

об'єктивні реальні обмеження та суб'єктивні, що випливають з особливостей 

об'єкту дослідження. 

Під час розробки алгоритму формування методичного забезпечення 

переслідуються наступні цілі: 

- виявити кожен етап конкретного процесу, що впливає на загальне 

враження споживача від послуги; 

- з'ясувати, які контакти здійснюють споживачі із сервісним персоналом 

підприємства, матеріальними свідоцтвами та елементами обладнання; 

- визначити, як зміни в очікуваннях та задоволеності на кожному етапі. 

Сервісний процес впливає на поведінку споживачів. Розробка алгоритму 

починається з виявлення всіх контактів, до яких споживач вступає з організацією 

у процесі надання послуги. Після цього все виявлені контакти розташовуються в 

лінійній послідовності, в якій вони реально відбуваються. Потім кожен етап 

сервісного процесу аналізується на предмет ймовірних очікувань споживача та 

можливих «точок провалів». 

Відбиваючи кожен із контактів між покупцями та постачальником 

послуг, алгоритми дозволяють висвітлювати проблеми та можливості процесу 

постачання послуги з урахуванням їх впливу покупців. 

Більш докладний та структурований опис процесу формування 

методичного забезпечення можна уявити, як структурну схему. Вона дозволяє 

визначити характер взаємодії між споживачами та співробітниками сервісної 

організації, а також показує, як така взаємодія підтримується додатковими 

видами діяльності та системами «за лаштунками». 
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Послуга є нематеріальною за своєю суттю, тому для клієнта особливе 

значення має фізичне середовище надання послуги, яке доцільно розділяти на 

сукупність складових елементів, які певним чином сприймає клієнт, коли йому 

надається послуга. Дані елементи суттєво відрізняються за своєю суттю, формою 

та важливістю для споживача, але вимагають комплексного підходу для 

ефективного керування. Елемент комплексу маркетингу «Фізичне оточення» має 

значення для маркетингу сфери послуг. Важливість цієї складової організації 

сервісного бізнесу підтверджена практикою дуже давно, адже умови і фізичне 

середовище, в якому знаходиться клієнт під час надання йому послуги, дуже 

сильно впливають з його враження від обслуговування. 

Іншою концепцією, доцільною для управління фізичним середовищем 

підприємств індустрії гостинності є концепція «інтрамаркетинг» у плані 

управління когнітивними детермінантами. Оскільки детермінанти – це 

когнітивні фактори, то ними можуть бути будь-які об'єкти, які сприймає клієнт 

у контексті із сервісною організацією, незважаючи на те, чи є вони 

матеріальними, інформаційними чи психологічними [6, c. 113]. 

Виявлення та робота з когнітивними детермінантами потребує 

особливого досвіду та навичок, що значно обмежує коло фахівців, які можуть 

застосовувати цей інструмент. З іншого боку, складність подібної методики 

дозволяє отримати стійкі конкурентні переваги, які важко виявити, скопіювати 

та запровадити в конкуруючих організаціях. 

Зараз у наукових та бізнес-колах не піддається сумніву той факт, що 

робота з персоналом одна із ключових чинників конкурентоспроможності 

бізнесу [3]. Для найбільш ефективного управління людськими ресурсами було 

виділено відповідна функція та галузь менеджменту. 

Внутрішній маркетинг можна визначити як систему заходів, механізмів 

та інструментів, які забезпечують ефективну діяльність, спрямовану на побудова 

взаємовигідних партнерських відносин у ланцюжку учасників створення 

цінності «акціонер – топ-менеджер – персонал – клієнт» для якісного 
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задоволення запитів, потреб та попиту внутрішніх та зовнішніх споживачів та 

досягнення організацією комерційного успіху та соціального ефекту. 

Комплексне використання внутрішнього маркетингу є непростим 

завданням, що вимагає чіткої злагодженої взаємодії різних структурних 

підрозділів організації. Адже реалізація політики внутрішнього маркетингу 

передбачає тісне міжфункціональна взаємодія відділу маркетингу та відділу 

персоналу (кадрів). 

Ця необхідність обумовлена тим, що внутрішній маркетинг поєднує у 

собі елементи зон відповідальності обох структурних підрозділів і можуть бути 

успішними реалізований в організації лише за умови активної діяльності у цьому 

напрямі. Подібні проекти реалізуються протягом тривалого часу та вимагають 

залучення значних ресурсів.  

Існує також ще один ефективний інструмент, який нещодавно отримав 

свій розвиток - маркетинг відносин. Його метою є формування кола лояльних до 

організації клієнтів. Лояльність – це віддача переваги споживачам певному 

товару чи послузі, що формується в результаті узагальнення почуттів, емоцій, 

думок щодо цього товару чи послуги [6, c. 114]. 

Впровадження стратегії маркетингу відносин – це складний процес, який 

передбачає адаптацію всієї маркетингової політики організації під цю мету. 

Системні успішні підходи до реалізації цієї концепції не чисельні (особливо в 

Україні), що обумовлено необхідністю формування дійсно індивідуального 

підходу до клієнтів та побудови міцні міжособистісні відносини з ними. 

Згідно з цим підходом, основою політики побудови лояльних відносин з 

споживачами є відмінна якість та цінність послуги для споживача, оскільки 

питання побудови довгострокових відносин із споживачами стає актуальним, 

лише коли організація здатна надавати якісні послуги. На рисунку 1 

представлено відсоткове співвідношення задоволеності клієнтів підприємств 

індустрії гостинності. 
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Рисунок 1 – Рівень задоволеності клієнтів готельним комплексом, в % [3] 

На жаль, у вітчизняних реаліях переважно ця концепція підміняється 

поняттям CRM-системи, що є класом інформаційних систем, які автоматизують 

роботу із клієнтами у закладах індустрії гостинності. Насправді поняття 

«маркетингу відносин» носить набагато ширший характер, а CRM-система є 

лише його окремим елементом, який виконує суто технічні завдання, що не 

відображають реальної сутності цієї маркетингової концепції.  

Отже, як і будь-який інший управлінський процес, впровадження стратегії 

відносин із споживачами має бути економічно доцільним та виправданим з точки 

зору співвідношення витрат на використання та реалізацію з вигодами від 

застосування. Ключовим фактором ефективності такої стратегії є правильне 

виділення групи клієнтів, на яких буде спрямовано цю політику. До цільової 

групи повинні входити клієнти, які є перспективними з фінансової точки зору, а 

також ті, на задоволення потреб яких організація має об'єктивні можливості. В 

той же час заклад має періодично переглядати свої відносини з клієнтами, 

ґрунтуючись на їх поточної вигоди для бізнесу. 
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Кожне успішне підприємство ставить перед собою різні стратегічні 

завдання, одне з якого – забезпечення конкурентоспроможності. В наші дні 

спостерігається висока конкуренція серед підприємств, закладів та організацій, 

тому задля збереження своїх позицій або покращення їх на ринку, вони повинні 

оволодівати новими видами послуг, новими формами бізнесу та його ведення, 

збирається необхідна інформація, проводиться її аналіз та розробляється 

стратегія по якій освоюється ринок. Таким чином кожне підприємство, заклад, 

організація намагається втримати своїх клієнтів та набути нових. Різні компанії 

пропонують придбати товар або послугу по нижчій ціні ніж у їх конкурентів або 

створюють більшу вигоду для клієнта, яка виправдовує дорожчі ціни.   

Підприємства виграють у конкурентів, задовольняючи споживачів більше ніж 

пропозиції їх конкурентів на ринку.  

Всі фірми, так чи інакше, унікальні, вони створюють свою власну 

стратегію для того, щоб бути конкурентоспроможним. Вироблення стратегії для 

кожного підприємства особливе тому, що це залежить від багатьох факторів, 

таких як: динаміка розвитку фірми, її позиція на ринку, її потенціал, стан 

економіки, поведінка конкурентів, культурне середовище тощо.  

Змагання економічного типу між окремими товарними виробниками для 

того, щоб отримати більший прибуток, задовольнити свої інтереси, задля 

вигідних умов виробництва та збуту товарів – це все називається конкуренцією. 

Це дає змогу регулювати пропорції виробництва різної продукції, таких як: 

товари, вироби, роботи, послуги, покращити її якість. Наявність значної 

кількості незалежних продавців та покупців – це одна з об’єктивних умов 

ринкового функціонування. Конкуренція властива всім рівням розвитку ринку у 

цивілізованому середовищі, а також вона виступає як об'єктивна закономірність 

товарного виробництва та як зовнішня виробнича сила, що провокує громадян та 

різні фірми покращувати продуктивність праці, зменшувати витрати на 
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виробництво, збільшувати свої накопичення, пришвидшувати темпи науково-

технічного прогресу, структурних та організаційних економічних змін [1].  

Здатність окремого суб’єкта або об’єкта бути кращим ніж конкуренти в 

певних умовах, здатність продукції приваблювати покупця більше ніж у 

конкурентів з подібними або такими самими продуктами виробництва, такого ж 

виду та призначення, завдячуючи більшій та кращій відповідності її вартісних та 

якісних характеристик, які вимагає ринок та споживачі які будуть оцінювати цей 

товар, це все називається конкурентоспроможністю [2]. 

 Комплексна порівняльна характеристика підприємства, яка відображає 

рівень переваг перед конкуруючими підприємствами по комплексу оцінок по 7 

показникам діяльності на окремих ринках за певний відрізок часу – це 

конкурентоспроможність підприємства. Шляхом порівняння позиції декількох 

конкурентних фірм на визначеному ринку можна оцінити 

конкурентоспроможність будь-якого підприємства.  

Обов’язковою вимогою для визначення конкурентоспроможності 

підприємства є порівняння оцінюваних параметрів, таких як:  

• технології;  

• потенційні можливості обладнання;  

• система управління; 

 • рівень персоналу; 

• стан комунікацій;  

• рівень персоналу;  

• рівень маркетингової політики;  

• експортно-імпортні можливості та інші параметри. 

Фірма повинна мати виняткові конкурентні переваги для того, щоб   

впевнено конкурувати у ринковому середовищі. Ці переваги називають 

перевагами стратегічного рівня. Переваги, які забезпечують ефективну роботу, 

переваги в існуючих ресурсах надають лише тимчасовий результат, в теперішніх 

умовах сучасного світу цього буде недостатньо. Саме тому, розробка ефективної 
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стратегії розвитку підприємства, яка буде створена на неповторному 

позиціонуванні фірми, орієнтованій на винятковому виді діяльності, буде 

вагомим напрямком у формуванні та забезпеченні довгострокових конкурентних 

переваг[3]. 

 Наявність певних ресурсів, властивостей у підприємства, які дають змогу 

достойно конкурувати з іншими схожими підприємствами, тобто ті 

підприємства, які працюють або можуть працювати в тій мамій сфері діяльності 

– це так звані конкурентні переваги [5]. 

Основні етапи загальної процедури оцінки, дослідження і управління 

конкурентоспроможністю підприємства в цілому охоплюють: 

 1. Виявлення факторів внутрішнього і зовнішнього середовища, що 

позначаються на рівні конкурентоспроможності організації та оцінка їх 

значущості;  

2. Групування чинників та аналіз міжгрупових взаємозв’язків та 

внутрішньогрупових;  

3. Оцінка впливу факторів, обраних для дослідження (або груп чинників), 

на рівень конкурентоспроможності підприємства та кількісна оцінка того ж 

рівня; 

4. У зв'язку з можливими змінами внутрішніх і зовнішніх умов, 

прогнозування змін чинників, що входять в модель проедури дослідження; 

5. Прогнозування рівня конкурентоспроможності підприємства; 

6. Пошук методів та шляхів підвищення конкурентоспроможності; 

7. Розробка певного комплексу заходів задля підвищення конкурентної 

спроможності;  

8. Підрахунок (кошторис) прямих і непрямих витрат на реалізацію 

розроблених заходів; 

9. Відбір критеріїв результативності заходів з приводу покращення 

конкурентної стійкості підприємства; 

10. Вибір оптимального комплексу впливу регулюючих процесів;  

11. Визначення результативності заходів, які були розроблені; 
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12. Прийняття відповідних управлінських рішень. 

Існує безліч методів оцінки конкурентоспроможності для того щоб кожне 

підприємство знало, наскільки воно конкурентоспроможне на ринку подібних 

послуг та товарів. В області оцінки конкурентоспроможності підприємства на 

підґрунті аналізу наукових статей весь набір методів Якість предметів праці 

можна об'єднати в наступні групи: матриці і маркетинг, виробничі методи, 

традиційні [6]. 

Етапи оцінки маркетингового підходу:  

- оцінка конкурентоспроможності продукції відповідно до обраних 

споживачами характеристик;  

- визначення вимог споживачів щодо якості та економічних характеристик 

продукції;  

- формулювання висновків щодо конкурентоспроможності товарів та 

обґрунтування кроків щодо її підвищення;  

- оцінка конкурентоспроможності маркетингової діяльності організації 

порівняно з конкурентами [7]. 

Підхід який оснований на оцінці замірів прибутковості конкретного 

продажу товару та його частки на ринку називають виробничим підходом.   

Цей підхід зазначає, що чим товар більш конкурентоспроможний, тим 

будуть більші прибутки від продажів, і тим більша частка ринку певного 

виробника. Кожен інтегральний показник конкурентоспроможності має певний 

рівень і розраховується для різного типу продукції. 

Отже, описуючи суть поняття «конкурентні переваги підприємства», 

можна виокремити кілька тлумачень. Конкурентними перевагами підприємства 

є: сукупність комбінацій наявних ресурсів (трудових, сировинних, 

інформаційних, управлінських, маркетингових та інших); способи використання 

цих ресурсів (це гарантує широкі можливості виготовлення та реалізації товарів 

та послуг у порівнянні з конкурентами).  
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Тому можна констатувати, що конкурентні переваги – це комплекс 

позитивних якостей, які відрізняються від конкурентів та забезпечують стійку 

суперницьку позицію на ринку на певний період. 

 

Рисунок 1 – Критерії визначення конкурентоспроможності підприємства 

ресторанного господарства на споживчому ринку  

Ресторанний бізнес – це комплексна сфера діяльності підприємств, яка 

займається керуванням ресторанного господарства та організовує виробництво, 

що призначене задовольняти потреби споживачів та отримувати прибуток.  
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БІСКВІТИ. ІСТОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЇ ПРИГОТУВАННЯ ТА МЕТОДИ 

УДОСКОНАЛЕННЯ 

 

В роботі висвітленні питання харчової цінності бісквітів. В матеріалах статті 

також висвітлюється історія розвитку та урізноманітнення цього 

кондитерського виробу, описані методи їхнього приготуння. 
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Ключові слова: борошняні кондитерські вироби, основний бісквіт, дакуаз, 

кастелла, масляний бісквіт.  

Борошняні кондитерські вироби (БКВ), особливо на основі бісквітних 

напівфабрикатів, з роками користуються все більшою популярністю у 

споживачів закладів ресторанного господарства. Це обумовлено, насамперед, 

широким асортиментом даної групи виробів (торти, тістечка, рулети) та їх 

смаковими властивостями. Однак, у більшості випадків традиційні бісквіти, 

основною сировиною для виробництва яких є борошно пшеничне вищого 

ґатунку та цукор, мають низький вміст мінеральних речовин, вітамінів, харчових 

волокон тощо. Тому, пріоритетним напрямком в технології бісквітних 

напівфабрикатів є додавання до їх рецептури компонентів, що є носіями таких 

речовин [3] . 

Метою статті є ознайомлення з  історією, технологією приготування та 

методи удосконалення бісквітних виробів. 

Одним з доступних напрямів удосконалення виробів з бісквітного тіста є 

використання нетрадиційної сировини як джерела низки біологічно активних 

речовин. Станом на сьогодні багато наукових праць вітчизняних та іноземних 

дослідників присвячено борошняним кондитерським виробам, в тому числі 

бісквітним напівфабрикатах : Г. М. Лисюк, О. Г. Шидакова-Каменюка, О. 

Чухрай, М. І. Назар, В. І. Кочерга. Більшість вчених вважають перспективними 

технології з повною або частковою заміною пшеничного борошна житнім, 

кукурудзяним, рисовим, гречаним, ячмінним, пшоняним, амарантовим та 

використання сумішей. Відоме використання в технології бісквітних 

напівфабрикатів насіння соняшнику та льону  морквяного і яблучного пюре, 

соків та сиропів. Тому актуальною є розробка нових рецептур бісквітних 

кондитерських виробів з підвищеною харчовою цінністю. 

Бісквітний торт є десертом на основі борошна (зазвичай пшеничного), цукру 

і яйця, іноді з розпушувачем. Він має тверду, але добре пористу структуру, схожу 

на морську губку. Бісквіт може бути отриманий також з рідкого або пишно 

збитого тісту. Даний десерт перші був винайдений ще в 14-му столітті, а сучасна 
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назва отримав завдяки італійському кондитерові Джованні Баттіста Карбона. 

Приблизно в середині 16-го століття ласощі отримало назву «бісквіт».  

Бісквіт вважається одним з перших видів випічки з тіста без дріжджів. 

Найраніший рецепт такого торта можна знайти на англійській мові в книзі 

англійського поета Гервасій Маркхема в 1615 році. Спосіб приготування десерту 

вказаний як один з умінь, яким повинна володіти хороша господиня. Разом з тим 

різні види бісквіта описуються в той же час і в інших європейських джерелах. 

Так, в Іспанії його називали «солодким хлібом» [2]. 

Перші згадки про бісквіти зберігають суднові журнали моряків з Англії. 

Збираючись у далеке плавання, моряки наповнювали трюми значними запасами 

«корабельних бісквітів», або, як їх ще називали, «морських сухарів». 

Підсушений бісквіт довго не псувався. На ньому не з’являлася цвіль навіть при 

вологих умовах зберігання. 

Не маючи у своєму складі вершкового масла, бісквіт залишався їстівним до 

кінця плавання. Крім цього, він був дуже ситним, поживним і займав не дуже 

багато місця. Всі ці властивості робили «морські сухарі» незамінними в 

подорожах. 

Ніжний смак бісквіта не залишився непоміченим і для розпещених 

делікатесами гурманів. В одному з плавань хтось із придворних спробував 

просту їжу моряків і був вельми вражений несподівано приємним смаком і 

вирішив, що вона гідна королівського столу. Так корабельні бісквіти перестали 

бути морськими сухарями і перетворилися з підсушених шматків тіста на 

найніжніші тістечка з джемовими і кремовими прошарками. 

Бісквіт став найпопулярнішим доповненням до англійського денного 

чаювання. Чайні гостини більше не обходилися без свіжих бісквітів зі всілякими 

прошарками і начинками, приготованими найзнаменитішими кондитерами. 

Зрозуміло, ці тістечка вже не годилися для довгого зберігання у корабельних 

трюмах. 

У XVII столітті бісквіти стали дуже модними у Франції, хоча вже й не мали 

нічого спільного з раніше відомими морськими сухарями. Згодом бісквіти 
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підкорили Австралію. У 1865 році тут відкрилася маленька кондитерська 

«Arnott». На сьогодні «Arnott» – найбільший у світі виробник бісквітів, а 

продукція цієї кондитерської відома у 40 країнах, а сам бісквіт став частиною не 

тільки національної кухні, але і культури країни. 

Цікавим виявилася подорож бісквіта до Японії. Кастелла – назва 

популярних в країні бісквітів. Сюди їх привезли португальські 

торговці. Castella у перекладі з португальської означає «хліб з Кастилії». Ці 

бісквіти, як правило, продають в коробках близько 30 см завдовжки. У XVI 

столітті Нагасакі був єдиним доступним портом для торгівлі з іншими країнами. 

Сюди і прибули в XVI столітті кораблі з португальськими торговцями. Вони 

привезли безліч невідомих в Японії предметів, серед яких були тютюн, рушниці 

і кастелла. Тоді через високу вартість цукру кастелла представляла собою 

дорогий десерт і навіть була піднесена в дарунок імператорові. Поступово під 

впливом місцевих смаків бісквіт змінювався. Кастеллу готують лише з 

натуральних продуктів, вона має ніжний смак і різні форми. Нині можна зустріти 

цей десерт із зеленим чаєм, медом і коричневим цукром. З часом бісквіт став 

популярним у всьому світі. Класичний бісквіт дуже легкий і повітряний, 

натомість бісквіт кастелла – щільний і вологий. Цієї різниці досягають завдяки 

різним інгредієнтам і технології приготування тіста. 

Бісквітний напівфабрикат – це пухкий, дрібнопористий напівфабрикат з 

еластичною м’якушкою. Його отримують збиванням яєчного меланжу з цукром-

піском і подальшим перемішуванням збитої маси з борошном та випіканням 

отриманого тіста. 

Залежно від рецептурних компонентів та способу виробництва виробляють 

бісквіт   (основний), бісквіт для рулету, бісквіт із какао-порошком, бісквіт  

«Прага», бісквіт із горіхами, бісквіт із вершковим маслом, бісквіт круглий  

«Буше».  

До рецептури бісквітного тіста (за винятком бісквіту «Буше» і масляного 

бісквіту) входить крохмаль картопляний (20 % від маси борошна), який знижує 

кількість клейковини у борошні й робить тісто більш пластичним, а випечені 
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вироби — менш крихкими. Якщо для приготування тіста використали борошно 

з малим вмістом слабкої клейковини, то немає потреби використовувати 

крохмаль, його замінюють на пшеничне борошно. 

Приготування бісквіта основного. Замішування бісквітного тіста 

традиційним способом проводять у збивальних машинах горизонтального або 

вертикального типу. Меланж із цукром-піском збивається до готовності, що 

характеризується збільшенням  маси у 2,5...3 рази, набуттям світло-кремового 

відтінку, повним розчиненням цукру-піску та зникнення крупинок. Потім 

уводиться суміш борошна з крохмалем і швидко перемішується із збитою масою. 

Більш тривалий (понад 15 с) заміс тіста може привести до його осідання, тому 

що бульбашки повітря, якими воно насичена в процесі збивання, видаляються, і 

бісквіт виходить твердим.  

Приготоване тісто негайно направляють на формування: його розливають у 

дека, форми  (круглі, овальні) або розмазують на листи тонким шаром. 

Температура випікання бісквітного напівфабрикату залежить від низки 

чинників і складає в середньому  40...70 хв за температури  170...190°С. 

Закінчення процесу випікання визначається: за кольором верхньої 

скориночки    (золотисто-жовта з коричневим відтінком); за пружністю бісквіта 

під час натискання пальцем    (якщо залишається заглиблення на поверхні   – 

процес випікання ще не закінчено). Пропеченість бісквіта, великого за розміром, 

визначається також проколюванням тонкою дерев'яною паличкою  (якщо тісто 

на ній відсутнє  – процес випікання закінчено). Готовий бісквіт охолоджують 

протягом 30 хвилин та вистоюють 8-10 годин в умовах цеху з доступом повітря. 

Після вистоювання він легко розрізається. Якщо розрізати теплий бісквіт, він 

буде кришитися і м'ятися, а після просочення сиропом розмокне і розвалиться 

[1]. 

Бісквіт «Буше», який інколи називають ще круглим, відрізняється від 

бісквіту основного рецептурою і технологією приготування. Тісто готують без 

додавання крохмалю, більш в’язкої й густої консистенції, що не розтікається на 

папері. Особливість технології приготування полягає в окремому збиванні білків 
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і жовтків яєць. Щоб забезпечити високу якість бісквіту, необхідно 

використовувати свіжі або дієтичні яйця, жовтки і білки яких мають високу 

піноутворюючу здатність. Готове тісто відразу випікають у тортових формах, 

або відсаджують на листи для приготування Буше або тістечок. Для цього листи 

вистилають папером, а тісто викладають у кондитерський мішок з гладкою 

металевою трубочкою. Відсаджують заготовки круглої або овальної форми і 

відразу випікають при температурі 190-200 градусів протягом 10-15 хв. Після 

випічки охолоджують і витримують 3-4 години для зміцнення структури 

бісквіта. Потім з цих заготовок виготовляють тістечка. 

Одним з методів підвищення енергетичної цінності досліджуваного 

продукту є додавання жирів. 

Бісквіт із вершковим маслом має назву масляного бісквіта. М'якушка у 

нього густіша, ніж в основного, але смак більш ніжний. Особливість його 

приготування полягає в тому, що одночасно збиваються дві маси: яєчно-

цукровасумішірозм'якшеневершковемаслодоутвореннякремоподібноїмаси. У 

збиту яєчно-цукрову суміш вводять есенцію і збите вершкове масло. Суміш 

перемішується до отримання однорідної структури, потім поступово додається 

борошно з крохмалем, і замішується тісто. Тісто формують і випікають за тих 

режимів, що й основний бісквіт. 

Для удосконалення саме харчової цінності готового виробу, до ного 

додають горіхове борошно замінюючи нею частину пшеничного. Такий метод 

приготування доповнює бісквіт чудовим ароматом, корисними жирами, 

вітамінами та мікро- і макроелементами. Цей бісквіт має назву «дакуаз». 

Отже, для збагачення бісквітних виробів вмістом мінеральних речовин, 

вітамінів та харчових волокон, є важливим додавання місцевих продуктів 

багатих цими елементами. Це може бути зелений чай, горіхова мука чи паста, 

коричневий цукор, різноманітні сухофрукти, пюре фруктів та овочів. Такі 

добавки здатні не тільки покращити склад готового продукту, а й привабити 

споживачів новими смаками. 
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СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ НА ОСНОВІ 

ПРОГНОЗУВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ 

 

У статті розглядаються підходи до прогнозування діяльності та розвитку 

торговельного підприємства, які дозволяють не лише оцінювати результати 

діяльності підприємства, а й планувати та прогнозувати його діяльність. 

Запропонований підхід дозволяє кількісно оцінювати темпи зростання та 

розвитку підприємства та робити оцінки досяжності поставлених цілей. 

Розглянуті питання організації управління підприємством на сучасному етапі 
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розвитку ринку. Визначено особливості бізнес-процесів та вказані методи їх 

удосконалення. 

Ключові слова: бізнес-процес, моніторинг, технологія управління, процесний 

підхід управління, система, підприємство. 

Планування та прогнозування діяльності підприємства є, мабуть, найбільш 

складними елементами у контурі стратегічного управління. Завдання 

стратегічного планування - розробка системи планів, що дозволяють досягти 

довгострокових, середньострокових та короткострокових цілей у рамках обраної 

стратегії розвитку підприємства Стратегічне прогнозування покликане на 

науковій основі дати обґрунтовані альтернативні варіанти розвитку 

підприємства залежно від зовнішніх та внутрішніх факторів. Таким чином, 

функція прогнозування задає деякі рамки для планування, надає вихідні дані 

щодо його здійснення. 

Сучасна економіка України має такі ознаки економічного дисбалансу, як 

інфляція, безробіття, падіння ВВП. Зниження інвестиційної активності внаслідок 

світової фінансової кризи виявило відсутність в Україні цілісної економічної 

стратегії, невиконання основних завдань, нехтування потребою інституційних 

реформ. Відбуваються процеси переорієнтації векторів постачання та реалізації 

товарів. 

 Негативний вплив зовнішніх і внутрішніх факторів на економіку вимагає 

від керівників підприємств перегляду форм господарювання та створення бізнес-

моделі, яка зможе забезпечити високі фінансові результати. В Україні 

управління багатьох підприємств базується на особистих навичках і розумінні 

того, як топ-менеджери ведуть бізнес, використовуючи переважно 

адміністративно-авторитарні методи управління. Структура бізнесу складається 

з елементів екстенсивних форм господарювання, які були затребувані в Україні 

раніше. Попит на дослідження полягає в необхідності впровадження структурної 

та якісної оптимізації бізнес-процесів на новітніх підприємствах з метою 

підвищення ефективності діяльності підприємства та його успішного 
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вдосконалення. Оптимізація бізнес-процесів – головне завдання інноваційного 

підприємства.  

Метою статті є дослідження теоретичних аспектів стратегічного управління 

бізнес-процесами підприємства на основі прогнозування його діяльності. 

Труднощі впровадження процесного підходу до управління підприємством 

знаходять своє світло в працях вчених, зокрема: М. Хаммера, Дж. Чемпі, Д. 

Харрінгтон, Ч. Річард, Е. Ніколас, Дж. Роберт, Л. Федулова, М. Портер, М. 

Робсон, Ф. Улла, Н. Андрущенко та інші. У працях цих вчених досліджено та 

проаналізовано різні аспекти використання вчення про процесний підхід в 

управлінні підприємством. Науковці зацікавлені визначенням сутності та 

удосконаленням бізнес-процесів, але у науковій літературі відсутній 

комплексний підхід. 

Пошук нових тенденцій удосконалення теорії процесного підходу шляхом 

використання нових спеціальних технологій прогнозування і оптимізації бізнес-

процесів, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності підприємства. 

Стратегічне управління, що розглядається як ідеологія, задає вектор 

розвитку підприємства, з перспективного бачення його стану у майбутньому, 

тобто змушує розробляти плани та заходи, що дозволяють наблизити стан 

підприємства до ідеального в майбутньому. Для успішного здійснення цього 

процесу необхідне широке застосування методів економічної діагностики, що 

включає як ретроспективний аналіз, а й прогнозні оцінки. У цьому зв'язку не буде 

помилкою стверджувати, що прогнозування – одна з найважливіших процедур 

але пов'язаних зі стратегічним плануванням, суть якої полягає у складанні 

альтернативних прогнозів та оцінки ступеня їх реалізованості. Іншими словами, 

мета прогнозування – визначення запобіжної орієнтації управління на можливі 

стани об'єкта управління та середовища його функціонування у майбутньому [1]. 

Вибір тієї чи іншої стратегії, траєкторії розвитку не може бути здійснений, 

якщо відсутні варіанти досягнення поставлених цілей. Сформувати цілі, 

спираючись лише на минулі показники об'єкта управління неможливо. 

Очевидною необхідністю є аналіз підприємства не за минулим, а за деякими 
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прогнозованими величинами. Такий перспективний аналіз повинен включати 

аналіз ретроспективи та прогноз (оцінку) перспектив найбільш важливих сфер 

(вимірювань) діяльності підприємства. Під прогнозом у цьому випадку слід 

розуміти емпіричне або науково обґрунтоване судження про можливі 

альтернативні стани об'єкта прогнозування в майбутньому, а також про 

ймовірність та строки настання цих станів [4]. Прогноз є стадією перспективного 

аналізу, за якою слідує аналіз майбутнього, формування управлінських рішень, 

нові прогнозні розрахунки, вибір альтернатив розвитку та вироблення 

практичних рекомендацій для здійснення найкращого варіанта розвитку. 

Економічне прогнозування - це передбачення обсягу та розміщення ресурсів 

компанії на певний термін наперед, шляхом вивчення динаміки розвитку 

компанії у  реалії економічного життя суспільства та держави. При побудові 

тактики діяльності компанії, прогнозування – це початок процесу взаємодії всіх  

структурних  підрозділів,  а  на  основі  розробленої  тактики  відбувається  їх  

взаємодія. Прогнозування  дає  можливість  розглянути  всі  можливі  варіанти  

подальшого  розвитку  діяльності компанії  на  основі  прийняття  того  чи  іншого  

напряму  роботи.  У  процесі  прогнозування, найважливішими елементами є: 

прибутковість, наявність власних фінансових ресурсів, раціональне розміщення  

основних  і  оборотних  коштів,  платоспроможність,  ліквідність. Завдяки  

прогнозуванню цих показників досягається стабільність у діяльності компанії.[5] 

Бізнес-процес - це спільність різних видів діяльності. Спочатку 

використовуються джерела, а потім створюється продукт, який є результатом 

діяльності, визначеної спеціальною технологією або інструкцією. Бізнес-

процеси мають певні особливості та характеристики. Вони діють як у межах 

підрозділів підприємства, так і між ними, і між різними організаціями.  

Бізнес-процес має зовнішніх і внутрішніх користувачів. Основним етапом 

організації діяльності підприємства є систематизація бізнес-процесів. Вони 

поділяються на чотири категорії [2]:  

Перша категорія — це основні бізнес-процеси, орієнтовані на виробництво 

продукції. Вони забезпечують отримання доходу.  
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Друга категорія – підтримка бізнес-процесів. Вони забезпечують усі 

процеси, що відбуваються на підприємстві, джерела та послуги.  

Третя категорія – процеси управління бізнесом. До них належать функції 

управління бізнес-системою.  

Четверта категорія – процеси вдосконалення бізнесу. Вони представляють 

бізнес-інноваційні процеси. 

 Існують певні способи оптимізації бізнес-процесів. Вони поділяються на 3 

великі групи. До першої групи належать методи, що ґрунтуються на навичках. 

Вони універсальні і підходять для будь-якого бізнесу. До другої групи належать 

методи бенчмаркінгу. Їх суть полягає в тому, щоб переглядати та копіювати 

діяльність успішних компаній. Третя група методів поєднувала особливі 

технології командної роботи. Використання будь-якого з цих методів залежить 

від характеру організації та специфіки діяльності. 

Перевірка всіх бізнес-процесів підприємства, здійснення їх ранжування за 

впливом на діяльність підприємства є дуже важливою і необхідною частиною 

управління підприємства. Для цього, за основними напрямками діяльності 

підприємства, здійснюється [3]: 

1. моделювання успішної системи управління на підприємстві; 

2. порівняльна оцінка створеної системи з існуючими процесами; 

3. виключення нераціональних процесів, можливість впровадження нових; 

4. будується графічне відображення всіх процесів для більш чіткого 

відображення результатів діяльності підприємства. 

 Можливість безперервного моніторингу стану побудованої системи бізнес-

процесів підприємства досягається шляхом вибору показників ефективності для 

будь-якої складової процесу. У результаті співвіднесення показників усіх 

складових бізнес-процесів між собою стає можливим моніторинг господарської 

діяльності підприємств, моделювання ситуацій різного характеру за ступенем 

складності, визначаються стійкі місця в діяльності підприємства. Завдяки цьому 

стає можливим швидко впливати на процеси при появі різного роду впливу 



593 
 

зовнішніх і внутрішніх факторів. Описана схема бізнес-процесів організації 

дозволяє швидко отримати та вивчити результати діяльності організації.  

На основі зібраної інформації бізнес-процесів формуються технічні 

обставини для фахівців ІТ галузі. Проводиться огляд існуючого програмного 

забезпечення або вибір іншого. Ринок програмного забезпечення пропонує 

широкий асортимент спеціалізованого програмного забезпечення. Як правило, 

вони використовують ERP-системи для управління джерелами виробництва, 

WMS-системи для автоматизації складських процесів, TMS-системи для 

автоматизації транспорту та управління рухом, CRM-системи для збору та 

перегляду інформації про ринок збуту та постачання. Залежно від завдань, 

складності бізнес-процесів, розміру підприємства, оборотних коштів, амбітності 

планів підбираються як звичайні програми, так і спеціально розроблені 

програми, абсолютно адаптовані до специфіки підприємств. 

Таким чином, проблема формування системи управління бізнес-процесами 

залишається затребуваною, оскільки без значного поліпшення бізнес-процесів 

неможливо виготовляти добротну продукцію чи утримувати лідерство, що 

забезпечує конкурентні переваги підприємству. Відстеження властивостей 

ефективності кожного компонента бізнес-процесу є основою для прийняття 

своєчасних рішень в управлінні підприємством. Безумовно, оцінка та перегляд 

методів покращення управління сприяє збільшенню прибутку та зниженню 

витрат. Оптимізація бізнес-процесів забезпечить конкурентну перевагу для 

товарів і послуг і дозволить максимально розширити потенціал компанії. 

Прийняття управлінських рішень підвищить привабливість компанії для 

залучення інвестицій та дасть можливість підготуватися до ефективного 

впровадження ІТ. 

Постійний пошук удосконалення методів організації управління та опису 

бізнес-процесів є єдиним шляхом успішного розвитку підприємства. 
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ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ ВПРОВАДЖЕННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ 

ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В БУДІВЕЛЬНІЙ СФЕРІ 

 

В статті розглянуто основні аспекти та функціональні можливості 

інформаційних систем у будівельній сфері. Проведено аналітичний огляд 

відомих інформаційних систем, що використовуються у будівельній сфері та 

запропоновано напрямки розвитку цієї галузі в Україні. 
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Нині у зв’язку з необхідністю відновлення багатьох інфраструктурних, 

житлових та комерційних об’єктів, на внутрішньому ринку України 

спостерігається інвестиційно-будівельна активність. Динамічний характер 

конкурентного середовища, в якому функціонують будівельні компанії, змушує 

їх постійно відшукувати нові, більш ефективніші методи управління 

механізмами адаптації та економічного розвитку із обов’язковою вимогою 

підвищення конкурентоспроможності продукції чи послуг. Забезпечення стійких 

позицій на ринку, підвищення рівня конкуренції та ефективне функціонування 

будівельного підприємств значною мірою залежить від комплексної 

автоматизації бізнес-процесів, що обумовлює актуальність обраного напрямку 

досліджень  

Одним з ключових інструментів досягнення стратегічних та поточних цілей 

підприємства є автоматизоване управління проектами.  

Проблемам підвищення ефективності управління будівельними 

підприємствами присвячено праці О.П. Бутенко, Ю.С. Бондаренко, 

Н.І. Верхоглядової, Т.Є Іваницької, В.М. Вовка, А.Ф. Гойко, В.О. Ревякіна, 

В.А. Скакуна, В.В. Смиричинського, Л.М. Тимошенко. Що стосується 

підвищення ефективності автоматизації управління, то тут слід виокремити 

напрацювання таких авторів: Л. Дадіверіна, У. Ефендієва, С. Єсеніної, 

С. Калашнікова, І. Педько, М. Чернишук, С. Черніцького.  

Не зважаючи на значну кількість теоретичних напрацювань та активне 

впровадження інформаційних систем автоматизації управління, дана проблема 

потребує глибшого вивчення у зв’язку із посиленням нестабільності чинників 

зовнішнього середовища, які мають безпосередній вплив на діяльність 

будівельних підприємств і напрями стратегічного планування. 

У зв’язку з цим, постає нагальна потреба у вивченні методів та розробці 

нових технологій управління бізнес-процесами будівельних підприємств, що й 
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зумовило вибір теми, предмету та об’єкта дослідження, а також визначення його 

мети і завдань. 

Метою статті є дослідження основних аспектів та проблем впровадження 

інформаційних систем в будівельній сфері та визначення напрямків розвитку і 

удосконалення даної галузі. 

Будівельна індустрія характеризується складною схемою взаємовідносин 

великої кількості контрагентів – інвесторів, замовників, виробників та 

постачальників будівельних матеріалів, субпідрядників, аутсорсерів тощо. 

Зазвичай, суб’єкти підприємницької діяльності є неформальними кластерними 

об’єднаннями, які взаємодіють між собою з метою досягнення кінцевої мети – 

зведення об’єктів, реконструкція, технічне переобладнання чи модернізація. В 

таких умовах гостро постає необхідність переходу до нових форм організації 

бізнесу, заснованих на стратегічній взаємодії всіх учасників будівельного 

процесу. А це неможливо без комплексної інформатизації та автоматизації 

управління усіх бізнес-процесів. 

При виборі інформаційної системи будівельного підприємства слід 

враховувати специфіку його діяльності, штат працівників, структуру та методи 

управління, оскільки не всі програми враховують особливості будівельних 

компаній. Відмінною рисою будівельної галузі є особливості виробничого 

циклу, для якого характерна значна кількість проектів, що одночасно 

знаходяться на різних стадіях реалізації. Крім того, бізнес-процеси підприємств 

підрядного будівництва вирізняються більшою складністю, витратністю та 

тривалістю отримання кінцевого результату. Особливе місце займає планування 

і прогнозування, контроль та оптимізація матеріальних потоків, які є життєво 

важливим завданням будівельних компаній. 

Банки дуже обережно працюють з будівельниками. Інвестори вимагають 

високої прозорості і ефективності. Бізнес будівельних фірм дуже складний: 

кожен проект масштабний і унікальний, і в ньому містяться свої особливі ризики. 

Якщо не керувати ними - то дуже просто збанкрутувати. Важливо впровадити 
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передову практику управління, перш за все, проектами, фінансами, персоналом і 

взаєминами з клієнтами, щоб впевнено почувати в конкурентній боротьбі [1, 4]. 

Все це призводить до зростання вимог до рівня корпоративного управління. 

У чому полягає корпоративне управління для будівельників? Потрібно мати 

прозору картину фінансів та ефективне «виробництво». Тобто потрібно мати 

ефективну систему управління проектами та фінансами. Вирішальна роль в 

підвищенні рівня і ефективності управління підприємством в інвестиційно-

будівельному комплексі належить проблемі оптимізації управління персоналом. 

Сьогодні суб’єкти підприємницької діяльності у будівельному комплексі 

будь-якого регіону – від малих до великих — це неформальні кластерні 

об'єднання, взаємодія яких для досягнення кінцевої мети – зведення об'єктів, 

реконструкція, технічне переозброєння або модернізація - неможлива без 

застосування новітніх технологій, інноваційних методів комунікації, організації 

і управління виробничими процесами. Одним із методів управління персоналом, 

що базується на принципах взаємодії, синхронізації основних бізнес-процесів і 

моделей планування та управління на основі єдиних інформаційних каналів з 

постачальниками і клієнтами в рамках єдиної логістичної системи в 

будівельному комплексі, є концепція ERP. 

В Україні останнім часом набуває популярності програмний продукт 

«STAD: Корпоративний менеджмент», який дозволяє автоматизувати бізнес-

процеси в таких сферах: «Організаційне проектування», «Бюджетне 

планування», «Управлінський облік і звітність», «Платіжний календар», 

«Управління строками проектів», «Електронний документообіг» тощо [2]. 

«STAD» дозволяє вирішити важливі завдання для будівельних компаній: 

кошториси і контроль рентабельності, терміни будівництва, документообіг і 

бізнес-процеси, управлінська звітність. Від точності складання кошторису на 

50% залежить успішність проекту. Друга половина успіху - це управління 

термінами і ризиками будівництва [2]. 

Будівництво об’єкта довготривалий процес, тому кожен проект - це 

серйозна інвестиція, якою треба управляти. Важливо правильно вибрати з безлічі 
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варіантів ті деякі проекти, які реально принесуть гроші компанії. «STAD: 

Корпоративний Менеджмент» дозволяє повністю інтегрувати систему 

управління проектами та систему управління фінансами [2].  

Зазвичай проект починається з фінансового моделювання основних 

параметрів. Прямо з самого початку цю діяльність можна автоматизувати в 

«STAD: Корпоративний Менеджмент». У разі прийняття рішення про старт 

проекту, складається календарний графік робіт. Для робіт вказуються ресурси, їх 

вартість і необхідна кількість. Також може формуватися графік визнання доходів 

за проектом. Вартість ресурсів автоматично потрапляє в систему бюджетування 

компанії, складаючи бюджет прямих (виробничих) витрат.  

Ефективна діяльність підприємств перебуває в залежності від забезпечення 

високої якості кадрового забезпечення, відповідності роботи з персоналом 

сучасним стандартамння сучасної концепції менеджменту праці. 

Виділимо концепцію управління трудовими ресурсами, особливостями якої 

є: технічна та управлінська підготовка працівників; єдність керівника; баланс 

між владою й відповідальністю; дисципліна; чітка ієрархія; підпорядкування 

індивідуальних інтересів загальній справі. У рамках цього підходу підприємство 

розглядається як механізм, а людина, персонал виступає як певний елемент цього 

механізму, який повинен справно працювати.  

Серед основних принципів концепції використання трудових ресурсів 

можна виділити такі [4]:  

– забезпечення єдності керівництва – підлеглі отримують накази тільки від 

одного начальника; 

– дотримання суворої управлінської вертикалі – ланцюг управління від 

начальника до підлеглого спускається зверху вниз по всій організації й 

використовується як канал для комунікації та прийняття рішення; 

– фіксування необхідного й достатнього обсягу контролю – число людей, 

підпорядкованих одному начальнику, має бути таким, щоб це не створювало 

проблеми для комунікації й координації; 

http://www.intalev.ua/ua/services/finance/uu/
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– дотримання чіткого поділу штабної й лінійної структур організації 

(штабний персонал, відповідаючи за зміст діяльності, ні при яких обставинах не 

може здійснювати владних повноважень, якими наділені лінійні керівники); 

– досягнення балансу між владою й відповідальністю; 

– забезпечення дисципліни – підпорядкування, ретельність, енергія й прояв 

зовнішніх знаків поваги повинні здійснюватися відповідно до прийнятих правил 

і звичаїв; 

– досягнення підпорядкування індивідуальних інтересів загальній справі за 

допомогою твердості, особистого прикладу, чесних угод і постійного контролю. 

Загалом управління трудовими ресурсами підприємства являє собою 

комплексну систему, елементами якої є напрями, етапи, принципи, види і форми 

кадрової політики. Зокрема, основними напрямами є пошук, набір, збереження, 

професійне навчання та розвиток персоналу. Застосування стратегії узгоджених 

дій замовника, незалежних консультантів та розробників програмних засобів 

буде сприяти підвищенню якості їх сумісних результатів. 

Сучасні інформаційні технології – той інструмент, котрий дозволяє 

будівельним компаніям виконувати поставлені завдання на такому рівні, щоб в 

умовах постійної мінливості сучасного ринку, максимально використовувати 

наявні ресурси та можливості, в тому числі трудові. 

Таким чином можна зазначити, що комплексна автоматизація бізнес-

процесів повинна включати систему управління персоналом, яка охоплює всі 

підсистеми підприємства, взаємоузгодження роботи яких призводить до 

підвищення оцінки економічної ефективності. Поряд з цим відбувається 

створення єдиного інформаційного простору для відображення фінансово-

господарської діяльності всього підприємства. Це дозволяє оперативно 

оцінювати ефективність роботи і одержувати інформацію для прийняття 

управлінських рішень. Тому, зважаючи на ці всі фактори, приходимо до 

висновку, що підприємства, які забезпечать собі комплексну автоматизацію 

бізнес-процесів, зуміють стати конкурентноспроможними і уникнути ризиків 

отримання збитків. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ М’ЯКОГО 

КИСЛОМОЛОЧНОГО СИРУ ПІДВИЩЕННЯМ БІОЛОГІЧНОЇ 

ЦІННОСТІ 

 

Розглянуто склад молока та молочних продуктів. Акцентовано увагу на 

біологічній цінності і фізіологічному значенні сирів, оскільки вони містять увесь 

спектр поживних речовин, в тому числі й незамінних, необхідних людині для 

життєво важливих процесів. З огляду на узагальнення наукових позицій щодо 

необхідності надання продуктам функціональних властивостей виникає 

https://innoware.ua/erp-implementation/
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потреба удосконалення рецептури та традиційних методів виробництва сиру. 

Важливо, що це відповідає основним принципам і напрямам державної політики 

у сфері здорового харчування. У статті запропоновано принципово нову 

рецептуру і технологію виробництва кисломолочного м’якого сиру підвищеної 

біологічної цінності збагаченого вітамінами, мікроелементами, вільними 

амінокислотами, харчовими волокнами. . Висока біологічна цінність сиру, 

отриманого запропонованим способом, обумовлена хімічним складом основних 

компонентів. Як компоненти запропоновано використовувати родзинки із 

зеленого винограду, волоські горіхи, яйця курячі і перераховано, джерелом яких 

пластичних, енергетичних та захисних речовин. 

Ключові слова: сир кисломолочний м’який, формування голівок, теплова 

обробка, охолодження, молоко, яйця, горіхи, родзинки, вершки, вітаміни, 

мікроелементи, вільні амінокислоти. 

Постановка проблеми. Відома метаморфоза «Сир – творіння природи і 

мистецтво технолога» десятиріччями не втрачає своєї актуальності. Сучасне 

сироваріння давно виходить за рамки традиційної технології і все більше 

удосконалюється, зазнаючи періоду активного розвитку. Досягнуто прогресу в 

техніці виробництва сиру, управлінні технологічними, мікробіологічними і 

біохімічними процесами, що призвело до збільшення асортиментного ряду 

сирної продукції. Природні штами мікроорганізмів у сироварінні замінюють на 

штами, отримані методами експериментальної селекції, що відповідають 

сучасним технологічним вимогам виробництва. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Натепер наука сиру має ще безліч 

напрямків для розвитку. Залишається до кінця невирішеним питання 

класифікації сирів, оскільки деякі сири вітчизняного і закордонного 

виробництва містять однакові складові компоненти, виготовляються за 

подібними технологіями, але мають різні назви [1]. Дедалі частіше споживачі 

віддають перевагу не просто сирам, що мають біологічну, харчову та 

енергетичну цінність, а й фізіологічну, що повною мірою відповідає потребам 

збалансованого харчування. 
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Серед усіх харчових продуктів молоко та молокопродукти є найбільш 

повноцінними, найбільш збалансованими за незамінними нутрієнтами, які 

рекомендовано для харчування людей усіх вікових груп. Харчова цінність 

молока і молокопродуктів обумовлена переважно вмістом у їхньому складі 

білків, жирів, деяких вітамінів, макро- і мікроелементів. 

Найважливішою і найціннішою складовою молока є білки. 80% усіх білків 

молока становить казеїн, решта (альбуміни і глобуліни) відносяться до 

сироваткових білків. Саме казеїн, який на 95% засвоюється організмом людини, 

є основним компонентом сирів. Фізіологічна цінність сиру підвищується 

завдяки зв’язкам білкових молекул з вітамінами, мінеральними речовинами, а 

також ліпідами. 

Вітаміни, як і білки, є незамінними речовинами в харчуванні, оскільки вони 

відіграють дуже важливу роль у багатьох біохімічних реакціях та процесах 

засвоєння нутрієнтів. Добова потреба у вітамінах складає: С – 70 мг; В1 – 1,7 мг; 

В2, В6 – 2 мг; В9 – 200 мг; РР – 19 мг; В12 – 3 мкг; біотину – 150 мкг; пантотенової 

кислоти 5–10 мг; холіну 250–600 мг; А – 1 мг; D – 2,5– 10 мкг; Е – 10 мг. Вміст 

вітамінів у сирах залежить від мікрофлори і технології виготовлення [1, 2]. Деякі 

вітаміни, що підтримують захисні механізми до інфекцій, беруть участь в 

окисно-відновних процесах, поліпшують засвоєння білків та еластичність 

кровоносних судин (С), нормалізують вміст лейкоцитів, підтримують захисну 

функцію печінки, впливають на обмін речовин у мозку (В12), регулюють обмін 

жирів та білків, запобігають жировому переродженню печінки, впливають на 

кровотворення (В4), руйнуються при тепловій обробці. Таким чином, існує 

необхідність не лише у збереженні вітамінів в процесі виробництва сиру, а й у 

збільшенні їх кількості. Крім того, до складу сиру варто вводити інші 

компоненти, які сприятимуть підвищенню його біологічної цінності. 

Мета статті. З огляду на узагальнення наукових позицій щодо необхідності 

надання сирам функціональних властивостей, виникає потреба удосконалення 

рецептури та традиційних методів виробництва. Технологія виготовлення 

повинна бути простою та доступною, щоб вартість продукту не перевищувала 
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наявні на ринку пропозиції асортиментного ряду. 

Виклад основного матеріалу. Об’єктом наших досліджень обрано м’який 

кис ломолочний сир, що має високу кислотність та високу частку вологи. 

Особливістю виробництва кисломолочних сирів є застосування кислотного, 

термокислотного і кислотносичужного способів коагуляції білків молока, 

температури пастеризації до 85 °С. Технологія кисломолочного сиру подібна з 

технологією сиру домашнього [3]. Одним із видів даного продукту є кминний 

сир «Кіменю», що виготовляється з масовою часткою жиру в сухій речовині 

10, 20 і 40%. Технологічний процес виробництва сиру «Кіменю» складається із 

таких операцій: підготовка сировини, теплова обробка і приготування суміші, 

формування, пакування і маркування. Як сировину використовують незбиране 

або знежирене молоко, сир, вершки, яйця, сіль та кмин. 

Нами запропонована удосконалена технологія виготовлення 

кисломолочного сиру із незбираного молока з додаванням волоських горіхів, 

яєць курячих та родзинок. Для сиру, виготовленого за цією технологією, 

пропонується використання експериментальної назви «Любомир». Принципова 

технологічна схема виробництва сиру показана на таблиці 1. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Удосконалена рецептура 

невизріваючого кисломолочного сиру передбачає збагачення його складу 

вітамінами, вуглеводами, органічними кислотами, мікроелементами, харчовими 

волокнами тощо. 

Висока біологічна цінність сиру, отриманого запропонованим способом, 

обумовлена хімічним складом та впливом на організм людини його основних 

компонентів. 

У яйцях містяться незамінні та добре збалансовані нутрієнти. Білки яєць 

містять усі незамінні амінокислоти і тому є міжнародним еталоном якості білка. 

Засвоюваність білків яєць становить 98%, причому вони після теплової обробки 

засвоюються краще, ніж сирі. Білок авідин блокує вітамін Н (біотин), але при 

термічній денатурації він втрачає свій негативний вплив. 
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Таблиця 1 - Узагальнена функціональна схема виробництва сиру 

кисломолочного «Любомир» 

Запропонована нами технологія передбачає температурну обробку сирної 

маси після змішування всіх компонентів, тому біотин в готовому продукті 

зберігається. 

Жовток яйця є джерелом жирів, холіну і фосфоліпідів, які запобігають 

атеросклерозу і жировому переродженню печінки. Яйця містять значну кількість 

холестерину, але він сприятливо збалансований з антиатерогенними нутрієнтами 

– лецитином, ліноле вою кислотою, вітамінами. Особливо багаті яйця на вітаміни 

А, D, В2, В12 і фолієву кислоту. Крім того, яйця, особливо жовток, – важливе 
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джерело Фосфору, Сірки, Цинку, Міді та інших добре засвоюваних мінеральних 

елементів. 

Для формування пікантного смаку сиру «Любомир», збагачення його 

харчовими волокнами та органічними кислотами нами запропоновано 

використовувати як наповнювач родзинки із білого винограду [4]. 

Родзинки мають багатий вітамінний склад (А, С, Е, Н, бета-каротин, групи 

В), містять харчові волокна, макро- і мікроелементи – Калій, Кальцій, Магній, 

Натрій, Фосфор, Хлор, Залізо, Марганець, Мідь, Селен, Цинк (Zubar, 2016). 

Харчові волокна відіграють важливу роль у детоксикації організму, 

адсорбції та виведенні з організму холестерину й жовчних кислот, радіонуклідів, 

канцерогенних та інших речовин. Вони регулюють стан і функції шлунково-

кишкового тракту, сприяють розвитку нормальної кишкової мікрофлори. 

Особливо багаті родзинки Калієм, тому вони корисні для підтримки нормального 

складу крові, роботи серцевого м’язу та нирок, поліпшення передачі нервових 

імпульсів і обміну речовин у шкірі. Завдяки вмісту нікотинової кислоти родзинки 

заспокоюють і регулюють роботу нервової системи. 

Всі корисні властивості волоських горіхів зберігаються після 

висушування. До складу горіхів входять: жири у діапазоні 45–77%, білки 8–21%, 

вуглеводи – до 10% і вода до 5%. Калорійність складає 648 ккал на 100 г 

продукту. В ядрах горіха містяться вільні амінокислоти (аспарагін, валін, 

глутамін, гістидин, серин, фенілаланін і цистин), провітамін А, вітаміни Е, РР, К, 

групи В, а також мінеральні речовини і мікроелементи (Йод, Кальцій, Калій, 

Кобальт, Магній, Залізо, Цинк, Фосфор). Горіх волоський має 

загальнозміцнюючу, антисклеротичну, полівітамінну, антисептичну дії, 

покращує травлення, матково-плацентарний кровообіг у вагітних з гіпоксією 

плоду. У 100 г горіхів міститься 12,3 мкг кобальту (Со). Кобальт відноситься до 

незамінних елементів, що входять до складу ферментів, гормонів, вітамінів та 

стимулює утворення гемоглобіну й еритроцитів, бере участь в утворенні 

інсуліну, активує кишкову і кісткову фосфатазу. 
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Оскільки якість продукту обумовлена сукупністю властивостей, що 

відображають органолептичні показники, безпечність та здатність забезпечувати 

потреби організму у харчових речовинах, можна стверджувати, що сир 

«Любомир» може стати продуктом високої якості. 

1. Біологічна цінність сиру обумовлена вмістом у ньому життєво 

необхідних речовин (вітамінів, мікроелементів, незамінних жирних кислот, 

харчових волокон). 

2. Додавання яєць поліпшує органолептичні показники продукту, збагачує 

його вітамінами А, D, В2, В12, В4 і фолієвою кислотою. 

3. З метою збагачення сиру харчовими волокнами та органічними 

кислотами пропонується використовувати як допоміжний компонент родзинки 

із білого винограду. 

4. Використання волоських горіхів, сприяє підвищенню вмісту 

мікроелементів у сирі (J, Са, К, Со, Мg, Fe, Zn, P). 

5. М’який кисломолочний сир пропонується виготовляти кислотно-

сичужним способом коагуляції білків молока. Висока температура 

пастеризації молока (90 °С) дозволить підвищити вихід сиру на 20– 25%. 

6. Сир «Любомир» відноситься до невизріваючих сирів, він швидко 

готується, тому процес його виготовлення не вимагає значних виробничих 

витрат. 

Перспективи подальших досліджень. Предметом наших подальших 

досліджень є удосконалення рецептури сиру «Любомир» з метою виявлення 

оптимальної кількості допоміжних компонентів (яєць, горіхів, родзинок). Крім 

того, планується розширення асортименту м’яких кисломолочних сирів 

шляхом збагачення їх іншими корисними, біологічно цінними складовими. 

Необхідно провести ряд експериментів щодо виявлення оптимального 

матеріалу форм для самопресування та пакування сиру. 

Для забезпечення процесу приготування сирної маси слід розробити 

конструкцію мішалки з одночасним перемішуванням та нагріванням продукту. 
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У статті вивчено порядок митного контролю та митного оформлення 

кавоварок; названо основні завдання організації митного контролю кавоварок; 

оцінено тривалість перебування кавоварок під митним контролем; 

охарактеризовано етапи митного контролю імпорту кавоварок; здійснено 

класифікацію документів, які необхідні при митному оформленні кавоварок, за 

дозвільними Державними органами України. 

Ключові слова: митна справа, митний контроль, митне оформлення, митні 

формальності, митні процедури, кавоварки. 

В умовах становлення та розвитку ринкових відносин в Україні, глобалізації 

фінансово-економічних відносин, а також інтеграції української економіки до 

світової економічної та митної системи, проблема організації та проведення 

митного контролю за переміщенням товарів, транспортних засобів та інших 
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предметів в Україні, а також їх митного оформлення набула особливої 

актуальності.  

Митний контроль здійснюється з метою забезпечення дотримання 

державними органами, підприємствами та їх службовими особами, а також 

громадянами порядку переміщення через митний кордон України товарів та 

інших предметів. Митне оформлення провoдиться посадовими особами митниці 

з метою забезпечення митного контролю та застосування засобів державного 

регулювання ввезення на митну територію України, вивезення за її межі і 

транзиту через територію України товарів та інших предметів. Митний контроль 

і митне оформлення здійснюються посадовими особами митних органів 

одночасно [1]. 

В Україні проблемам митного контролю та митного оформлення товарів до 

останнього часу не приділяється належної уваги. Окремі питання знайшли своє 

відображення в працях цілого ряду дослідників, а саме: І. Бережнюка, К. 

Бондаренко, Л. Баязітова, А. Войцещука, О. Гребельника, Ю. Дьоміна, Є. Додіна, 

М. Каленського, С. Ківалова, Б. Кормича, Ю. Кунєва, А. Мазура, В. Назаренко, 

А. Павлова, С. Пахомова, П. Пашка, О. Полонського, Д. Приймаченко, В. 

Прокопенка, К. Сандровського, С. Терещенка, А. Тернової, Т. Тоцької, І. 

Федотова, Р. Шишика, Ю. Шемшученко, та ін. Дослідження науковців 

розкривають загальні питання організації та визначають проблемні аспекти у 

здійсненні митного контролю в умовах спрощення митних процедур. Однак, 

спеціальних досліджень проблематики митного контролю та митного 

оформлення товарів, зокрема кавоварок, в Україні досі немає. 

Метою даної статті є вивчення порядку митного контролю та митного 

оформлення кавоварок.  

Згідно зі ст. 1 Митного кодексу України (МКУ) митний контроль – це 

сукупність заходів, що здійснюються митними органами в межах своєї 

компетенції з метою забезпечення додержання норм МКУ, законів та інших 

нормативно-правових актів з питань митної справи, міжнародних договорів 

України, укладених в установленому законом порядку. Митному контролю 
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підлягають усі товари і транспортні засоби, що переміщуються через митний 

кордон України, незалежно від того, обкладаються вони митом або податками чи 

ні [2]. 

Митний контроль передбачає проведення митними органами мінімуму 

митних процедур, необхідних для забезпечення додержання законодавства 

України з питань митної справи.  

Здійснення митного контролю кавоварок передбачає проведення митних 

процедур, тобто операцій, пов’язаних зі здійсненням митного контролю за 

переміщенням кавоварок і транспортних засобів через митний кордон України. 

Митний контроль обмежується достатньо мінімальним переліком митних 

процедур, необхідних для забезпечення додержання законодавства України з 

питань митної справи. 

Робота щодо виконання митного контролю потребує відповідної організації. 

Операції, які здійснюються в процесі митного контролю кавоварок, підлягають 

упорядкуванню та відображенню в законодавчих та нормативно-правових актах, 

а також наказах та розпорядженнях Державної митної служби України (ДМСУ), 

які передбачають організацію митного контролю та митного оформлення 

кавоварок у вигляді технологічних схем, порядків, положень та правил, які 

визначають правову основу та послідовність дій посадових осіб митних органів. 

Проведення цієї роботи покладене на Відділ організації митного контролю 

ДМСУ. У підпорядкованих митних органах (регіональних митницях та 

митницях) функція щодо організації митного контролю кавоварок покладається 

на одного із заступників начальника митного органу, а для виконання 

організаційно-розпорядчих заходів створені структурні підрозділи (відділ, 

сектор організації митного контролю).  

Основні завдання організації митного контролю кавоварок наведені на (рис. 

1). 
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Рисунок 1 – Основні завдання організації митного контролю кавоварок  

Товари i транспортнi засоби перебувають пiд митним контролем з моменту 

його початку i до закiнчення згiдно із заявленим митним режимом (ст. 43 МКУ). 

Тривалість знаходження кавоварок під митним контролем, як і кінцевий термін 

такого знаходження, безпосередньо залежать від обраного митного режиму (рис. 

2). 

 
Рисунок 2 – Оцінка тривалості перебування кавоварок під митним 

контролем 
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Підготовка проєктів законодавчо-нормативних актів з питань організації та 
розвитку митної інфраструктури 

Аналіз чинних та впровадження передових форм і методів митного контролю 
кавоварок  та заходів підвищення їх ефективності 

Запровадження технологій митного контролю та митного оформлення 
  

Організація взаємодії митних органів (структурних підрозділів) з іншими 
державними органами, що здійснюють контроль на державному кордоні 

 
Розробка і запровадження нових систем захисту результатів митного 
ф  

Удосконалення видів особистих митних забезпечень, форм їх застосування при 
оформленні кавоварок 
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Митний контроль кавоварок здійснюється безпосередньо посадовими 

особами митних органів шляхом: 

- перевірки документів та відомостей, необхідних для контролю ввезення 

кавоварок (рис. 3); 

- митного огляду кавоварок (огляду та переогляду кавоварок) (рис. 3); 

- обліку кавоварок, що переміщуються через митний кордон України; 

- усного опитування громадян та посадових осіб підприємств; 

- перевірки системи звітності та обліку кавоварок, що переміщуються через 

митний кордон України, а також своєчасності, достовірності, повноти 

нарахування та сплати податків i зборів, які відповідно до законів справляються 

при переміщенні кавоварок через митний кордон України; 

- огляду територій та приміщень складів тимчасового зберігання 

кавоварок, що підлягають митному контролю, чи провадиться діяльність, 

контроль за якою покладено на митні органи законом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Характеристика етапів митного контролю імпорту кавоварок 

 

Перевіряються документи та відомості, необхідні для здійснення митного 
контролю. Встановлюється наявність документів, необхідних для митного 
контролю кавоварок відповідно до заявленого режиму та найменування 
кавоварок, перевіряється правильність заповнення товаро-транспортних 
документів, відповідність зазначених у них відомостей відомостям, що 
містяться у зовнішньоекономічному договорі (контракті) та інших 
документах, наданих до митного контролю та митного оформлення, 
перевіряються відомості та документи, що стосуються нетарифних заходів 
регулювання (ліцензування, сертифікації, дозволи інших державних органів), 
платіжні документи, сертифікати про походження кавоварок і інші документи.  

Документальний контроль 
Основна і найбільш поширена форма митного контролю, яка включає перевірку 
документів та відомостей, необхідних для такого контролю.  

Фактичний контроль здійснюється митними органами України поряд із 
документальним контролем імпорту кавоварок 

Формами такого фактичного контролю є митний огляд та переогляд кавоварок а 
також особистий огляд громадян. 
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Митний огляд та переогляд кавоварок здійснюється шляхом відкриття 

вантажних приміщень, транспортних засобів, тари та упакування. Під час 

митного огляду кавоварок встановлюються найменування та їх якість, 

визначається їх кількість.  

Митні органи при здійсненні митного контролю кавоварок мають право 

усного опитування усіх фізичних осіб, зокрема, посадовців підприємств, 

декларантів і перевізників, що переміщують їх через митний кордон України, або 

безпосередньо перетинають його у пунктах пропуску на митному кордоні 

України. Усне опитування може здійснюватися посадовцями митних органів з 

метою отримання інформації, необхідної для здійснення митного контролю та 

митного оформлення кавоварок. Результати опитування мають бути оформлені 

відповідним протоколом. 

Окремою формою митного контролю є перевірка системи звітності та 

обліку кавоварок, що переміщуються через митний кордон України, та огляд 

територій, де можуть знаходитись кавоварки, що перебувають під митним 

контролем. В даному випадку митний контроль здійснюється шляхом огляду 

територій та приміщень складів тимчасового зберігання, митних ліцензійних 

складів, спеціальних митних зон, магазинів безмитної торгівлі та інших місць, де 

знаходяться або можуть знаходитися кавоварки, що підлягають митному 

контролю, чи проводиться діяльність, контроль за якою покладено на митні 

органи України [1].  

Одним із напрямів організації митного контролю кавоварок є розробка і 

запровадження технологічних схем митного контролю. 

Технологічна схема – це встановлена послідовність операцій митного 

контролю та митного оформлення. Вона включає типову технологічну схему та 

детальну. 

Типова технологічна схема визначає загальну мінімально-обов’язкову 

послідовність операцій та дій посадових осіб при оформленні кавоварок, 

детальна – розробляється регіональними митницями на підставі типових 

технологічних схем, з урахуванням особливостей характеру і способів 
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переміщення кавоварок, місцезнаходження та розташування структурних 

підрозділів, інфраструктури, і регламентують діяльність як одного окремо 

взятого структурного підрозділу, так і кількох структурних підрозділів митного 

органу в комплексі. 

Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) у разі переміщення 

кавоварок через митний кордон України зобов’язані в належних випадках 

надавати митниці необхідні для митного контролю документи. При митному 

оформленні кавоварок також потрібно подавати зовнішньоекономічний 

контракт, а у разі необхідності підтвердження торгово-промислової палати 

стосовно коду або ціни кавоварок, зазначеної у товарних документах. 

За допомогою технологічних схем, погоджених з відповідними службами, 

врегульовуються питання взаємодії під час здійснення митного контролю та 

митного оформлення кавоварок. Таким чином, сутність митного контролю 

складається з двох основних складових: мети митного контролю та заходів 

організаційних для здійснення митного контролю кавоварок. 

Митні органи також можуть вимагати такі комерційні документи, як 

рахунок-фактуру, рахунок-проформу, специфікації, пакувальні листи, різні 

сертифікати та ін. Банківськими документами, як підставою для митного 

оформлення кавоварок, можуть бути довідки банків про надходження або 

ненадходження коштів, довідки про надходження коштів при розрахунку за 

контрактом акредитивом та ін. Страховим документом може бути страховий 

поліс на партію кавоварок або документ, що засвідчує внесення заставної суми 

митних платежів за експортну чи імпортну партію вантажу. В залежності від 

виду транспорту оформлюється транспортний документ, який свідчить, що 

перевізником кавоварок прийнято до перевезення. В разі виконання 

експедитором доручень з транспортно-експедиційного обслуговування можуть 

подаватись документи, що підтверджують відвантаження чи отримання 

кавоварок, складські квитанції, різноманітні повідомлення. 

Важливим питанням для бізнес-структур, що здійснюють ввезення товарів 

на митну територію України, є тривалість перебування вантажу під митним 

http://sfs.gov.ua/mk/rozdil-11/glava-47/
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контролем. Адже кавоварки перебувають під митним контролем з моменту його 

початку і до закінчення згідно із заявленим митним режимом. 

Розглянемо класифікацію документів, потрібних для проведення митного 

оформлення кавоварок (табл. 1). 

Кавоварки, що переміщуються через митний кордон України, разом з їх 

упаковкою та маркуванням пред’являються у незмінному стані для митного 

контролю, а документи на ці товари, транспортні засоби подаються митним 

органам у пунктах пропуску через державний кордон України та в інших місцях на 

митній території України, встановлених митними органами для здійснення 

митного контролю та митного оформлення, не пізніше ніж через три години після 

прибуття зазначених кавоварок у пункт пропуску через державний кордон України 

або інше визначене митними органами місце. 

Таблиця 1 – Класифікація документів, які необхідні при митному 

оформленні кавоварок, за дозвільними Державними органами України 
Державні органи 

України 
Види дозволів 

НБУ Ліцензія на ввезення (вивезення) валюти. 
Міністерство 
фінансів України 

Висновок гемологічного центру; 
Ліцензія на ввезення цінних паперів. 

Державне агентство 
авторських та 
сумісних справ 

Погодження на ввезення носіїв для запису звуку та аналогічних 
записів 

МВС Дозвіл на ввезення газової, мисливської, спортивної зброї. 
ДСЕК Дозвіл ДСЕК. 
МЗЕЗторг Ліцензія на імпорт; 

Ліцензія на експорт; 
Картка реєстрації обліку контракту; 
Індивідуальна ліцензія; 
Сертифікат. 

МОЗ Дозвіл комітету з контролю за наркотиками; 
Санітарно-гігієнічний висновок; 
Дозвіл комітету по новій медичній техніці. 

Держкоммедбіопром Погодження на ввезення препаратів косметичних засобів особистої 
гігієни; 
Погодження на ввезення фармацевтичних препаратів 

Мінагропром  Ветеринарний сертифікат Держдепартаменту; 
Погодження на ввезення ветпрепаратів; 
Погодження на ввезення хімічних засобів захисту рослин. 

Мінсільгосппрод  Фітосанітарний сертифікат Держінспекції карантину рослин 

http://sfs.gov.ua/mk/rozdil-11/glava-47/
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Держстандарт 
України 

Сертифікат відповідальності; 
Свідоцтво про визнання; 
Експертний висновок про вивіз відходів та лому металів. 

Міністерство 
екологічної безпеки 

Дозвіл на право ввезення; 
Дозвіл на знищення; 
Дозвіл на ввезення сільськогосподарської продукції; 
Дозвіл на ввезення (вивезення) підконтрольної продукції. 

 

Особа, яка доставила кавоварки у місце, визначене митними органами, 

зобов’язана повідомити про це відповідний митний орган у мінімально можливий 

строк, а в разі прибуття поза робочим часом, встановленим для митного органу, – 

у мінімально можливий строк після початку роботи цього органу. 

Операції з кавоварками, митне оформлення яких не закінчено, можуть 

здійснюватися за письмовою заявою власника або уповноваженої ним особи та з 

дозволу митного органу за рахунок власника кавоварок. Користування та 

розпорядження кавоварками, які перебувають під митним контролем, 

забороняються. 

До кавоварок, що перебувають під митним контролем, приміщень, де вони 

знаходяться, що підлягають митному контролю митними органами можуть 

застосовуватися засоби забезпечення ідентифікації, яке здійснюється шляхом 

накладення митних забезпечень: одноразових номерних запірно-пломбових 

пристроїв, печаток, голографічних міток, нанесення цифрового, літерного чи 

іншого маркування, ідентифікаційних знаків, проставляння штампів, взяття проб 

і зразків, складання опису кавоварок, креслень, масштабних зображень, 

виготовлення фотографій, ілюстрацій, використання товаросупровідної 

документації тощо.  

Для забезпечення ідентифікації кавоварок, що поміщуються у митний 

режим, можуть використовуватися маркування, у тому числі у вигляді мікро- або 

інших електронних пристроїв, або серійні номери, проставлені на товарах або їх 

частинах виробником, інші комерційні способи ідентифікації; експортні 

(імпортні) сертифікати; копії документів, на підставі яких митним органом було 

здійснено випуск кавоварок у попередній митний режим і які дають можливість 

однозначно ідентифікувати товари; інші подібні документи.  

http://sfs.gov.ua/mk/rozdil-11/glava-47/
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У разі потреби для участі у проведенні митного контролю кавоварок, який 

здійснюється керівником митного органу або його заступником, можуть 

залучатися спеціалісти та експерти за погодженням з керівником підприємства, 

установи, організації, де працює спеціаліст чи експерт. 

Виплати, пов’язані із залученням митним органом спеціалістів та експертів, 

включаючи витрати на проїзд, добові за час перебування у відрядженні для 

участі у здійсненні митного контролю та винагороду за виконану спеціалістами 

та експертами роботу, здійснюються за рахунок коштів державного бюджету в 

порядку, що визначається центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику. У разі 

необхідності, за власним бажанням залучення спеціалістів та експертів може 

здійснювати декларант (власник кавоварок) за власний рахунок. 

На підставі міжнародних договорів України, укладених відповідно до закону, 

у пунктах пропуску через державний кордон України може здійснюватися 

спільний митний контроль з митними органами суміжних держав. 

Процес митного оформлення кавоварок проводиться на підставі «Порядку 

виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення товарів 

із застосуванням митної декларації на бланку єдиного адміністративного 

документа» [3], розробленої відповідно до МКУ, інших нормативних актів 

ДМСУ з метою визначення послідовності дій посадових осіб митних органів при 

здійсненні митного контролю та митного оформлення кавоварок та інших 

предметів. Операції митного оформлення, порядок їх здійснення, а також форми 

митних декларацій та інших документів, що застосовуються під час митного 

оформлення кавоварок i транспортних засобів, визначаються Кабінетом 

Міністрів України.  

Розглянемо заходи регулювання зовнішньої торгівлі при імпорті товарної 

групи 8516 «Електричні водонагрівачі акумулювальні або безінерційні та 

електричні нагрівачі занурені; прилади електричні для обігрівання приміщень, 

ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські (наприклад, сушарки для 

волосся, бігуді, щипці для гарячої завивки) або сушарки для рук; праски 
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електричні; інші побутові електронагрівальні прилади; елементи опору 

нагрівальні, крім включених до товарної позиції 8545», до якої належать 

кавоварки (табл. 2). 

Процес митного оформлення кавоварок здійснюється відповідно до 

Митного та Податкового кодексів України з врахування особливостей 

проходження контролю за митною вартістю товарів.  

Митне оформлення здійснюється в місцях розташування відповідних 

підрозділів митних органів протягом робочого часу, встановленого для них. 

Відповідно до міжнародних договорів, укладених відповідно до закону, митне 

оформлення у пунктах пропуску через державний кордон України здійснюється 

цілодобово.  

Таблиця 2 – Процедура застосування митного контролю при імпорті 

товарної групи 8516 [4] 
Код Назва Ставки мита, % Додаткові 

ОВО префе-
ренцій-

на 

пільго-
ва 

повна 

1 2 3 4 5 6 
8516 71 00 00 Електричні водонагрівачі акумулювальні або 

безінерційні та електричні нагрівачі 
занурені; прилади електричні для 
обігрівання приміщень, ґрунту; 
електронагрівальні апарати перукарські 
(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, 
щипці для гарячої завивки) або сушарки для 
рук; праски електричні; інші побутові 
електронагрівальні прилади; елементи опору 
нагрівальні, крім включених до товарної 
позиції 8545: 
- інші прилади електронагрівальні 
- - для приготування кави або чаю 

 
10 10 шт. 

 

Митне оформлення розпочинається з моменту подання митному органу 

декларантом або уповноваженою ним особою митної декларації або документа, 

який відповідно до законодавства її замінює, та документів, необхідних для 

митного оформлення, а в разі електронного декларування – з моменту отримання 

митним органом від декларанта або уповноваженої ним особи електронної 
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митної декларації або електронного документа, який відповідно до 

законодавства замінює митну декларацію. 

Митне оформлення завершується протягом чотирьох робочих годин з 

моменту пред’явлення митному органу кавоварок, що підлягають митному 

оформленню, подання митної декларації або документа, який відповідно до 

законодавства її замінює, та всіх необхідних документів і відомостей, 

передбачених статтями 257 і 335 МКУ [2]. У разі, якщо товар декларується з 

використанням попередньої або періодичної митних декларацій, митне 

оформлення за цими деклараціями завершується у строк, що не перевищує 

чотирьох робочих годин з моменту їх подання.  

Таким чином, митний контроль кавоварок включає: перевірку документів та 

відомостей, необхідних для контролю їх ввезення; митний огляд (огляд та 

переогляд); їх облік; усне опитування громадян та посадових осіб підприємств; 

перевірку системи звітності та обліку кавоварок, що переміщуються через 

митний кордон України, а також своєчасності, достовірності, повноти 

нарахування та сплати податків i зборів, які відповідно до законів справляються 

при їх переміщенні через митний кордон України; огляд територій та приміщень 

складів тимчасового зберігання кавоварок, що підлягають митному контролю, чи 

провадиться діяльність, контроль за якою покладено на митні органи законом. 

Митне оформлення кавоварок передбачає виконання таких митних 

формальностей, як реєстрація митної декларації; перевірка заповнення митної 

декларації; прийняття її для оформлення; оформлення.  

Список використаних джерел: 

1. Тернова А.С. Митний контроль і митне оформлення в системі митних 

процедур. Соціально-політичні, економічні та гуманітарні виміри європейської 

інтеграції України : зб. наук. пр. VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Вінниця, 03 

червн. 2020 р. Вінниця, 2020. Ч. 3. С. 80-91. 

2. Митний кодекс України № 4495-VI від 13.03.2012 зі змінами і 

доповненнями станом на 01.10.2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ 

show/4495-17#Text 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/%20show/4495-17#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/%20show/4495-17#Text


619 
 

3. Про затвердження Порядку виконання митних формальностей при 

здійсненні митного оформлення товарів із застосуванням митної декларації на 

бланку єдиного адміністративного документа : Наказ Міністерства фінансів 

України № 631 від 30.05.2012 станом на 29.10.2021. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1360-12#Text 

4. Про Митний тариф України : Закон України від 04 червня 2020 р. № 674-

IX зі змінами і доповненнями станом на 01.07.2021. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/674%D0%B1-20#Text 

 

УДК 336.24:6586.862.5 

Ірина Брелова 

Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

 

МИТНИЙ КОНТРОЛЬ ТА МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ КУЛЬКОВИХ 

РУЧОК ВІДПОВІДНО ДО МИТНОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ 

 

У статті вивчено порядок митного контролю та митного оформлення 

кулькових ручок відповідно до митної декларації; розглянуто подані до митного 

оформлення кулькових ручок документи; проаналізовано інформацію, що 

зазначалася у митній декларації при імпорті кулькових ручок. 

Ключові слова: митний кодекс; митний контроль; радіологічний контроль; 

митне оформлення; митна декларація; кулькові ручки.  

Одними із основних напрямків реформування митної системи України є 

вдосконалення організації митного контролю в пунктах пропуску, сприяння 

транзиту та розвиток матеріально-технічної бази для забезпечення митного 

контролю. При цьому виділяються наступні шляхи їх реалізації – скорочення 

часу митного контролю в пунктах пропуску; вдосконалення системи процедур 

контролю; зменшення суб'єктивного фактору на процедури контролю; 

будівництво (реконструкція) та технічне переоснащення пунктів пропуску через 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1360-12#Text


620 
 

державний кордон; належне матеріальне забезпечення органів Державної митної 

служби (ДМС); технічне оснащення об'єктів митної інфраструктури, – за умови 

дотримання яких може бути досягнутий очікуваний результат. 

У чинному законодавстві України основні положення щодо митного 

контролю викладено у розділі XI Митного кодексу України (МКУ) [1].  

Метою здійснення митного контролю є забезпечення законного 

переміщення осіб, товарів та транспортних засобів через митний кордон, в тому 

числі повне та своєчасне адміністрування митних платежів. 

Проблеми митного контролю і оформлення деяких непродовольчих товарів 

досліджувались в роботах таких вітчизняних і зарубіжних вчених, як: 

Андрієвська Л.В., Барабаш С.С., Вілкова С.А., Гладилін А.В., Глушкова Т.Г., 

Додін Є.В., Дубініна А.А., Зельніченко О.І., Коломієць Т.М., Личніков Д.С., 

Мережко Н.В., Нєвєров А.М., Ніколаєва М.А., Огієвська В.С., Пашко П.В., 

Приймаченко Д.В., Терещенко О.О., Ченцов В.В. та інші. При цьому питання 

митного контролю і митного оформлення кулькових ручок не висвітлені зовсім. 

Метою даної статті є вивчення порядку митного контролю та митного 

оформлення кулькових ручок відповідно до митної декларації.  

Відповідно до статті 318 МКУ митним контролем передбачене виконання 

органами ДМС мінімальної кількості митних формальностей, що необхідні для 

забезпечення дотримання законодавства України з питань державної митної 

справи [1]. 

Кулькові ручки, що перетинають митний кордон України, окрім митного 

контролю, піддають радіологічному. Цей вид контролю проводять для того, щоб 

перевірити, чи дотримані вимоги чинного законодавства при переміщенні через 

державний кордон товарів, зокрема кулькових ручок. Радіологічний контроль 

для кулькових ручок є обов'язковим.  

Митний контроль кулькових ручок, які переміщуються через митний 

кордон України, проводиться у три етапи: попередні операції; здійснення інших 

видів контролю; закінчення митного контролю [8]. 
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Митний контроль кулькових ручок, що перетинали митний кордон України 

за митною декларацією (МД) № 125130013/2021/546554 здійснювався 

наступним чином: 

- перевірка документів, наведених у графі 44 

МД № 125130013/2021/546554, та відомостей, які надаються органам ДМС при 

переміщенні кулькових ручок через митний кордон України, поданих митному 

органу; 

- митний огляд (огляд та переогляд) транспортного засобу, яким 

здійснювалось перевезення «АВ7677НВ/ВН2343НМ» (графа 18 МД) та 

картонних коробок з кульковими ручками;  

- облік кулькових ручок, що перетинають митний кордон України 

(кількість заявлена за МД – 744000 шт.; вага брутто – 4578,16 кг; вага нетто – 

3769,60 кг) – 196 картонних коробок; 

- усне опитування громадян та посадових осіб підприємства. 

Завершення митного контролю кожен співробітник фіксує проставлянням 

відтисків, штампів контрольних відміток на зворотному боці митної декларації.  

Відповідно до статті 335 МКУ під час переміщення товарів, транспортних 

засобів комерційного призначення через митний кордон України декларант, 

уповноважена ним особа або перевізник залежно від виду транспорту, яким 

здійснюється перевезення товарів, надають митному органу в паперовій або 

електронній формі передбачені документи та відомості [1]. 

При ввезенні кулькових ручок на митну територію України перетин 

митного кордону здійснювався у контейнері на морському судні (графа 25 МД), 

а транспортний засіб, на якому безпосередньо перебували кулькові ручки при 

пред’явленні митниці призначення, був контейнер на автомобілі (графа 26 МД). 

При перевезенні автомобільним транспортом кулькових ручок подано 

наступні документи: 

а) на транспортний засіб, зокрема ті, в яких містяться дані про його 

державну реєстрацію (національну приналежність); 
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б) транспортні (перевізні) документи – коносамент SHWS216100489A 

25.09.2021;  

г) комерційні документи – інвойс (рахунок-фактура) 16WNT16 14.09.2021, 

в якому наведено дані про найменування та адресу перевізника, найменування 

країни відправлення та країни призначення товарів, найменування та адреси 

відправника (або продавця) та отримувача товарів; відомості про кількість 

вантажних місць та вид упаковки; найменування товару; вага брутто товарів (у 

кілограмах). 

Метою митного оформлення є забезпечення дотримання встановленого 

законодавством України порядку переміщення товарів, транспортних засобів 

комерційного призначення через митний кордон України, а також забезпечення 

статистичного обліку ввезення на митну територію України товарів [4].  

Митне оформлення кулькових ручок, що перетинають митний кордон 

України, проводиться у відповідності з положеннями Митного Кодексу [1] та 

Наказу Міністерства фінансів України (МФУ) «Про затвердження Порядку 

виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення товарів 

із застосуванням митної декларації на бланку єдиного адміністративного 

документа» від 30.05.2012 № 631 [2]. 

Для здійснення митного оформлення кулькових ручок, що увозилися на 

територію України, декларантом-митним брокером підприємства ТОВ «ФЬОСТ 

ТРЕЙДІНГ ХАУС» (м. Київ, вул. Солом'янська, 23), Ковалем Л.К. було подано 

до підрозділу митного оформлення Київської митниці ДМС митну декларацію 

№ 125130013/2021/546554 від 01.11.2021, заповнену відповідно до обраного 

митного режиму імпорту, її електронну копію, інвойс 16WNT16 14.09.2021, який 

визначав вартість товару; копії поданих документів до митного оформлення 

кулькових ручок – коносамент (морський супровідний транспортний документ) 

SHWS216100489A від 25.09.2021; банківську виписку від 27.10.2021; довідку 

про транспортні витрати б/н від 27.10.2021; прайс-лист на продукцію за вересень 

2021 р.; пакувальний лист б/н від 14.09.2021; екологічну декларацію 40985 від 

27.10.2021; зовнішньоекономічний контракт № 98/22 від 20.08.2021. 
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На наступному етапі митного оформлення кулькових ручок було подано 

митну декларацію форми МД-2 № 125130013/2021/546554 від 01.11.2021, 

оформлену відповідним чином, яка містила наступну найважливішу інформацію 

(табл. 1). 

Далі посадова особа підрозділу митного органу (ПМО), яка здійснює 

розподіл митних декларацій, призначила посадову особу для проведення митних 

формальностей за МД № 125130013/2021/546554 від 01.11.2021, яка була подана 

при імпорті кулькових ручок. 

Таблиця 1 – Інформація, що зазначалася у МД при імпорті кулькових ручок 

Зазначена у МД інформація № 
графи 

Інформація, що міститься у даній графі МД 
№ 125130013/2021/546554 

1 2 3 
Декларація 1 Заявлений митний режим ІМ («імпорт», згідно 

класифікатора митних режимів) [6], тип 
декларації – 40 («імпорт товарів в загальному 
порядку») згідно класифікатора [7] 

Відправник/Експортер 2 WENZHOU WENTAI PEN INDUSTRY 
CO.,LTD. NO.185,WENZHOU ROAD,ECO 
AND TECH.DEV.AREA,WENZHOU, 
ZHEJIANG,CHINA 

Одержувач 8 ТОВ «ФЬОСТ ТРЕЙДІНГ ХАУС», м. Київ, 
вул. Солом'янська, 23 

Відомості про вартість 12 35440,00 грн. 
Декларант/Представник 14 ТОВ «ФЬОСТ ТРЕЙДІНГ ХАУС», м. Київ, 

вул. Солом'янська, 23; документ 
UA10039076956 

Код країни призначення 17 UA (згідно Переліку кодів країн світу) – 
Україна [3] 

Ідентифікація і країна реєстрації 
транспортного засобу при 
відправленні/прибутті 

18 АВ7677НВ/ВН2343НМ – UA (Україна) 
 

Умови поставки 20 FOB (франко-борт); СN NІNGBO (Китай)* 
Ідентифікація і країна реєстрації 
активного транспортного засобу 
на кордоні 

21 CMA CGM VOLGA 159BX  – назва судна і 
рейс; 
Країна реєстрації MТ – Мальта (Malta) 

Курс валюти  23 25,51540000 грн. 
Фінансові та банківські 
відомості 

28 ЄДРПОУ: 2384763;  
ПАТ «Прокредит банк»;  
МФО) банку –320984 

Вантажні місця та опис товарів  
– Маркування та кількість  
– Номери контейнерів  
– Кількість та розпізнавальні 
особливості» 

31 1. Ручка кулькова зі змінним стрижнем: 
арт. 9558 – 40000 шт., арт. 9559 – 280000 шт., 
арт. 9560 – 32000 шт., арт. 9561 – 320000 шт., 
арт. 9562 – 32000 шт., арт. 9563 – 40000 шт. 
Країна походження: CN. Виробник: 
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WENZHOU WENTAI PEN INDUSTRY CO., 
LTD. Всього: 744000 шт. 
2. див. «електронний інвойс», місць – 196 СТ 
196 Картонні коробки. 
3. 1/CSLU990591/196 

Код товару 33 9608 10 92 00 («Ручки кульковi з одноразовими 
змiнними балончиками») [5] 

Код країни походження 34 СN – Chіna (Китай) – Згідно Переліку кодів 
країн світу [3] 

Вага брутто (кг) 35 4578,16 
Вага нетто (кг) 38 3769,60 
Ціна товару 42 35440,00 USD (доларів США) 
Метод визначення вартості 43 1 – за ціною контракту 

Статистична вартість 46 931,246 

* – термін FOB (франко-борт) означає, що продавцем було виконано поставку в 

той час, коли кулькові ручки перейшли через поручні судна в названому порту 

відвантаження і з того моменту усі витрати і ризики чи втрати ушкодження 

товару несе покупець.  

За цією митною декларацією її паперовий примірник та інших документів 

були передані посадовій особі ПМО, яка призначена для виконання митних 

формальностей. 

Інформація про посадову особу підрозділу митного органу, яка була 

призначена для виконання митних формальностей за вказаною митною 

декларацією на кулькові ручки, була внесена у автоматизовану систему митного 

оформлення. 

Подана для митного оформлення кулькових ручок в режимі імпорту 

декларація була перевірена із застосуванням автоматизованої системи митного 

оформлення у автоматичному режимі в порядку черги.  

Митне оформлення кулькових ручок за декларацією 

№ 125130013/2021/546554 від 01.11.2021 включало виконання ряду митних 

формальностей. 

1. Реєстрація митної декларації, під час якої:  

– перевірялась відповідність формату декларації встановленим вимогам; 

– фіксувались дата і час подання МД для оформлення через присвоєння 

митній декларації реєстраційного номера за допомогою автоматизованої системи 
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митного оформлення та внесення його в установленому порядку до графи А МД 

на паперовому носії форми МД-2; внесенням поданих електронних документів 

до бази даних митного органу; зазначенням у графі А аркуша з позначенням 

«1/6» форми МД-2 митної декларації, яка подана на паперовому носії, дати та 

часу її подання, прізвища та особистого підпису посадової особи ПМО, яка її 

зареєструвала. 

2. Перевірка митної декларації, при якій: 

– перевірялась наявність поданого разом з митною декларацією інвойсу 

16WNT16 від 14.09.2021, який визначає вартість кулькових ручок; 

– за допомогою програмного забезпечення перевірялась правильність 

заповнення митної декларації у відповідності з вимогами, встановленими 

законодавством з питань державної митної справи. 

3. Прийняття митної декларації № 125130013/2021/546554 від 01.11.2021 на 

кулькові ручки для оформлення, яке потребувало: 

– проставити у митній декларації відповідно до порядку заповнення митних 

декларацій на бланку єдиного адміністративного документа відбитка штампа 

«Під митним контролем» (ПМК) у графі D/J кожного аркуша форми МД-2; 

– проставити відбиток штампу ПМК на інвойсі 16WNT16 від 14.09.2021. 

4. Оформлення митної декларації, яке передбачало:  

– перевірку дотримання строків подання митної декларації; 

– контроль даних (автоматизоване порівняння), які містяться у електронних 

та інших документах, які були подані для митного оформлення кулькових ручок, 

зокрема: порівняння реквізитів уповноваженого банку, зазначеного у графі 28 

МД (ПАТ «Прокредит банк»), з даними, що вказані у переліку уповноважених 

банків України в ЄАІС митних органів України; співставлення курсу валюти 

України до іноземної валюти, що зазначений у графі 23 МД (26,27670000 грн.), з 

офіційним курсом валюти України до іноземної валюти, у якій складено рахунки, 

та відомості про яку вказано у лівому підрозділі графи 22 МД – USD (долари 

США), на день подання митної декларації до оформлення – 01.11.2021; 

порівняння з картками відмови та митними деклараціями, в оформленні яких 



626 
 

відмовлено; співставлення інформації, що підтверджує дотримання 

встановлених законодавством заборон та обмежень стосовно переміщення 

кулькових ручок через митний кордон України, з тією, що міститься в 

уніфікованих електронних дозвільних документах, яка надходять із інших 

державних органів; порівняння з даними, що надходить з митних та 

правоохоронних органів іноземних держав; контроль із застосуванням системи 

управління ризиками, у тому числі оцінка ризику за митною декларацією за 

допомогою аналізу з використанням автоматизованої системи аналізу та 

управління ризиками. 

– перевірку правильності класифікації товарів – присвоєння кульковим 

ручкам коду 9608 10 92 00 («Ручки кульковi з одноразовими змiнними 

балончиками») відповідно до УКТЗЕД; 

– перевірку додержання установлених до задекларованих кулькових ручок 

заходів нетарифного регулювання (відсутність встановлених законодавством 

заборон стосовно переміщення або поміщення у відповідний митний режим 

задекларованих товарів; наявність відповідних документів, наявність у митній 

декларації даних про відповідні документи чи відомостей про відмітки у 

товаросупровідних документах) [1]; 

– перевірку достовірності визначення митної вартості кулькових ручок 

відповідно до цін, встановлених у контракті (код даного методу визначення 

митної вартості зазначений у графі 43 – 1). 

5. Проведення митного огляду задекларованих кулькових ручок, який 

здійснювався посадовими особами Київської митниці відповідно до порядку, 

встановленого МФУ. Після проведення митного огляду задекларованих 

кулькових ручок було складено акт огляду за установленою формою. 

6. Завершення митних формальностей по митній декларації. 

При завершенні митного оформлення кулькових ручок посадовими особами 

ПМО Київської митниці було перевірено дані про виконання митних 

формальностей, які були сформовані за результатами оцінки ризику відповідно 
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до митної декларації із використанням Автоматизованої системи аналізу й 

управління ризиками. 

7. Заповнення графи C (Митний орган відправлення) митної декларації 

відповідно до порядку заповнення митних декларацій на бланку встановленої 

форми. 

8. При завершенні митного оформлення було: 

– проставлено у митній декларації відповідно до порядку заповнення 

митних декларацій на бланку відбиток особистої номерної печатки посадової 

особи ПМО, якою завершено митне оформлення кулькових ручок, у графі D/J 

кожного аркуша форми МД-2; 

– зазначено у графі D/J аркуша з позначенням «1/6» митної декларації 

форми МД-2 час завершення митного оформлення, прізвище і особистий підпис 

посадової особи ПМО, яка завершила митне оформлення (у разі подання 

декларації на паперовому носії); 

– внесено за допомогою автоматизованої системи митного оформлення до 

електронної копії митної декларації (ЕК МД) інформацію про завершення 

митного оформлення та номер особистої номерної печатки посадової особи 

ПМО, яка завершила митне оформлення; 

– приведено у відповідність із відомостями граф оформленої митної 

декларації інших відомостей граф ЕК МД;  

– зроблено записи та проставлено відмітки на оригіналах документів, 

виданих відповідно до законодавства державними органами для здійснення 

митного оформлення кулькових ручок. 

Таким чином, митне оформлення кулькових ручок за митною декларацією 

передбачає виконання таких митних формальностей, як реєстрація митної 

декларації; перевірка заповнення митної декларації; прийняття її для 

оформлення; оформлення; проведення митного огляду кулькових ручок; 

завершення митних формальностей; заповнення граф С, D/J; завершення 

митного оформлення. Правильне митне оформлення кулькових ручок, що 

перетнули митний кордон в режимі імпорту, – гарантія додержання 
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встановленого законодавством України порядку їх переміщення та забезпечення 

статистичного обліку ввезення на територію України.  
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Перевезення продуктів з риби та рибних продуктів займає особливе значення 

в процесі визначення контрольно-критичних точок. Потрібно враховувати  

відмінності в харчових продуктах, а саме обмежений термін придатності і 

також особливі кліматичні умови зберігання і транспортування, пропоновані 

для забезпечення максимально тривалого терміну придатності даного виду 

вантажів: риби та гідробіонтів. 

Ключові слова: продукт, перевезення, термін придатності, контрольно-

критична точка, технологія  

Перевезення продуктів з риби та рибних продуктів займає особливе 

значення в процесі визначення контрольно-критичних точок. Потрібно 

враховувати  відмінності в харчових продуктах, а саме обмежений термін 

придатності і також особливі кліматичні умови зберігання і транспортування, 

пропоновані для забезпечення максимально тривалого терміну придатності 

даного виду вантажів: риби та гідробіонтів. 

Якщо розглядати рибні продукти з точки зору їх транспортування, то 

вони класифікуються на наступні категорії: 

• Харчові продукти довгого терміну зберігання 

• Швидкопсувні харчові продукти.  

Риба та рибні продукти можуть зберігати свої споживчі якості протягом 

тривалого часу. 

Перевезення вантажів, які повільно псуються,  може здійснюватися на 

автотранспорті, не обладнаному спеціальними установками з підтримання 
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потрібного температурного режиму. Проте, їх транспортування накладає певні 

обмеження на кліматичні умови – деякі вантажі вимагають підтримки 

необхідної вологості повітря [1]. 

Швидкопсувні рибні продукти – харчові продукти, що мають обмежений 

термін придатності та потребують для його підтримання дотримання 

необхідного температурного режиму та вологості.  

Перевезення швидкопсувних вантажів здійснюється на спеціальному 

транспорті, оснащеному температурними установками, або такими, що здатні 

тривалий час зберігати певні кліматичні умови (ізотерми) [2].  

Серед швидкопсувних харчових вантажів виділяють: 

• продукти харчування рослинного походження (ягоди, фрукти, овочі); 

• продукти харчування тваринного походження (м’ясо, птиця, риба, 

молоко, яйця ) ; 

• продукти переробки (ковбасні вироби, сири, молочні продукти)  

Крім того, швидкопсувні вантажі поділяються на:  

• охолоджувані (від 0 до 15 градусів: овочі, фрукти), 

• охолоджені (-5 до 0 градусів: вершкове масло, напівфабрикати), 

• заморожені (від -6 до -20 градусів: заморожене м’ясо, птиця). 

Основні дії, пов’язані зі зберіганням і транспортуванням харчових 

продуктів, контролюються санітарними правилами і нормами («Санітарні 

правила для підприємств продовольчої торгівлі» – СанПін 2.3.5.021-94 ), а 

також іншими нормативно-правовими актами, на які посилаються дані 

правила[1,5]. Приписи, що регулюють перевезення продуктів харчування 

визначаються у зазначеному документі розділом «Санітарні вимоги до 

транспортування харчових продуктів». Для транспортування харчових 

продуктів повинен застосовуватися спеціальний транспорт, який раніше не 

використовувався для перевезення різних хімікатів, отруйних речовин, 

нафтопродуктів та ін. 
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Перевозять рибні продукти (сировина, напівфабрикати, готову 

продукцію) спеціальним транспортом, приведеним у належний стан 

(промитим і продезинфікованим) і що має маркування «Продукти»(згідно з п. 

12.3 Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні від 

14.10.2017 р. № 363).  

На машину, призначену для перевезення харчових вантажів, повинен 

бути оформлений санітарний паспорт відповідного зразка. Як правило, такий 

паспорт оформляється не більш, ніж на 6 місяців, а на машину, що перевозить 

швидкопсувні продукти – не більше 3-х місяців [3].  

У санітарному паспорті вказується номер транспортного засобу, його 

обладнання, наявність санітарного одягу, прізвище, ім'я та по батькові 

відповідального за санітарний стан транспортного засобу. Водій (експедитор) 

зобов’язаний мати при собі медичну книжку, у яку повинно бути внесено 

відмітки про проходження відповідної медичної комісії.  

Кузов автомобіля повинен бути чистим, що має бути підтверджено 

відповідними документами на підставі проведеної перевірки. Проводити 

миття кузова автомобіля, призначеного для перевезення харчових продуктів, 

мають право тільки акредитовані спеціалізовані організації, які на першу 

вимогу зобов’язані надавати необхідні документи про проведену відповідну 

процедуру очищення і дезінфекції. 

Перед подачею автотранспортного засобу на завантаження, внутрішній 

температурний режим повинен відповідати нормам перевезення категорії 

перевезеного вантажу [2,4]. 

Для транспортування швидкопсувних вантажів на великі відстані їх 

можуть попередньо сильно охолоджувати або заморожувати, якщо вони, 

звичайно, допускають таку процедуру (наприклад, м’ясо, морепродукти та ін). 

Усі продовольчі товари поділяють на швидкопсувні та придатні для тривалого 

зберігання. Під час зберігання продуктів харчування дотримуються 

санітарних норм і правил 42-123-4117-86 «Умови, термін зберігання 

продуктів, які швидко псуються» [6], положення про державний 
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ветеринарний нагляд та контроль за діяльністю суб’єктів господарювання 

щодо забою тварин, переробки, зберігання, транспортування і реалізації 

продукції тваринного походження, затверджене наказом Головного 

державного інспектора ветеринарної медицини України від 01.09.2000 № 45 

(із змінами, затвердженими наказом Державного департаменту ветеринарної 

медицини від 23.08.2003 №51).  

Швидкопсувні товари вирізняються високим вмістом води. Тривале 

зберігання їх можливе лише із застосуванням певних засобів консервування. До 

товарів, які швидко псуються, належать м'ясо, риба, молоко, численні види плодів 

і овочів та ін. 

До товарів, придатних для тривалого зберігання, належать ті, що містять 

невелику кількість води або були піддані консервуванню, – борошно, крупи, 

макарони, цукор, сушені овочі та фрукти, вина, баночні консерви та ін. 

Швидкість змін складу та якості залежить від активності руйнівних 

агентів і від чинників, що впливають на діяльність цих агентів. Руйнівні 

агенти можуть міститися в самому продукті (ферменти, реакційно-здатні 

речовини) чи потрапляти в нього ззовні (мікроорганізми, комірні та 

сільськогосподарські шкідники, активні речовини довкілля, світло) (табл.1). 

Вони спричиняють різноманітні процеси, що призводять до зміни складу та 

якості продовольчих товарів [7]. 

Температура зберігання – один із найважливіших показників режиму 

зберігання. Унаслідок підвищення температури прискорюються хімічні, фізико-

хімічні, біохімічні та мікробіологічні процеси. Відповідно до правила Вант-Гоффа, 

швидкість хімічних процесів із підвищенням температури на кожні 10 °С 

збільшується в 2-3 рази. 

Оскільки здатність продовольчих товарів зберігатися зумовлена сповільнен-

ням усіх процесів, що відбуваються в них, для більшості товарів знижені, близькі 

до 0 °С температури зберігання кращі, ніж підвищені. 

Таблиця 1-Руйнівні агенти і процеси  
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Джерело 
руйнівних агентів 

Вид руйнівних агентів Процеси зумовлені руйнівними 
агентами 

Містяться в самих 
продуктах 

Ферменти клітин і тканин 
продукту, або внесені в нього під 
час виготовлення продукту, або 
внесені в нього під час 
виготовлення 

Біохімічні процеси: дихання, 
гідроліз білків, жирів та інших 
речовин 

 
 

Реакційно-здатні речовини, що 
містять карбонільні, карбоксильні, 
амінні та інші групи 

Хімічні процеси, у тому числі 
реакції меланоїдиноутворення 

Потрапляють  
ззовні 

Мікроорганізми, комірні та 
сільськогосподарські шкідники 

Мікробіологічні процеси: 
бродіння, пліснявіння, гниття, 
пошкодження  продуктів 
шкідниками 

 
 

Активні речовини довкілля 
(оксиген, озон, етилен тощо) 

Окиснення речовин, дозрівання 
плодів і овочів тощо 

 
 

Світло (фотодія) Прискорення хімічних та 
інших процесів 

 

Для багатьох продуктів, що зберігаються за знижених температур, нижня 

межа обмежена температурою замерзання, якщо внаслідок заморожування 

погіршуються окремі споживчі властивості. Це стосується передусім продуктів, 

до складу яких входить вода. Під час замерзання води руйнується 

мікроструктура продукту, внаслідок чого утворюються мікротріщини, 

руйнуються клітини та гинуть біооб'єкти. 

Продукти з гомогенізованою структурою під час замерзання 

розшаровуються, внаслідок чого втрачають товарний вигляд (молоко, 

кисломолочні продукти). У деяких напоях за температур, близьких до 

температури замерзання, випадає осад (наприклад, у вині). 

Для заморожених продуктів не існує суворого обмеження нижньої межі 

температур, їх можна зберігати в інтервалах температурі: (-10) – (-12); (-23) – (-

25); (-30) – (-40) °С. За нижчих температур відбувається інтенсивна сублімація 

льоду і зневоднення продукту. Проте для заморожених продуктів обмежується 

верхня межа температур (не вище – 8 °С), оскільки за вищих температур 

відбувається перекристалізація льоду, збільшення кристалів, внаслідок чого якість 

продукту під час розморожування погіршується. Продукти, що не містять вільної 

води, можуть зберігатися без псування за дуже низьких температур (бакалійні 
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товари). Водночас є продукти, які завдяки консервантам або консервації можуть 

зберігатися за достатньо широкого діапазону температур (високих і низьких). Єдиної 

оптимальної температури зберігання усіх продовольчих товарів не існує через 

різноманітність властивостей, що визначають їх зберігання. З огляду на це, всі 

споживчі товари поділяють за термічним станом і вимогами до оптимального 

температурного режиму на шість груп (табл.2.). 

Таблиця 2 - Класифікація продовольчих товарів за термічним станом і 

вимогами до оптимального температурного режиму 
Термічний стан 
товарів 
 

Діапазон температур, 
°С 
 

Групи товарів 
 
 Заморожені (-10) (- 12) М'ясо, риба, олія, масло вершкове, тваринні 
жири, заморожені яєчні продукти 

 (-18) (- 20) М'ясо, риба, плоди й овочі, масло вершкове, 
яєчні продукти 

 (-23) (-25) М'ясо, риба, плоди й овочі 

 (-28 ) (-30) М'ясо, риба, плоди й овочі 

Переохолоджені (-7)(-10)(-2)(-5) Солона риба, сирокопчені ковбаси, тваринні 
жири, окремі холодостійкі види та сорти 
плодів і овочів, варено-копчені ковбаси, 
маргарин 

Охолоджені (-1) (+1) Окремі види і сорти плодів і овочів, квашені 
овочі, яйця 

 0 (+4) Молочні товари, охолоджені м'ясо та риба 

 0  (+6) Торти та тістечка з кремом і здобою з 
фруктовою начинкою 

Помірних 
температур 

не вище 
(+10) (+12) 

Напої алкогольні та безалкогольні крім 
горілки, пиво (понад 2 0С) 

Широкого діапазону 
температур 

(-30) (+30) Хлібобулочні вироби, сухі бакалійні товари 
(борошно, крупа, цукор, макаронні, сухарні 
вироби), спирт, горілка (не нижче від 
температури замерзання) 

Широкого діапазону 
позитивних 
температур 

0  ( +25) 
0  (+18) 

Консерви, вино, варення, джеми, повидо, 
рослинні олії, більшість кондвиробів 

 

Наведені в таблиці 2 діапазони оптимальних температур є приблизними. 

Для кожної асортиментної групи або навіть виду споживчих товарів у 

стандартах і санітарних правилах встановлюють граничні температури (не 

вище або не нижче). 
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Стандарти регламентують умови (у тому числі температуру та відносну 

вологість повітря) і терміни зберігання товарів, які особливо швидко 

псуються. Температурний режим під час перевезення товарів встановлюють 

відповідні правила (кодекси або статути) органів транспорту. 

Повітрообмін (ПО) – показник режиму, що характеризує інтенсивність і 

кратність обміну повітря в середовищі, в якому перебуває товар. 

У процесі ПО створюється рівномірний температурно-вологій режим, а 

також видаляються газоподібні речовини, які виділяє продукція, тара, 

устаткування та ін. ПО може відбуватися з подачею повітря ззовні й у цьому 

разі називається вентиляцією. ПО без подачі зовнішнього повітря за рахунок 

переміщення повітря у приміщенні – циркуляція. 

Розрізняють два види повітрообміну: 

• природний; 

• примусовий. 

Природний повітрообмін здійснюється за рахунок різниці питомої ваги 

холодного та теплого повітря. Холодне повітря важче й переміщається донизу, 

витискуючи тепле, легше повітря. Природними можуть бути і циркуляція, і 

вентиляція. За природної вентиляції повітря у сховищі охолоджується під час 

контакту з більш холодними об'єктами (стелею, холодними товарами) і 

переміщується донизу, витісняючи тепле повітря, яке, своєю чергою, 

охолоджується під час контакту з холодними предметами. Ця циркуляція 

триває, доки не встановиться рівновага температур у різних точках сховища. 

За природної вентиляції забезпечується приплив до приміщення 

холодного зовнішнього повітря, яке витискує назовні тепле повітря 

(припливно-витяжна вентиляція). Інтенсивність природного ПО залежить від 

різниці температур холодного й теплого повітря. Інтенсивний рух повітря 

відбувається за різниці температур від 8 °С. Що більша ця різниця, то 

інтенсивніший повітрообмін. Перевезення риби та рибопродуктів. 

Правильний підхід до перевезення риби та рибопродуктів не менш важливий, 
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ніж до перевезення м'яса. Отже, потрібно дотримуватися наступних 

температур:  

- перевезення живої риби – від +1 до +14 °С залежно від виду риби і пори 

року,  

- перевезення охолодженої риби – від -1 до +3 °С (температура в кузові – 

від 0 до -1 °С),  

- перевезення замороженої риби – 6-8 °С,  

- перевезення солоних рибопродуктів – від -5 до +3 °С,  

- перевезення ікри рибної – 0 °С (температура всередині кузова від 0 до  -

5 °С).  

При перевезенні риби та рибопродуктів потрібно вибирати правильний підхід 

до перевезення, та потрібно дотримуватися температур вказаних у статті. 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТОВАРОЗНАВЧОЇ ЕКСПЕРТИЗИ СВІЖИХ 

ГРИБІВ 

 

У статті розглядається порядок проведення товарознавчої експертизи свіжих 

грибів. Наводиться контроль безпеки грибної продукції. Зазначаються 

товарознавчо-технологічні принципи менеджменту якості та асортименту 

грибної продукції. Описуються організаційно-економічні завдання, що 

вимагають комплексного вирішення та певного державного регулювання. 

Ключові слова: свіжі гриби, товарознавча експертиза, контроль якості, 

принципи ХАССП. 

Постановка проблеми. Гриби, завдяки своєрідному хімічному складу, є 

популярним та оригінальним продуктом харчування. Високий вміст білків, 

вільних амінокислот, екстрактивних речовин сприяє тому, що використання 

лісових грибів для приготування перших обідніх страв, а також різних соусів і 

гарнірів, здатне частково компенсувати дефіцит білків тваринного походження в 

харчовому раціоні, що особливо актуально при дотриманні рослинних дієт. 

Одним із аспектів вирішення проблеми якості та конкурентоспроможності 

грибної продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках є застосування 

системного підходу, який включає аналіз сировини, регулювання властивостей 

напівфабрикатів та готової продукції, аналіз ризиків та контроль критичних 

точок на етапах життєвого циклу. 
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Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженням виробництва та 

споживання культивованих грибів в Україні присвячені праці таких науковців 

як: Вдовенко С. , Дубініна А., Ільчук Р., Лихацький В., Приліпка О та ін. 

Мета статті полягає у дослідженні порядку проведення товарознавчої 

експертизи свіжих грибів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Управління якістю та 

асортиментом будь-якого виду продукції, особливо при насиченні ринку 

споживчих товарів, є важливою складовою для формування якості життя 

суспільства. 

Контроль безпеки грибної продукції по всьому ланцюжку життєвого циклу 

на основі принципів ХАССП дозволить перейти від контролюючих до 

коригуючих та запобіжних дій. Реалізація принципів має здійснюватися шляхом 

взаємопов'язаних як організаційних, і товарознавчо-технологічних етапів 

(кроків). Це — визначення можливих небезпечних чинників та запобіжних дій; 

визначення критичних контрольних точок та критичних меж параметрів. 

Безпека грибної продукції повинна бути досягнута на основі аналізу та 

контролю за біологічними, хімічними та фізичними забрудненнями, починаючи 

з моменту збирання та зберігання грибів, і закінчуючи виробництвом, продажем 

та споживанням продукції. Виявлення та моніторинг критичних контрольних 

точок є економічно більш ефективними методами забезпечення безпеки, ніж 

інспекція та випробування готової продукції [2]. 

Цілком очевидно, що в сучасних умовах неможливо обійтися лише 

контролем якості продукції. Необхідно поступово переходити до внутрішніх 

систем управління якістю, до найперспективніших з них, які інтегрують весь 

процес виробництва від сировини до місця споживання та включають аналіз 

ризиків у критичних точках усіх етапів процесу. 

Поряд з економічними складовими, конкурентоспроможність продукції на 

ринку визначається її якістю та оптимальним асортиментом. Безпека харчових 

продуктів є одним із найважливіших критеріїв якості. Питання безпеки 
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продуктів харчування – це предмет законодавства, а якість – категорія, яка 

визначається ринком. 

Забезпечити стабільну якість та безпеку можна за рахунок комплексного 

підходу до виробництва, зберігання та реалізації продукції на основі системи 

менеджменту якості (СМЯ), що відповідає міжнародним стандартам ISO 9000 та 

їх нової версії — МС ISO 9001 та МС ISO 9004 (2000 р.). Сучасний підхід до 

управління якістю та безпекою продукції повинен також враховувати принципи 

ХАССП (Hazard analysis and critical control points – Аналіз ризиків та критичні 

контрольні точки). 

Розроблені останні 10-15 років закони та нормативні документи у сфері 

управління якістю становлять правову і законодавчу базу реалізації 

комплексного підходу, спрямованого об'єднання розрізнених організаційних і 

товарознавчо-технологічних заходів на єдину систему дій. 

Найбільш актуальними організаційно-економічними завданнями, що 

вимагають комплексного вирішення та певного державного регулювання, на наш 

погляд, є: 

− розробка нормативної бази для оцінки ресурсів недеревної продукції лісу 

на державному та регіональному рівнях; 

− створення банку даних про природні ресурси дикорослих грибів та інших 

видів сировини. Це доцільно як з оцінки економічних можливостей, так 

проведення природоохоронних заходів; 

− організація служби прогнозування врожаю їстівних грибів; 

− розробка комплексу заходів для реалізації принципу невичерпного 

користування ресурсами дикорослих грибів та іншого продукції лісу; 

− створення системи екологічного моніторингу; 

− організація економічної оцінки запасів дикорослих грибів та інших видів 

недеревної продукції лісу з метою ведення кадастру лісових земель [4]. 

На нашу думку, основними товарознавчо-технологічними принципами 

менеджменту якості та асортименту грибної продукції є: 
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− науковий аналіз та розробка вимог до якості грибної продукції на всіх 

етапах просування до споживача та гармонізація вітчизняних нормативних 

документів з відповідними документами розвинених країн; 

− визначення потреб ринку (внутрішнього та зовнішнього) у груповому та 

видовому асортименті продукції, його широті та глибині, а також рівні якості; 

− вивчення факторів, що забезпечують максимальне збереження якості на 

етапах життєвого циклу (збір, транспортування, обробка, переробка, зберігання, 

реалізація); 

− створення системи показників та критеріїв оцінки якості на основі 

інтеграції основних характеристик продукції; 

− розробка спеціальних схем контролю грибної продукції з урахуванням 

аналізу показників у критичних контрольних точках; 

− прогнозування зберігання продукції залежно від видових особливостей, 

категорії якості, способу переробки, умов зберігання [3]. 

Метою даного дослідження є вирішення комплексу товарно-технологічних 

завдань для забезпечення стабільності якості та безпеки грибної продукції. 

Для того, щоб гарантувати певний рівень товарної якості та безпеку грибної 

продукції, потрібен системний підхід, що поєднує комплекс заходів – 

контролюючих, корегувальних та забезпечують збереження властивостей на всіх 

етапах руху товару грибної продукції. 

Контроль безпеки грибної продукції по всьому ланцюжку життєвого циклу 

на основі принципів ХАССП дозволить перейти від контролюючих до 

коригуючих та запобіжних дій. Реалізація принципів має здійснюватися шляхом 

взаємопов'язаних як організаційних, і товарознавчо-технологічних етапів 

(кроків). Це – визначення можливих небезпечних чинників та запобіжних дій; 

визначення критичних контрольних точок та критичних меж параметрів. 

Грибна продукція також характеризується неоднорідністю за термінами 

зберігання. Відповідно до Санітарних правил СП 2.3.4.009-93 регламентуються 

такі умови та строки зберігання: 
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- гриби свіжі відносяться до товару, що швидко псується (термін зберігання 

не більше 2-4 годин при температурі навколишнього повітря); 

- гриби солоні відварені, солоні ферментовані, мариновані, упаковані в 

бочки або фляги без герметичного пакування, відносяться до товарів тривалого 

зберігання з обмеженим терміном (термін зберігання від 6 до 8 місяців при 

температурі 0...+2 °С); 

- гриби заморожені відносяться до товарів тривалого зберігання з 

обмеженим терміном (термін зберігання 12 місяців за температури -18...-24 °С); 

- гриби консервовані в герметичній упаковці відносяться до товарів 

тривалого зберігання з обмеженим терміном (термін зберігання 12 місяців при 

температурі 0...+15 °С) [1, c. 31]. 

Регламентовані умови та термін зберігання не узгоджуються з вимогами для 

імпортної продукції та технічними можливостями сьогодення, зокрема, не 

враховується рівень розвитку низькотемпературних технологій, що впливає на 

конкурентоспроможність вітчизняної продукції. 

Експертиза грибів У їжу вживають свіжі та консервовані (сушені, солені, 

мариновані) гриби. До їх складу входять екстрактивні речовини, чим і 

зумовлюють їх високі смакові властивості.  

У визначенні якості грибів керуються їх видовими ознаками та 

органолептичними властивостями. Для розпізнавання виду грибів користуються 

їх описом і порівнянням з малюнками, а свіжість та цілісність грибів визначають 

за їх органолептичними властивостями. 

Свіжі гриби, доправлені для реалізації, повинні бути посортовані за видами. 

продаж сумішей з різних грибів заборонено. Вони мають бути чистими, цілими і 

не зім’ятими. пластинчасті гриби допускаються до продажу лише цілими. 

Пластинчасті гриби з обрізаними ніжками, особливо печериці (шампіньйони) і 

сироїжки, для продажу не допускаються. Забороняються до продажу також 

перерослі, червиві і зім’яті гриби що у свіжі, та і консервовані, а також отруйні 

гриби [5]. 
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Висновки. Таким чином, гриби як товар характеризуються досить широким 

та глибоким асортиментом, обмеженим терміном зберігання з обов'язковим 

дотриманням відповідних умов. Зазначені проблеми показують актуальність 

сучасного наукового підходу до формування якості та асортименту грибної 

продукції, а також пошуку науково обґрунтованих технологій переробки та 

зберігання. 
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Шоколад є найпопулярнішою групою кондитерських виробів. Через те, 

одним з найбільш перспективних сегментів світового кондитерського ринку є 

саме шоколадний ринок. Однак з огляду на низький рівень доходів населення 

споживання шоколаду в Україні істотно відстає від розвинених країн ЄС та 

Північної Америки [1]. 

Метою статті є визначення особливостей класифікації шоколаду у митних 

цілях. Оцінка ринку шоколаду та етапів митного його оформлення. 

Дослідженню тенденцій українського ринку кондитерських виробів, 

зокрема ринку шоколаду, присвятили свої праці такі науковці, як О. Галушко, А. 

Гагаріна, О. Мозгова, С. Заболотний, І. Лазебна. Історію винаходу шоколаду 

досліджував І. Сирохман, а його споживчі властивості висвітлив Н. Офлієнко. 

Особливості організації та вдосконалення процедури митного контролю 

розглядали такі українські вчені, як О. Вакульчик, Т. Єдинак, О. Книшек, Л. 

Пісьмаченко, П. Пашко та ін.  

Український ринок шоколаду характеризується насиченістю продукції як 

вітчизняного, так і зарубіжного виробництва. Щороку поставляються мільйони 

тон цього продукту, але, на превеликий жаль, дуже часто цей товар є не таким 

якісним, як зазначається у нормативних і товаросупровідних документах.  

Проблема полягає в тому, що Європа ухвалила закон, який дозволяє вводити 

до шоколадної маси до 5% замінників какао-масла. Український стандарт 

дозволяє введення таких компонентів до 2-3%. Із-за кордону надходить 

величезна кількість шоколаду за євро нормами, які поки що несумісні з 

вітчизняними [1]. 

Згідно з даними Державної митної служби, імпорт шоколаду в Україну в 

2020 році зріс у натуральному виразі на 28% порівняно з попереднім роком – із 

33,6 тис. тонн до 43 тис. тонн, у грошовому еквіваленті – на 25,7%, із $150,5 млн 

до $189,1 млн. Згідно з її даними, експорт з України шоколаду торік зменшився 

на 9,7% – з 63,9 тис. тонн до 57,7 тис. тонн, у доларовому еквіваленті – на 6,6%, 
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із $169,7 млн до $158,4 млн. 

Серед основних покупців українського шоколаду – Казахстан (7,2% від 

загального обсягу), Румунія (9,2%), а завозили його переважно з Польщі (33,6%), 

Нідерландів (13,8%) і Німеччини (12,2%). 

За даними Держмитслужби, імпорт какао-бобів, какао-пасти, какао-масла та 

какао-жирів, а також какао-порошку в 2022 році скоротився в натуральному 

виразі на 2,5% – до 54,3 тис. тонн, тоді як у грошовому зріс на 5,7% – до $186,9 

млн. 

Ще у 2020 році спостерігалось суттєве збільшення показників імпорту кави 

та її замінників, зокрема: у натуральному виразі – на 8,4%, до $48,4 тис. тонн, у 

грошовому – на 15,4%, до $166,4 млн. Найбільшими країнами, з яких Україна 

імпортувала каву, стали Польща (22,7%), Італія (15,3%) і Німеччина (8,1%). 

Експорт цієї продукції становив 0,37 тис. тонн на $1,8 млн, збільшившись 

до показників відповідно на 61,2% та 15,8% у порівнянні з 2019 роком. 

Інтеграція України у світове господарство нерозривно пов’язана з 

реформуванням митної системи та імплементацією митного законодавства 

України. У більшості країн світу, компанії, які беруть участь у міжнародній 

торгівлі, під час імпортно-експортних операцій чи транзиту мають подавати 

багато різних паперів у митні та чисельні контролюючі органи. 

Система «Єдиного вікна» є одним з найефективніших рішень цих проблем 

у світовій практиці, оскільки зменшує кількість процесів, спрощує різного роду 

процедури та мінімізує людський фактор під час проходження товару через 

митні пости (всі необхідні документи в електронному вигляді одноразова 

подаються до інформаційної системи). Такий механізм надає одночасний доступ 

до системи «єдиного вікна» для митних та контролюючих органів. Що в цілому 

сприятиме економічному зростанню, активізації потенційних конкурентних 

переваг і забезпечить обіг якісних товарів. І дозволяє провести уточнення 

спірних питань ще до прибуття вантажу до митного посту. Адже при перетині 

митного кордону України дуже часто виникають спірні питання щодо якості, 

відповідності шоколаду, зазначеної у товаросупровідних документах, тій чи 
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іншій асортиментній групі, або приналежності наданих для оформлення до 

наведеної групи за УКТЗЕД. 

Класифікація шоколаду за УКТЗЕД відіграє важливу роль при його експорті 

та імпорті, оскільки від цього залежить правильне нарахування митних платежів. 

За номенклатурним класифікатором – «Український класифікатор товарної 

номенклатури зовнішньоекономічної діяльності» (УКТЗЕД) шоколад належить 

до 18 групи (табл. 1). 

Шоколад як і інші товари підлягає державному регулюванню переміщення 

через митний кордон України. Головним інструментом державної політики є 

метод тарифного регулювання, який займає одне з центральних місць у системі 

державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 

За своєю структурою митний тариф поділяється на експортний та 

імпортний. Експортний застосовують окремі країни з метою одержання 

додаткових бюджетних надходжень і регулювання експорту окремих видів 

товарів[5].  

Таблиця 1 – Класифікація шоколаду за УКТ ЗЕД [3] 

 
Код товару Найменування товару 

18 Какао та продукти з нього 
1806 
1806 20 
 
 
 
1806 31 00 00 
1806 32 
1806 32 10 00 
1806 32 90 00 
1806 90 
 
 
 
 
1806 90 31 00 
1806 90 39 
1806 90 39 10 
1806 90 39 90 

Шоколад та інші готові харчові продукти з вмістом какао: 
- інші готові вироби у вигляді блоків, плиток чи батонів, масою 
понад 2 кг або в рідкому стані, у вигляді пасти чи порошку, у 
гранулах або іншому аналогічному вигляді, які містяться в 
контейнерах або в первинній упаковці, масою нетто понад 2 кг: 
- інші, у вигляді блоків, плиток чи батонів: 
- - з начинкою 
- - без начинки: 
- - - з доданням зерен зернових культур, горіхів або плодів 
- - - інші 
- інші: 
- - шоколад і шоколадні вироби: 
- - - шоколадні цукерки, з начинкою або без начинки: 
- - - інші: 
- - - - з начинкою 
- - - - без начинки: 
- - - - - вироби з вмістом неїстівних ігор або сувенірів 
- - - - - інші. 

1704 90 30 00 - - білий шоколад 
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У загальному плані мито являє собою податок на товари, що переміщуються 

через митний кордон України. Застосовуючи його, держава може регулювати 

(стимулювати) розвиток шоколадної галузі національної економіки. Ставки 

ввізного мита для шоколаду (як повні, так і пільгові) за «Єдиним митним 

тарифом» становлять 10% [6].  

Нетарифні методи регулювання – це комплекс заходів обмежувально-

заборонного характеру, що перешкоджають проникненню іноземних товарів на 

внутрішній ринок та стимулюють розвиток експортного потенціалу держави як 

суб’єкта світових господарських зв’язків. Методи нетарифного регулювання 

можна поділити на дві групи – прямі та непрямі.  

До шоколаду застосовуються лише непрямі методи нетарифного 

регулювання. Зокрема, технічне регулювання – вимога з дотримання 

національних стандартів, одержання сертифікатів відповідності на імпортну 

продукцію, спеціального маркування та пакування товарів, дотримання 

санітарно-гігієнічних норм та інші вимоги, встановлені законодавством країни.  

Шоколад підлягає обов’язковій сертифікації, тому при переміщенні через 

митний кордон України він повинен мати обов’язково сертифікат відповідності.  

Відповідно до МКУ, митному контролю підлягають усі товари, в тому числі 

шоколад, який переміщують через митний кордон України.  

Митний контроль передбачає виконання митними органами мінімуму 

митних формальностей, необхідних для забезпечення додержання законодавства 

України з питань державної митної справи. Митний контроль здійснюється 

паралельно митному оформленню. Митне оформлення даного виду продукції 

проводиться у три етапи.  

Під час першого етапу митного оформлення шоколаду першочергово 

здійснюється контроль за правильністю та необхідною кількістю документів, 

поданих для митного оформлення, перевірка повноважень декларанта, перевірка 

виконання особою, що здійснює перевезення, зобов'язання щодо доставки 

товарів та інших предметів у митний орган призначення. Перший етап включає 

також митний контроль за правильністю визначення митної вартості. 
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Проводиться перевірка правильності визначення митної вартості шоколаду для 

нарахування митних платежів.  

Другий етап полягає у проведенні митного огляду. Митний огляд може 

проводитись або не проводитись, залежно від кожного конкретного випадку. 

Якщо попередній контроль за митним оформленням шоколаду пройшов без 

ускладнень і додаткових питань, то митний огляд не проводиться.  

На третьому етапі проводиться нарахування й стягнення збору за митне 

оформлення товарів та інших предметів у зонах митного контролю на територіях 

і в приміщеннях підприємств, що зберігають такі товари та інші предмети, чи 

поза робочим часом, установленим для митного органу [7].  

Отже, на сьогоднішній день на ринку України представлений досить 

широкий асортимент шоколаду вітчизняних і закордонних виробників. 

Українські виробники шоколадних виробів є достойними конкурентами 

зарубіжним, тому шоколад експортується до багатьох країн світу [8]. 

Майже весь асортимент шоколаду представлений у 18 групі, так як ця група 

містить усю продукцію, яка у своєму складі має какао продукти. Але асортимент 

шоколаду містить також такий специфічний вид шоколаду, як «білий». Даний 

вид шоколаду лише нещодавно став популярним серед споживачів. Білий 

шоколад відноситься до 17 групи – «Цукор та кондитерські вироби з цукру» і 

належить до товарної категорії 1704 90 300 – білий шоколад, бо у своєму складі 

не містить какао тертого.  

Таким чином, при переміщенні шоколаду через митний кордон України 

застосовуються тарифні та нетарифні заходи регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності. До тарифних заходів відноситься мито. З 

нетарифних заходів регулювання до шоколаду застосовуються лише непрямі 

методи, зокрема, технічне регулювання.  

Список використаних джерел:  

1. Регулювання виробництва шоколаду в Україні: якість та стандарти. URL: 

https://24tv.ua/regulyuvannya 

_virobnitstva_shokoladu_v_ukrayini_yakist_ta_standarti_n958894.  

https://24tv.ua/regulyuvannya%20_virobnitstva_shokoladu_v_ukrayini_yakist_ta_standarti_n958894
https://24tv.ua/regulyuvannya%20_virobnitstva_shokoladu_v_ukrayini_yakist_ta_standarti_n958894


648 
 

2. Інформаційно-аналітичний звіт по ринкам кондитерських виробів. URL: 

https://drive.google.com 

/file/d/1bdYLf4GDAUaSya119uBtNMEWEGCSEm8X/view.  

3. Український класифікатор товарів ЗЕД. URL: https://ares.ua/uk/codesearch.  

4. Додаток до Закону України «Про Митний тариф України» від 19 вересня 

2013 року № 584-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/584%D0%B0-18.  

5. Митний кодекс України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-

17.  

6. Класифікація товарів при митному оформленні. URL: 

http://westudents.com.ua/glavy/19865-31-klasifkatsya-tovarv-primitnomu-

oformlenn.html. 

7. Ковальчук Х.І., Адамович В.А., Катрук М.І. Класифікація шоколаду для 

митних цілей. Матеріали VІI Міжнародної науково-практичної інтернет-

конференції : Актуальні проблеми теорії і практики експертизи товарів. (2-3 

квітня 2020 року). Полтава : ПУЕТ. 2020. С. 307-311. 

8. Архірейська Н.В. Аналіз ефективності процедур митного контролю. 

Вісник АМСУ. 2014. № 1 (51). С. 160-165. URL: 

file:///C:/Users/Vitaliy/Downloads/vamsue_2014_1_24.pdf.  

 

УДК 678.046:006(045) 

Ольга Колосюк 

Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

 

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТА БЕЗПЕЧНІСТЮ ФРУКТОВИХ 

НАПОВНЮВАЧІВ 

 

У даній статті розкривається важливість управління якістю та безпечністю 

фруктових наповнювачів, розглядаються особливості впровадження в 

https://ares.ua/uk/codesearch
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/584%D0%B0-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17
http://westudents.com.ua/glavy/19865-31-klasifkatsya-tovarv-primitnomu-oformlenn.html
http://westudents.com.ua/glavy/19865-31-klasifkatsya-tovarv-primitnomu-oformlenn.html


649 
 

підприємствах харчової промисловості системи управління відповідно до 

стандартів або на підставі принципів НАССР. 

Ключові слова: фруктові наповнювачі, НАССР, система управління, принципи 

роботи системи, якість продукції, показники безпеки. 

В сучасному світі важливу роль відіграє якість та безпечність харчових 

продуктів, які споживає наше населення. Щоб забезпечити нележний рівень 

якості потрібно створити дієву систему державного контролю. Найбільш вдало 

побідну систему впроваджено у таких країнах та об’єднаннях країн як 

Європейський Союз, Сполучені Штати Америки та Японія. В Україні також 

створюють системи координації та контролю якості та безпечності харчової 

продукції.  

Споживачі, виробники та державні органи контролю приділяють усе більшу 

увагу проблемам гарантування виробником якості та безпечності готової 

продукції, що дозволяють систематизувати й регламентувати проведення робіт у 

даній галузі. Ця інформація стає доступнішою, завдяки чому підвищується 

споживча культура та інтерес споживачів до діяльності підприємств у сфері 

якості та безпечності. Але, на жаль, поки що порівняно невелика кількість 

споживачів продукції знає і звертає увагу на маркування продукції знаком, який 

свідчить про те, що дана компанія розробила, впровадила й сертифікувала на 

своєму виробництві систему управління відповідно до стандартів або на підставі 

принципів НАССР (Hazard Analysis and Critical Control Point). 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням питання якості та 

безпечності харчової продукції на основі впровадження систем управління 

якості на підприємствах займалося багато зарубіжних та вітчизняних вчених та 

науковців. Серед них можна назвати таких вчених, як П. Дудко, Я. Жаліло, Й. 

Завадський, Л. Євчук, Д. Крисанов, І. Стойко, О. Піддубний, М. Портер, Б. 

Райзберг, В. Стівенсон, Р. Шерстюк, Р. Фатхутдінов та ін. Проте цілий ряд 

проблемних питань і досі не має остаточного наукового розв’язання.  
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Метою статті є дослідження особливостей впровадження в підприємствах 

харчової промисловості системи управління відповідно до стандартів або на 

підставі принципів НАССР. 

Виклад основного матеріалу. Система управління безпечністю харчових 

продуктів на основі принципів НАССР застосовується на різних підприємствах 

харчової промисловості протягом останніх чотирьох десятиліть. Система 

НАССР акцентує увагу безпосередньо на процесному контролі параметрів 

здійснення технологічного процесу та оцінювання сировини й матеріалів, що 

використовуються для виготовлення харчового продукту, а також впроваджує 

стратегію гарантії його безпеки «від ферми до виделки» і ґрунтується на трьох 

принципах: 

- законодавчі вимоги до убезпечення харчових продуктів; 

- глибокий науковий підхід до ухвалення рішень; 

- контроль за виконанням законодавчих вимог. 

Для формування документів системи НАССР співробітники підприємства 

мають здійснити перегляд і аналіз наявних нормативних, технологічних та інших 

документів, за якими працює підприємство, а також вивчення стандартів, що 

визначають вимоги до системи. 

При цьому досягається максимальне впровадження системи управління 

безпечністю харчових продуктів у практику харчового підприємства, оскільки 

вона базується на досвіді й включає здійснювані заходи, а також підвищення 

кваліфікації персоналу, зайнятого у формуванні системи. 

Сучасне управління якістю та безпечністю виходить із того, що діяльність з 

управління не може бути ефективною після того, як продукцію зроблено, ця 

діяльність має здійснюватися у ході виробництва або в процесі розроблення 

продукту. Тому велику увагу слід приділяти регламентуванню процесів 

підприємства, установленню взаємозв'язку між ними. 

Однак треба бути готовим до того, що в процесі розроблення і впровадження 

системи НАССР можуть виникнути певні труднощі, пов'язані з нестачею 

ресурсів, у тому числі навченого й кваліфікованого персоналу, коштів на 
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реконструкцію виробничих площ і устаткування, забезпечення належних умов 

здійснення виробничого процесу тощо. 

Якість продукту, його зовнішній вигляд, смак, аромат, структура, 

консистенція, а також зручність, функціональність та інформативність упаковки 

при доступній ціні в першу чергу приваблюють покупців, Якщо виробник 

задовольняє бажання споживачів відносно якості і натуральності продукту, 

відсутність синтетичних добавок, постійної пропозиції поліпшених і нових 

продуктів, то він збільшує свою цільову аудиторію, підвищує 

конкурентоздатність товарів і розширює частку ринку [1]. 

Фруктові наповнювачі для харчових продуктів використовуються для 

морозива, сиру, глазурованих сирків, десертів, виробництва хлібопекарських та 

борошняних виробів. Найчастіше це желейні вироби, що містять фруктовий та 

цукровий компонент, згущувач та лимонну кислоту. В якості фруктового 

компонента використовується соки, пюре, нарізані шматочки плодів чи ягід, 

свіжі, законсервовані чи заморожені [2]. 

Фруктові наповнювачі для кондитерських виробів спеціально розроблені 

під певний вид продукції або технологію. Вони розроблені спеціально для 

застосування в якості прошарків - використовуються в тортах, рулетах, в 

булочках і вафельних виробах. Наповнювачі без ефекту розшаровування і без 

проникнення вологи в прилеглі шари тесту ідеально підходить для виробів з 

пісочного або бісквітного тіста. Зовнішній вигляд і консистенція: згущена  маса, 

яка не розтікається або повільно розтікається на горизонтальній поверхні. Смак 

і запах: властивий плодам, з яких виготовлені фруктово-ягідні наповнювачі. 

Фруктові та желейні начинки та наповнювачі завдяки своїм властивостям 

повинні поєднуватись з багатьма харчовими продуктами, особливо з 

борошняними кондитерськими та кулінарними виробами, молочними 

продуктами, морозивом. Консервна промисловість пропонує різні продукти на 

основі фруктових і ягідних пюре. Для стабілізації наповнювачів за в’язкістю, 

текстурою, консистенцією, термостабільністю застосовують різні види 

загусників. Розробляються нові технології виробництва фруктових начинок, які 
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направлені на збереження вітамінів, мікро- і макроелементів та інших корисних 

речовин [3]. 

Умови вирощування плодових і ягідних культур для виготовлення 

фруктових наповнювачів мають влив не лише на врожайність, а й на якість 

плодів, вміст білків, сухих розчинних речовин, цукристість, кислотність, 

вітамінність, ароматичність, придатність до зберігання і переробки [2]. 

Оскільки, плодово-ягідна сировина є біологічно активною, тому умови 

виробництва є визначальними в безпечності та якості. Для виробництва якісної 

продукції й упровадження системи умови створюються ще на стадії 

проектування процесу. І дана операція вимагає вкладення окремих коштів, іноді 

навіть більших, ніж розробляння продукції та маркетингові дослідження. 

Завдання максимального забезпечення дотримання усіх вимог, 

пропонованих до майбутнього технологічного процесу, оцінюються на першому 

етапі проектування, будівництва та організації виробництва фруктових 

наповнювачів.  

У нових ринкових умовах всі підприємства повинні характеризуватися 

високою економічною ефективністю виробництва фруктових наповнювачів. Для 

досягнення цієї мети система показників підприємства має відповідати таким 

основним методологічним принципам: 

- показники повинні відображати як натуральну, так і цінову оцінку 

діяльності підприємства; 

- окремі показники повинні розкривати рівень ефективності використання 

підприємством конкретних виробничих ресурсів, а інші - забезпечувати 

одержання загальної картини рівня економічної ефективності виробництва; 

- система показників повинна повністю відображати співвідношення 

кінцевих результатів виробничо-господарської діяльності підприємства з 

витратами трудових, матеріальних і фінансових ресурсів; 

- використаний комплекс показників повинен дозволити отримати уявлення 

не тільки про поточні витрати сировинних, матеріальних, паливно-енергетичних, 

трудових і фінансових ресурсів, але й про одноразові витрати на створення 
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основних і доповнення оборотних ресурсів, перенесених у процесі виробництва 

на вартість, що виробляється продукції; 

- серед узагальнюючих показників повинен бути виділений головний 

показник економічної ефективності виробництва. 

Сьогодні асортимент наповнювачів, які виробляються в Україні 

підприємствами різного підпорядкування і форм власності, досить 

різноманітний. Зростаюча вимогливість споживачів до їх якості передбачає 

постійний пошук у напрямку вдосконалення технологій та покращення якості 

готової продукції [4]. 

Не менш важливим є питання прогнозування розвитку попиту споживачів. 

Вдало організований маркетинг дає можливість своєчасно реагувати на ринкові 

зміни та своєчасно пропонувати необхідну продукцію, що дозволяє отримувати 

максимальний прибуток. 

При аналізі розвитку виробництва фруктових наповнювачів за останні роки 

очевидною є тенденція до їх «натуралізації» - від використання основ штучного 

походження до ідентичних натуральним і натуральних. Це підтверджує і 

світовий досвід виробництва фруктових наповнювачів. Таким чином, 

стратегічним напрямком розвитку галузі є використання натуральних 

інгредієнтів і відповідне цьому вдосконалення існуючих технологій та 

впровадження нових. 

На ринку плодової продукції склалася своєрідна ситуація: незважаючи на 

перешкоди й труднощі, які можуть виникнути у компаній під час реалізації нових 

продуктів, на ринку з кожним роком з'являється все більше нових компаній. Під 

час просування нового продукту на ринок у нестабільному й неоднорідному 

середовищі з'являється багато "критичних операцій". Так, позиціювання нового 

продукту на ринку не може бути здійснено без: 

- отримання відповідних ліцензійно-митних документів; 

- наявності на складі достатньої кількості продукту; 

- укладених і ліцензованих контрактів із дистриб'юторами; 

- фінансування процесу з боку головного офісу; 
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- наявності персоналу, що пройшов відповідну підготовку; 

- укладання контрактів із рекламними агентствами; 

- достатнього запасу рекламних матеріалів для споживачів. 

Саме цим, можливо, пояснюється поява на ринку України крупних 

іноземних компаній, які мають значні ресурси для виходу на світові ринки, 

нерідко за підтримкою місцевих органів влади. 

Висновки. Отож, забезпечення якості та безпечності харчової продукції – 

складний процес, який вимагає безпосередньої участі всіх служб і персоналу в 

харчовому підприємстві за обов’язкового лідерства керівника. Досвід 

зарубіжних і вітчизняних підприємств харчової промисловості показав 

беззаперечні переваги у впроваджуваних систем управління відповідно до 

стандартів та на підставі принципів НАССР. За невеликих фінансових і 

організаційних затрат, на належній увазі з боку керівництва здійснюється 

системне забезпечення якості як технологічних процесів так і готової продукції.  
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митні процедури, митна декларація; чоловічий одяг. 

У наш час митний контроль виступає одним із основних різновидів 

державного контролю, адже постійне зростання зовнішньої торгівлі та 

міжнародних зв’язків зумовлює необхідність посилення контролю на кордоні 

держави. Система митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) 

спрямована на забезпечення дотримання митно-тарифних і нетарифних заходів, 

які держава застосовує для захисту життя і здоров’я населення, довкілля, 

тваринного і рослинного світу, а також у цілях захисту її економічних інтересів. 

Водночас методи митного регулювання здатні самостійно стимулювати 

розвиток торговельного співробітництва держави і впливати на розвиток її 

економіки [1]. 

У багатьох країнах cвiту при перетинi державних кордонiв icнують жорcткi 

документарнi вимоги та недоcтатньо виcокий рiвень автоматизацiї обов’язкових 

митних процедур, що cтворюють cерйознi перепони розвитку мiжнародної 

торгiвлi. Так, митнi операцiї, що не впливають на розмiр митного тарифу, 

називають ще митними процедурами та формальноcтями, якi здiйcнюють 

нетарифне регулювання зовнiшньої торгiвлi. Вони можуть перетворитиcь у 

додатковi бар’єри в торгiвлi, якщо перевищують нормальнi загальноприйнятi 
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норми, та затримувати митне оформлення. Витрати, пов’язанi з митними 

формальноcтями, нерiдко перебiльшують розмiри митних зборiв. До таких 

процедур та формальноcтей вiдноcять: правила прийняття товарiв до митного 

оформлення, мicце виконання митних формальноcтей; правила зберiгання 

товарiв, що призначенi до митного оформлення; режим транзиту; 

взаємовiдноcини митних  

Проблеми екcпертизи товарiв, порядок їх митного контролю та оформлення 

при перетинi митного кордону України вивчали українcькі i закордонні вчені: 

А.А Дубiнiна, C.В Cорокiна, О.I Зельнiченко, Н.М Омельченко, Н.В Уткіна, О.А. 

Романова, А.А. Дудла, Л.I. Байдакова, І.А Родіонова, Р.В Коваленко та iн. Однак, 

спеціальних досліджень проблематики митного контролю та митного 

оформлення чоловічого одягу в Україні недостатньо. 

Метою даної статті є вивчення порядку митного контролю та митного 

оформлення чоловічого одягу.  

Митне оформлення чоловiчого одягу здiйcнюєтьcя cлужбовими оcобами 

митницi з метою забезпечення митного контролю та для заcтоcування заcобiв 

державного регулювання ввезення на митну територiю України. 

Митне оформлення – це виконання поcадовими оcобами митних органiв, 

якi предcтавляють iнтереcи держави, дiй, cпрямованих на забезпечення 

дотримання дiючого законодавcтва у cферi митної дiяльноcтi суб’єктами митних 

вiдноcин та закрiплення результатiв митного контролю товарiв i транcпортних 

заcобiв, що перемiщуютьcя через митний кордон України, i мають юридичне 

значення для подальшого викориcтання цих товарiв i транcпортних заcобiв [2]. 

Процедуру митного оформлення можна умовно подiлити наcтупним 

чином: прийняття, реєcтрацiя та облiк митної декларацiї (МД); митний контроль 

за правильнicтю визначення коду товару у вiдповiдноcтi з Українcьким 

клаcифiкатором товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльноcтi (УКТЗЕД); валютний 

контроль та контроль митної вартоcтi; контроль митних податкiв та зборiв; огляд 

та випуcк товарiв у вiдповiдноcтi до митного режиму. 
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Перший етап митного оформлення – це прийняття МД до митного 

оформлення, який включає в cебе прийняття вiд декларанта МД, її електронну 

копiю та комплект документiв та здiйcнює: перевiрку повноважень декларанта, 

перевiрку дотримання cтрокiв подання МД та пакету документiв митному органу 

призначення, перевiрка виконання оcобою, що здiйcнює перевезення, 

зобов’язань по доcтавцi товарiв у митний орган призначення, перевiрку 

наявноcтi вiруciв на магнiтному ноciї; за допомогою програмного забезпечення 

перевiрку правильноcтi заповнення декларантом МД вiдповiдно до порядку, 

уcтановленого Держмитcлужбою України; перевiрку комплектноcтi отриманих 

вiд декларанта документiв i їх вiдповiдноcтi даним, зазначеним у графах 40 i 44 

МД; заходи нетарифного регулювання з урахуванням заявленого декларантом 

коду товару згiдно з товарною номенклатурою Митного тарифу України; 

перевiрку наявноcтi фактiв заcтоcування до суб’єкта зовнiшньоекономiчної 

дiяльноcтi i/або iноземного суб’єкта гоcподарcької дiяльноcтi cанкцiй 

Мiнicтерcтва економiки, а також фактiв порушення суб’єктом ЗЕД митних 

правил; перевiрку вiдповiдноcтi зазначених у МД даних про товари даним, 

зазначеним у дозвiльних документах уповноважених державних органiв, що 

пiдтверджують проведення iнших видiв контролю, якщо товари пiдлягають цим 

видам контролю (у вcтановлених законодавcтвом випадках перевiрку наявноcтi 

вiдповiдних вiдмiток у товароcупровiдних документах) [3]. 

За вiдcутноcтi зауважень поcадова оcоба митного органу: приймає МД до 

оформлення шляхом проcтавлення вiдбитка штампа «Пiд митним контролем» 

(ПМК) та робить вiдповiднi помiтки на документах; приcвоює МД та декларацiї 

митної вартоcтi (ДМВ) реєcтрацiйний номер у вcтановленому порядку. 

З моменту прийняття МД до оформлення декларант неcе юридичну 

вiдповiдальнicть за недоcтовiрнicть вiдомоcтей, зазначених у МД. Ця МД не 

може бути вiдкликана декларантом. 

Другим етапом є митний контроль, який включає: перевiрку правильноcтi 

заcтоcування валютного курcу; перевiрку вiдповiдноcтi вiдомоcтей, внеcених до 

вciх граф електронної копiї МД, вiдомоcтям, що мicтятьcя у вiдповiдних графах 
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МД на паперовому ноciї; перевiрку вiдповiдноcтi даних про банкiвcькi реквiзити 

пiдприємcтва, зазначених в електроннiй копiї МД, даним, якi мicтятьcя в поданих 

документах i в перелiку вповноважених банкiв України, що надcилаєтьcя 

Держмитcлужбою України митним органам; перевiрку наявноcтi 

задекларованих товарiв у реєcтрi товарiв, що мicтять об’єкти iнтелектуальної 

влаcноcтi, який ведетьcя Держмитcлужбою України; перевiрку правильноcтi 

клаcифiкацiї та кодування чоловічого одягу; перевiрку правильноcтi визначення 

країни походження; перевiрку правильноcтi визначення митної вартоcтi. 

За наявноcтi ДМВ поcадова оcоба митного органу зазначає в нiй у 

вcтановленому порядку cвоє рiшення, прийняте за результатами такої перевiрки; 

прийняття рiшення про необхiднicть проведення митного огляду. 

До цього етапу також входить контроль за надходженням коштiв. 

Cпиcання cум податкiв i зборiв (обов’язкових платежiв), який включає – 

перевiрку надходження коштiв суб’єкта ЗЕД на cпецiальний рахунок митного 

органу та перевiрку правильноcтi заповнення МД. 

Третiм етапом є завершення митного контролю й митного оформлення, 

видача оформлених документiв декларанту. Включає завершення митного 

оформлення шляхом проcтавлення вiдбитка оcобиcтої номерної печатки у МД, 

на товароcупровiдних документах; розподiляє аркушi МД i примiрники ДМВ у 

порядку, уcтановленому законодавcтвом України; видає декларанту вiдповiдний 

аркуш (аркушi) МД магнiтний ноciй з електронною копiєю МД i комплект 

документiв (крiм документiв, що повиннi зберiгатиcя в митному органi) пiд його 

пiдпиc в Iнформацiйному аркушi. 

МД вважаєтьcя повнicтю оформленою за наявноcтi на вciх її аркушах 

вiдбитка оcобиcтої номерної печатки поcадової оcоби митного органу, що 

здiйcнила митне оформлення товарiв. Оформлена МД cвiдчить про надання 

суб’єкту ЗЕД права на розмiщення товарiв у заявлений митний режим i 

пiдтверджує права й обов’язки зазначених у МД оciб щодо здiйcнення ними 

вiдповiдних правових, фiнанcових, гоcподарcьких та iнших дiй. 
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Четвертим етапом є cтатиcтичний контроль, який включає: приведення 

вiдомоcтей граф електронної копiї МД у вiдповiднicть до вiдомоcтей граф 

оформленої МД (унеcення вiдомоcтей, що належать до компетенцiї митних 

органiв); передання в уcтановлений cтрок електронної копiї МД до Єдиної 

автоматизованої iнформацiйної cиcтеми; проcтавлення на першому аркушi МД 

cвоїх пiдпиcу, iнiцiалiв, прiзвища й вiдбитка номерного штампа «Cтатиcтичний 

контроль проведено» i заповнення цього штампа, що cвiдчить про завершення 

cтатиcтичного контролю, а також повернення першого аркуша МД. 

На даному етапi процедури митного оформлення можна вважати надмiрно 

формалiзованими та розтягнутими у чаci. Так, запровадження нової Технологiї 

митного оформлення не дало очiкуваного результату. На погляд деяких вчених, 

пiдвищенню ефективноcтi органiзацiї та здiйcнення митних формальноcтей 

бiльше cприятиме cпрощений Порядок здiйcнення митних процедур щодо 

товарiв, перемiщуваних за вантажною митною декларацiєю. 

По завершенню митного оформлення митнi органи здiйcнюють дiї, що 

полягають в дозволi кориcтуватиcя та розпоряджатиcя товарами у вiдповiдноcтi 

з митними режимами. Такi дiї називаютьcя випуcком товарiв.  

Вiдповiдно до cт. 246 МК України метою митного оформлення є 

забезпечення дотримання вcтановленого законодавcтвом України порядку 

перемiщення товарiв, транcпортних заcобiв комерцiйного призначення через 

митний кордон України, а також забезпечення cтатиcтичного облiку ввезення на 

митну територiю України, вивезення за її межi i транзиту через її територiю 

товарiв [3]. 

Митне оформлення розпочинаєтьcя з моменту подання митному органу 

декларантом митної декларацiї та документiв, необхiдних для митного 

оформлення. 

Документи, необхiднi для здiйcнення митного контролю та митного 

оформлення чоловiчого одягу, якi перебувають у митному режимi «iмпорт», 

подаютьcя митному органу українcькою мовою.  



660 
 

Митне оформлення завершуєтьcя протягом чотирьох робочих годин з 

моменту пред’явлення митному органу товарiв, транcпортних заcобiв 

комерцiйного призначення, що пiдлягають митному оформленню, подання 

митної декларацiї та вciх необхiдних документiв i вiдомоcтей, передбачених 

cтаттями 257 i 335 Митного Кодекcу України (МКУ). 

Митне оформлення вважаєтьcя завершеним пicля виконання вciх митних 

формальноcтей, визначених МКУ вiдповiдно до заявленого митного режиму, що 

заcвiдчуєтьcя митним органом шляхом проcтавлення вiдповiдних митних 

забезпечень (у тому чиcлi за допомогою iнформацiйних технологiй), iнших 

вiдмiток на митнiй декларацiї або документi, який вiдповiдно до законодавcтва 

її замiнює, а також на товароcупровiдних та товарно-транcпортних документах у 

разi їх подання на паперовому ноciї [3]. 

Оcновним документом при митному оформленнi є митна декларацiя. 

Митна декларацiя – це унiфiкований документ, який мicтить вiдомоcтi про 

товари та майно, якi перемiщуютьcя через митний кордон України, про 

вiдправника, одержувача та оcобу, яка здiйcнювала декларування вантажiв, про 

порядок перемiщення вантажiв через кордон, умови поcтавки, cпоcоби 

розрахункiв та iншi данi, необхiднi для митного оформлення. 

МД заcтоcовуєтьcя при митному оформленнi товарiв, фактурна вартicть 

яких перевищує cуму, еквiвалентну 100 доларам CША, також на товари, до яких 

вживаютьcя заходи економiчної полiтики, cтягуєтьcя мито i податки. 

Оформлена митна декларацiя заcвiдчує надання cуб’єкту 

зовнiшньоекономiчної дiяльноcтi права на розмiщення товарiв у визначений 

митний режим i пiдтверджує права та обов’язки зазначених у МД оciб щодо 

здiйcнення ними вiдповiдних правових, гоcподарcьких та iнших операцiй. 

МД являє cобою документ форми МД-5 на п’яти зброшурованих оcновних 

аркушах рiзного кольору та вiдповiдної кiлькоcтi додаткових аркушiв 

унiфiкованого адмiнicтративного документа форми МД-3 [4]. 

Доcтовiрнicть зазначених декларантом даних у МД, яка заповнена згiдно з 

чинними правилами та заcвiдчена ним у вcтановленому порядку, закрiплюєтьcя 
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одним з видiв митного забезпечення (штамп «пiд митним контролем») на вciх 

аркушах МД i реєcтрацiйним номером, а також запиcом у журналi облiку митних 

декларацiй. Пicля завершення цiєї процедури декларант неcе юридичну 

вiдповiдальнicть за данi, зазначенi у МД. Ця декларацiя не може бути вiдкликана 

декларантом. 

У разi прийняття МД до оформлення їй надаєтьcя реєcтрацiйний номер i 

здiйcнюєтьcя реєcтрацiя в журналi облiку МД. Реєcтрацiйний номер МД – 12-

значний цифровий код, в якому: 

першi п’ять знакiв – код органу Державної митної cлужби, в якому 

реєcтруєтьcя МД, за Класифікатором Державної митної служби України, її 

територіальних органів та їх структурних підрозділів [5]; 

шоcтий знак – оcтання цифра поточного року, котра вiдокремлюєтьcя з 

обох бокiв похилою риcкою; 

оcтаннi шicть знакiв – порядковий номер в декларацiї в журналi облiку МД 

(у порядку зроcтання протягом поточного року, починаючи з одиницi). 

МД вважаєтьcя оформленою за наявноcтi на вciх її аркушах оcобиcтої 

номерної печатки iнcпектора митницi, який здiйcнює митне оформлення товару. 

Оcновними формами митного контролю щодо чоловiчого одягу є: 

– перевiрка документiв та вiдомоcтей, необхiдних для такого контролю; 

– митний огляд (огляд та переогляд товарiв i транcпортних заcобiв); 

– облiк товарiв i транcпортних заcобiв, що перемiщуютьcя через митний 

кордон України; 

– перевiрка cиcтеми звiтноcтi та облiку товарiв, що перемiщуютьcя через 

митний кордон України, а також cвоєчаcноcтi, доcтовiрноcтi, повноти 

нарахування та cплати податкiв i зборiв, якi вiдповiдно до законiв cправляютьcя 

при перемiщеннi товарiв через митний кордон України [3]; 

Оcновнi функцiї митного контролю можна звеcти до наcтупних: 

а) забезпечення дотримання митного законодавcтва; 

б) захиcт економiчних iнтереciв держави на внутрiшньому та на 

зовнiшньому ринках; 
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в) реалiзацiя заходiв щодо захиcту прав, законних iнтереciв громадян, 

cубєктiв зовнiшньоекономiчної дiяльноcтi; 

г) cтягнення мита, податкiв та iнших митних платежiв; 

д) учаcть у розробцi заходiв по запровадженню ефективного механiзму 

здiйcнення внутрiшньо- і зовнiшньоекономiчної полiтики; 

є) здiйcнення в межах cвоєї компетенцiї заходiв, що cприяють приcкоренню 

товарообiгу через митний кордон держави; 

ж) виявлення, припинення й попередження порушень митних правил. 

Робота щодо виконання митного контролю потребує відповідної організації. 

Операції, які здійснюються в процесі митного контролю чоловічого одягу, 

підлягають упорядкуванню та відображенню в законодавчих та нормативно-

правових актах, а також наказах та розпорядженнях Державної митної служби 

України (ДМСУ), які передбачають організацію митного контролю та митного 

оформлення чоловічого одягу у вигляді технологічних схем, порядків, положень 

та правил, які визначають правову основу та послідовність дій посадових осіб 

митних органів. Проведення цієї роботи покладене на Відділ організації митного 

контролю ДМСУ. У підпорядкованих митних органах (регіональних митницях 

та митницях) функція щодо організації митного контролю чоловічого одягу 

покладається на одного із заступників начальника митного органу, а для 

виконання організаційно-розпорядчих заходів створені структурні підрозділи 

(відділ, сектор організації митного контролю).  

Таким чином, митний контроль чоловічого одягу включає: перевірку 

документів та відомостей, необхідних для контролю їх ввезення; митний огляд 

(огляд та переогляд); їх облік; усне опитування громадян та посадових осіб 

підприємств; перевірку системи звітності та обліку чоловічого одягу, що 

переміщується через митний кордон України, а також своєчасності, 

достовірності, повноти нарахування та сплати податків i зборів, які відповідно 

до законів справляються при його переміщенні через митний кордон України; 

огляд територій та приміщень складів тимчасового зберігання чоловічого одягу, 
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що підлягає митному контролю, чи провадиться діяльність, контроль за якою 

покладено на митні органи законом. 
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сумарні обсяги імпорту та експорту товарної позиції 3402 «Поверхнево-

активні речовини, засоби для прання, миття та чищення» у розрізі товарних 

позицій УКТЗЕД. Названо основні шляхи насичення українського ринку 

синтетичних мийних засобів різноманітними сучасними та якісними товарами.  

Ключові слова: синтетичні мийні засоби; пральні порошки; поверхнево-активні 

речовини; ринок; виробництво; експорт; імпорт. 

Сучасний ринок синтетичних мийних засобів досить великий. Основну 

частину синтетичних миючих засобів, що випускаються, становлять пральні 

порошки. Пральний порошок є найбільш поширеним і ефективним засобом для 

прання білизни та одягу. З метою конкурентоспроможності на ринку 

синтетичних мийних засобів вітчизняні виробники почали виготовляти нові види 

порошків, які, крім основної очисної функції, мають додаткові властивості такі, 

як видалення специфічних забруднень, збереження тканини від повторного 

осадження забруднень та інші. Одним із факторів в конкуренції є ціна товару, 

саме тому виробники пральних порошків вдаються до змін складових порошку, 

а це, в свою чергу, призводить до змін властивостей прального порошку, 

Асортимент синтетичних мийних засобів, які представлені на ринку України, є 

різноманітним, але хімічний склад їх доволі однотипний. Переважну частку 

становлять мийні засоби на основі синтетичних аніоноактивних ПАР, а мийні 

засоби ПАР іншого походження, зокрема на основі натуральних ПАР, 

представлені в невеликому обсязі. 

На сьогодні загальний ринок побутової хімії в Україні становить 350-380 

тис. т, з них 280 тис. т виробляється в країні, решта – імпортується. У структурі 

споживання вітчизняна продукція складає близько 65 %. Середня масова частка 

фосфатів у складі пральних порошків, які виробляються в Україні – 15-30 %. 

Більша частина імпортованого в Україну товару – містить фосфати. Загалом, 

частка безфосфатних пральних порошків на ринку України складає близько 2-

3 %. Мийних засобів, які містять 30-60 % фосфатів – 5 %; тих, що містять 15-

30 % фосфатів – 45 % [1]. 
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Динаміку та тенденції розвитку ринку синтетичних мийних засобів 

досліджували як українські, так і закордонні науковці. Серед них М.Ю. Барна, 

О.Я. Демкевич [2]; С.В. Волошина, В.В. Козлова [3]; Д.С. Дегтярьов [4]; О.А. 

Деева [5]; К.В. Муратова, О.В. Пиріков, В.І. Рибаченко [6]; С.Ф. Черничко, К.В. 

Борисенко, М.М. Гришан [7]; А.А. Шубін, Д.П. Лойко, Т.П. Писаренко [8] та ін. 

Основна увага дослідників сфокусована на аналізі статистичних даних розвитку 

ринку, динаміці обсягів імпортно-експортних операцій та визначенні основних 

чинників впливу тощо. 

Метою даної статті є вивчення стану ринку синтетичних мийних засобів в 

Україні. 

Продукція ринку побутової хімії давно і міцно увійшла в побут українців. 

Оскільки більша її частина відноситься до товарів першої необхідності, попит на 

побутову хімію залишається відносно стабільним навіть за часів економічних 

потрясінь і карантинних обмежень. В період боротьби з пандемією COVID-19 в 

2020 році зростання ринку побутової хімії в Україні сповільнилося, але не 

припинилося. 

Проведений моніторинг ринку побутової хімії в Україні дозволив 

визначити, що найбільшу частку в його обсязі в натуральному вираженні в 2020 

році займали засоби для прання – 64,4 %, на другому місці засоби для миття 

посуду – 17,4 % [9].  

Аналіз обсягів виробництва синтетичних мийних засобів та засобів для 

чищення в Україні за 2013-2021 роки показав, що до 2018 року вони зростали 

(табл. 1). 

Таблиця 1 – Обсяги виробництва синтетичних мийних засобів та засобів для 

чищення в Україні за 2013-2021 роки [10] 
Обсяг, 
тис. т 

Роки 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
269  262 197  190 193,8 200,5 185,5 212,8 191,5 

 

У 2019 році їх виробництво знизилося до 185,5 тис. т, проте уже в 2020 

зросло на 14,7 % і склало 212,8 тис. т. У 2021 році знову спостерігалося зниження 
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їх виробництва. У січні 2022 року було вироблено 13268,0 т синтетичних мийних 

засобів та засобів для чищення. 

Зниження обсягів виробництва було обумовлено об’єктивними чинниками. 

Основними причинами, через які вітчизняні виробники не можуть налагодити 

випуск товарів синтетичних мийних засобів, є:  

– низька конкурентоспроможність; 

– створення жорсткої конкуренції наявністю імпортних товарів; 

– відсутність ефективної системи державної підтримки вітчизняних 

виробників; 

– відсутність на підприємствах чіткої цінової та маркетингової стратегії; 

– відсутність фінансових коштів на просування товарів ринку; 

– застаріле технологічне устаткування виробництва; 

– низька якість продукції. 

Серед вітчизняних виробників синтетичних мийних засобів можна назвати 

ТОВ Бара, Запоріжжя (спеціалізується на виробництві і фасуванні пральних 

порошків, рідких засобів для прання. Торгова марка Obereg); ПП СлавНафтоХім, 

Лиман (виробництво безфосфатних рідких миючих засобів для прання 

спецодягу. Торгова марка REVION); ПП Еко-Пампік, Інтернет-крамниця, Київ 

(виробництво універсальних пральних порошків. Торгова марка POPPINS); ТОВ 

СИРЕНА ПЛЮС ЛТД, Київ (виробництво мийних засобів для прання текстилю 

та килимів. Торгові марки HIPPO, KASHEMIR, Tortilla, TURB); ТОВ Манро, ВК, 

Дніпро (виробництво пральних порошків гранульованих, синтетичних миючих 

засобів); ПП Вертикаль, Одеса (виробництво пральних порошків ТМ «Піф» для 

ручного прання і для прання в машинах-автоматах); ТОВ Де Ла Марк, Київ 

(виробництво концентрованих безфосфатних пральних порошків і миючих 

засобів. Торгові марки DeLaMark; Royal Powder); ПП ПІРЛЕСАН, Біла Церква 

(виробництво пральних порошків); ПрАТ Вінницяпобутхім, Вінниця 

(виробництво пральних порошків і миючих засобів. Торгова марка SARMA 

(UA)); ТОВ Сяйво Краси, Київ (виробництво синтетичних миючих засобів, 

зокрема пральних порошків органічних (екологічно чистих). Торгові марки F, 
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НЕLPER, CLOVIN II Septon); ТОВ Глобал-Органік-Груп, Хмельницький 

(виробництво органічних безфосфатних пральних порошків і миючих засобів); 

ТОВ Юнілайф.ПВ, Павлоград (виробництво пральних порошків ТМ Промінь, 

Пролісок, Satin, Tino, Airy, Green&Clean); ТОВ Жардін Косметік, Полтава 

(виробництво екологічно чистих органічних пральних порошків. Торгові марки 

Jardine, Riviere, Petit) та ін. [11]. 

В цілому ринок побутової хімії в Україні, і синтетичних мийних засобів 

зокрема, охоплений 5-7 найбільшими і агресивними представниками 

транснаціонального бізнесу. Провідні позиції щодо обсягу виробництва 

синтетичних мийних засобів займає компанія Procter & Gamble (близько 23 %). 

Слідом за лідерами йде компанія Henkel (США, ЄС). 

Інші важливі компанії, які ведуть активну маркетингову політику, – це 

Reckitt Benckiser (м. Слау, Великобританія), SC Johnson (Расин, Висконсин, 

США), Unilever (м. Лондон, Великобританія), Ficosota (Болгарія), Amway (Ада 

Тауншип, Мичиган, США), Cussons (Манчестер, Великобритания) та інші [12]. 

Таблиця 2 – Сумарний обсяг імпорту та експорту товарної позиції 3402 

«Поверхнево-активні речовини, засоби для прання, миття та чищення» у розрізі 

товарних позицій УКТЗЕД [13] 

Роки 

Імпорт Експорт 

Вартість, тис. дол. 
США 

Вага 
нетто, т 

Вартість, тис. 
дол. 

США 

Вага 
нетто, т 

2012 264202 152873 60938 41773 
2013 275681 168085 76728 55236 
2014 229578 148135 73358 54690 
2015 155761  122683 33424 330 
2016 171939  143041 18356 19321 
2017 189422  146073 20169 20997 
2018 212234 146395 16984 17443 
2019 216674 19154 13166 881 
2020 268837 21831 11492 1043 
2021 303105 29891 12429 1403 
 

Відповідно експорт зменшився у 4,9 рази (з 60938 до 12429 тис. дол. США). 
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За даними митної статистики, у 2021 р. найбільшою країною-експортером 

СМЗ ЄС була Польща (73361 тис. дол. США), на другому місці – Німеччина 

(35091 тис. дол. США), третє місце посідала Франція (21621 тис. дол. США).  

Ринок побутової хімії в Україні, у тому числі синтетичних мийних засобів, 

досить розвинений. На ньому представлений широкий асортимент продукції, 

який постійно поповнюється новими видами продукції як універсальної, так і 

вузькоспеціалізованої дії. 

Тенденції на ринку свідчать про прагнення споживачів знайти оптимальне 

співвідношення ціни і якості. На ринку створюються сприятливі умови для 

розвитку середньо-цінового сегмента як для іноземних, так і для вітчизняних 

виробників. 

Ще один фактор, який впливає на ринок – це популяризація здорового 

способу життя, який включає використання максимально натуральних і 

нешкідливих для організму і навколишнього середовища продуктів. Важливе 

значення має контроль над кількістю фосфатів та інших шкідливих речовин у 

СМЗ, яке регулюється законодавством України. 

У відповідності зі світовими тенденціями, український ринок СМЗ все 

більше орієнтується на безпеку та екологічність продукції. 

Найбільш ємним на ринку побутової хімії (серед досліджуваних категорій) 

є сегмент засобів для прання. Серед засобів для прання більш поширеними є сухі 

пральні порошки. 

Споживання на ринку характеризується постійністю і регулярністю, 

оскільки структура ринку з даної категорії не сильно видозмінюється. Засоби для 

прання та для посуду в сумі складають понад 75 % місткості ринку. 

Аналіз ринку СМЗ в Україні показує, що найбільш популярними в українців 

торговими марками пральних порошків є Persil від компанії Henkel, а також Ariel 

і Gala виробництва Procter&Gamble.  

Найбільшу частку серед покупців продукції ринку СМЗ в Україні займають 

жінки у віці від 22 до 60 років, які частіше за все мають дітей. Критеріями вибору 

миючих засобів є: 
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– розуміння ефективності товару, сформованого на підставі особистого 

досвіду, реклами і порад інших споживачів; 

–  безпека для організму і речей; 

– відповідність цінової категорії з рівнем доходів покупця; 

– популярність бренду; 

– спеціалізація засобу, наприклад, для прання дитячої або кольорової 

білизни. 

На екологічність продукції на ринку побутової хімії в Україні більше увагу 

звертають молоді люди у віці 18-35 років, хоча останнім часом відзначено тренд 

на зміщення верхньої межі вікового діапазону цієї категорії споживачів до 45-55 

років. Покупці, для яких важлива екологічна складова СМЗ, в більшості своїй 

належать до кола людей, які дотримуються здорового способу життя, піклуються 

про природу і стан навколишнього середовища. 

Розвиток вітчизняного ринку синтетичних мийних засобів варто розглядати 

як об’єктивну передумову підвищення якості життя і переходу країни на світові 

стандарти життя. 

Насичення українського ринку синтетичних мийних засобів різноманітними 

сучасними та якісними товарами вбачається шляхом: 

– постійного вивчення думки споживачів, проблем функціонування цього 

сектору бізнес-середовища та оприлюднення результатів такого спостереження 

із формуванням відповідного інформаційного простору на державному і 

регіональних рівнях; 

– переходу українських товаровиробників на світові стандарти якості 

продукції і виробництва. У цьому контексті особливо актуальним є заборона 

державою пральних порошків, що містять фосфати; перехід на виробництво 

безфосфатних пральних порошків із біологічно інертними, екологічно 

безпечними речовинами – цеолітами; створення порошків на основі екологічно 

чистих речовин – деревини, крохмалю, бавовни, олії, соди та ін.; заміна в 

порошках хлору на кисневооптичні відбілювачі тощо; 
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– проведення власних науково-дослідних робіт задля створення нової 

сировини та на її основі – екологічно безпечної продукції, що дасть змогу країні 

здійснити технологічний прорив у цій сфері; 

– активізації маркетингової політики вітчизняних товаровиробників 

(особливо в частині створення власних брендів, формування широкого і 

глибокого асортименту, ціноутворення за входження в усі цінові сегменти, 

розширення рекламних засобів) на внутрішньому і зовнішніх ринках; 

– перетворення потужних вітчизняних виробників у виробничо-торговельні 

компанії, що дасть змогу знизити ціни і встановити прямі контакти зі 

споживачами тощо [3]. 
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ВИМОГИ ДО ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕКИ СИНТЕТИЧНИХ МИЙНИХ 

ЗАСОБІВ В УКРАЇНІ ТА ЄС  

 

Стаття присвячена питанням вивчення вимог до якості та безпеки 

синтетичних мийних засобів в Україні та ЄС. Проаналізовано нормативні 

документи, які регламентують гігієнічну безпеку мийних засобів у країнах ЄС, а  

також розглянуто нормативну базу з даного питання в Україні. 

Ключові слова: синтетичні мийні засоби; пральні порошки; поверхнево-активні 

речовини; фосфати; безфосфатні мийні засоби; безпечність. 

Для сучасних жителів усього світу побутова хімія оцінюється параметрами 

зовнішнього середовища, зокрема якістю житла і побуту, безпекою та фізичними 

параметрами (фізичним комфортом, якістю сну і відпочинку). Оскільки 
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синтетичні мийні засоби є знаряддям для задоволення базових матеріальних і 

духовних потреб людства, то можна вважати їх необхідною передумовою 

досягнення високої якості життя. При цьому зростання вимог до безпеки життя 

вимагає від виробників цієї групи товарів постійного пошуку екологічно 

безпечної сировини.  

Вітчизняна й світова наука до останнього часу не достатньо уваги приділяла 

розробленню мийних засобів, які б не містили фосфатів та інших небезпечних 

для водойм речовин. Тому наразі національний ринок пропонує широкий 

асортимент різноманітних мийних засобів, однак переважна більшість з них 

містить фосфати, поверхнево-активні речовини та допоміжні компоненти, що 

містять канцерогенні речовини, токсини та алергени. 

У той же час державне регулювання виробництва мийних засобів не 

досконале, чинні вимоги не відповідають європейському законодавству й 

ефективно не відображають необхідний рівень нормативно-технічного 

забезпечення, якості та безпечності мийних засобів взагалі та екологічних 

мийних засобів зокрема. 

Прагнення України до повноцінного членства в ЄС зобов’язує здійнювати 

реформування системи технічного регулювання, інтенсифікувати сприяння 

розробленню інноваційних рецептур екологічно чистих мийних засобів та їх 

виробництва.  

Вивченню проблем, пов’язаних із виробництвом та використанням 

синтетичних мийних засобів, присвячена значна кількість публікацій. Зокрема 

питання розвитку ринку СМЗ є об’єктом дослідження таких науковців, як О.О. 

Шубін, Д.П. Лойко, Т.П. Писаренко, М.Ю. Барна, О.Я. Демкевич, Д.С. 

Дегтярьов, О.А. Дєєва, Н.О. Мчедлов-Петросян, А.В. Лебедь, В.І. Лебедь та ін. 

Питання безпечності мийних засобів в аспекті вимог нормативного 

законодавства ЄС та пропозицій застосування альтернативних безфосфатних 

ПАР з метою зменшення екологічного шкідливого впливу щодо синтетичних 

мийних засобів вивчали О.І. Передрій, Н.В. Омельченко, М.Ю. Барна. Сучасні 

особливості регламентації безпечного застосування синтетичних мийних засобів 
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у країнах Євросоюзу, Митного Союзу та в Україні досліджували В.Г. 

Герасимова, Н.Є. Дишінєвич, Г.В. Головащенко 

Метою даної статті є вивчення вимог до якості та безпеки синтетичних 

мийних засобів в Україні та ЄС. 

Вирішення проблеми підвищення якості, а, отже, і 

конкурентоспроможності, передбачає реалізацію комплексу заходів структурно-

організаційного, техніко-інноваційного та правового характеру, серед них – 

адаптація національної системи технічного регулювання до системи технічного 

регулювання Європейського Союзу. 

Синтетичні мийні засоби (СМЗ) – складні хімічні композиції, інгредієнтами 

яких є поверхнево-активні речовини (ПАР), фосфати, ензими, підбілювачі, 

ферменти, барвники, абразивні речовини, ароматизатори. Основу сучасних СМЗ 

складають агресивні поверхнево-активні речовини, зокрема аніонні ПАР (А-

ПАР), які, потрапляючи в організм людини, викликають порушення діяльності 

мозку, нирок, легенів, печінки, алергічні реакції. Потенційно небезпечні 

концентрації ПАР зберігаються на тканинах до чотирьох діб, а при контакті зі 

шкірою, відносно легко переносяться на її поверхню і швидко всмоктуються. 

Вовняні, напівшерстяні і бавовняні тканини найсильніше утримують ПАР, що 

призводить до систематичної інтоксикації організму. Основну масу синтетичних 

мийних засобів становлять пральні порошки [1]. 

Гігієнічна безпека мийних засобів у країнах ЄС регламентується хімічним 

законодавством REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) 

– регламент Європейського союзу (Regulation (EC) № 1907/2006), який регулює 

з 01 червня 2007 р. виробництво і обіг всіх хімічних речовин, включаючи їх 

обов'язкову реєстрацію [2]. 

14 березня 2012 року прийняті зміни до Регламенту Європейського 

Парламенту і Ради щодо використання фосфатів та інших сполук фосфору в 

мийних засобах, згідно з якими з 30 червня 2012 року в країнах ЄС була введена 

заборона на продаж мийних засобів для прання із загальним вмістом сполук 
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фосфору в кількості 0,5 г або більше на одне прання в стандартній пральній 

машині [3]. 

У 2011 р. в Україні була розроблена Загальнодержавна програма щодо 

зменшення та поступового припинення використання на території України 

мийних засобів на основі фосфатів [4]. Дана програма мала на меті забезпечити 

узгодженість українського законодавства з Регламентом Європейського 

Парламенту та Ради 648/2004/ЄС від 31 березня 2004 р. про мийні засоби; 

Рекомендаціями Комісії 98/480/ЄС від 22 липня 1998 р. про належну екологічну 

практику щодо побутових мийних засобів; Директивою Європейського 

Парламенту та Ради 2004/35/ЄС від 21 квітня 2004 р. про екологічне зобов’язання 

запобіганню та відшкодуванню екологічної шкоди; Директивою Європейського 

Парламенту та Ради 2006/11/ЄС від 15 лютого 2006 р. про забруднення, 

спричинене деякими небезпечними речовинами, що скидаються у водне 

середовище Співтовариств [5, 6]. 

У лютому 2013 року Кабінет Міністрів України оприлюднив проєкт Закону 

України «Про особливості державного регулювання синтетичних миючих 

засобів та товарів побутової хімії», який визначав правові засади здійснення 

державного регулювання у сфері поводження з синтетичними мийними засобами 

та товарами побутової хімії. Згідно з цим законопроєктом заборонялося 

виробництво, імпорт і реалізація на ринку України СМЗ та товарів побутової 

хімії, у складі яких масова частка фосфатів у перерахунку на загальний фосфор 

становить понад: 17 % – з 01 січня 2014 року; 10 % – з 01 січня 2016 року; 5 % – 

з 01 січня 2019 року; 0,7 % – з 01 січня 2021 року. Виробник зобов'язаний 

інформувати споживачів на етикетці, а також шляхом маркування чи іншим 

способом у доступній наочній формі про масову частку фосфатів у перерахунку 

на загальний фосфор у складі синтетичних миючих засобів та (або) товарів 

побутової хімії [7]. 

На сьогоднішній день в Україні розроблено та діє значна кількість 

нормативних документів, що регламентує безпечність та якість СМЗ. До того ж, 

прийнято Технічний регламент (ТР) мийних засобів, який розроблено з 
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урахуванням вимог Директиви № 648/2004 Європейського Парламенту та Ради 

ЄС від 31 березня 2004 р. про мийні засоби, що свідчить про гармонізацію 

нормативних документів України та Європи і про прагнення до подолання 

бар’єрів у світовій торгівлі [8]. 

СМЗ повинні відповідати вимогам ДСТУ 2972:2010 «Засоби мийні 

синтетичні порошкоподібні. Загальні технічні вимоги та методи випробування» 

[9], Технічному регламенту мийних засобів [8], технічним умовам на конкретний 

вид СМЗ. Їх необхідно виготовляти згідно з рецептурами, узгодженими з 

центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров’я України та 

технологічною документацією, затвердженою у встановленому порядку, у разі 

дотримання санітарних норм і правил, чинних в Україні.   

Пунктом 4.4 ДСТУ 2972:2010 встановлено також вимоги до сировини:  

– сировина вітчизняного виробництва, що використовується в процесі 

виробництва порошків, повинна відповідати вимогам чинної нормативної 

документації; 

– сировина іноземного виробництва повинна мати висновок державної 

санітарно-епідеміологічної експертизи, що виданий центральним органом 

виконавчої влади з питань охорони здоров’я України, та документ про якість. 

Згідно з пунктом 4.2 ДСТУ 2972:2010 «Засоби мийні синтетичні 

порошкоподібні. Загальні технічні вимоги та методи випробування» СМЗ 

повинні відповідати вимогам, що наведені в табл. 1.  

Таблиця 1 – Вимоги до якості СМЗ [9] 
№ Назва показника Норма 

1. Зовнішній вигляд 
Гранули 

або 
порошок 

2. Мийна здатність, % не менше ніж 85 
3. Хімічна вибілювальна здатність, % не менше ніж 80 

4. 

Показник концентрації водневих іонів, од. pH  
Для прання виробів із бавовняних і лляних тканин 10,5 - 11,5 
Для прання виробів зі змішаних видів тканин 9,0 - 10,7 
Для прання виробів із вовни, шовку, штучних і синтетичних тканин 7,5 - 9,0 

5. Масова частка пилу, % не більше ніж 3,0 
6. Масова частка фосфатів у перерахунку на P2O5, % не більше ніж 17,0 
7. Піноутворювальна здатність:  
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Висота піни, см, не більше ніж 20,0 
Стійкість піни, одиниць, не більше ніж 0,2 

8. Зольність бавовняної тканини після 25 циклів прання, % не більше ніж 2,0 

9. Зниження міцності бавовняної тканини після 25 циклів прання, % не 
більше ніж 

18,0 

10. Біологічний розпад ПАР, % не менше ніж 80 
 

Маркування СМЗ (згідно з п. 4.5.1 ДСТУ 2972:2010) наносять на зовнішню 

поверхню пакування, на етикетку розбірливими літерами, які не змиваються 

протягом строку (терміну) придатності мийного засобу, і воно має містити: назву 

або торгову марку мийного засобу; назву або торгову марку, повну адресу та 

номер телефону виробника або уповноважених виробниками осіб, які 

відповідають за продаж мийного засобу на ринку; інформацію щодо складу; 

адресу, за наявності електронну адресу та номер телефону, звідки може бути 

отримано технічний опис інгредієнтів мийного засобу; правила та умови 

використання і спеціальні заходи якщо необхідно; призначення СМЗ; 

інформацію щодо підтвердження відповідності; масу нетто; дату виготовлення; 

термін придатності; позначення нормативного документа, за яким виробляють 

мийний засіб; штрих-кодову позначку EAN [9]. 

Вимогами ДСТУ 2972:2010 щодо надійності передбачено, що термін 

придатності для порошків з хімічними вибілювачами та/або ензимовмісних 

порошків повинен бути не менше ніж 9 місяців з дати виготовлення. Для інших 

порошків термін придатності не обмежений. 

Технічний регламент мийних засобів встановлює вимоги як до мийних 

засобів, так і до поверхнево-активних речовин, що входять до їх складу [8].  

Згідно з положеннями ТР введення в обіг мийних засобів та поверхнево-

активних речовин можливе тільки в разі, коли вони не загрожують безпеці 

навколишнього природного середовища та відповідають вимогам щодо: рівня 

біологічного розкладу поверхнево-активних речовин; маркування мийних 

засобів; обмеження щодо вмісту фосфатів та інших сполук фосфору в мийних 

засобах; інформації, яка надається на запит визначених законодавством органів 

виконавчої влади. 
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Рівень повного біологічного розкладу поверхнево-активних речовин, що 

входять до складу мийного засобу, повинен становити за 28 днів не менш як 60 

відсотків (за двоокисом вуглецю) або 70 відсотків (за загальним органічним 

вуглецем).  

У разі, коли рівень повного біологічного розкладу ПАР, що входять до 

складу мийного засобу, є менш як 60 відсотків (за двоокисом вуглецю) або 70 

відсотків (за загальним органічним вуглецем), для промислових мийних засобів 

повинна застосовуватися вимога щодо первинного біологічного розкладу ПАР, 

що входять до складу мийного засобу.   

Рівень первинного біологічного розкладу ПАР, що входять до складу 

мийного засобу, повинен становити не менш як 80 відсотків.   

Директивою № 648/2004 Європейського Парламенту та Ради ЄС від 31 

березня 2004 р. про мийні засоби [5] передбачено, що виробники, які продають 

речовини на ринку та/або препарати, тримають у розпорядженні компетентних 

органів держав-учасників: інформацію про один або більше результатів 

випробувань; для тих ПАР, що не пройшли випробування та для яких був 

зроблений запит на часткове скасування – технічна інформація за результатами 

випробувань.  

На окремі мийні засоби застосовуються обмеження, які зазначені в табл. 2. 

Таблиця 2 – Обмеження щодо вмісту фосфатів та інших сполук фосфору в 

мийних засобах відповідно до вимог Технічного регламенту [8] 
№ Найменування мийного 

засобу 
Обмеження Дата застосування 

обмеження 
1. Мийні засоби для прання загальний вміст фосфору не 

повинен становити чи 
перевищувати 0,5 г в 
рекомендованій кількості та/або 
дозуванні прального порошку 
для використання в основному 
циклі процесу прання у 
жорсткій воді для стандартного 
завантаження пральної машини 

через 12 місяців з дня 
набрання чинності 

постановою Кабінету 
Міністрів України від 

12 червня 2013 р.  
№ 408 
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2. Мийні засоби для 
побутових посудомийних 
машин 

загальний вміст фосфору не 
повинен становити чи 
перевищувати 0,3 г в 
стандартній дозі мийного 
засобу для використання в 
основному циклі миття для 
завантаження посудомийної 
машини столовим набором на 
12 персон 

01 січня 2017 р. 

 

У червні 2021 року набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України 

«Про внесення змін до Технічного регламенту мийних засобів», якою з 31 грудня 

2023 року запроваджено оновлені обмеження щодо вмісту фосфатів та інших 

сполук фосфору в мийних засобах [10]. 

Зазначимо, що фосфати натрію та калію, що широко використовуються в 

синтетичних мийних засобах, зв'язують іони кальцію і магнію, чим пом’якшують 

воду та покращують ефективність мийних засобів. Фосфат натрію входить до 

складу багатьох пральних порошків. Фосфат калію – компонент рідких мил, 

шампунів також входить до складу зубних паст як м'який абразив. 

Водночас фосфати, які містяться у пральних порошках, потрапляють у 

поверхневі водойми зі стічними водами і фактично стають добривом, яке сприяє 

прискореному росту синьо-зелених водоростей. Масове використання побутової 

хімії із вмістом фосфатів та інших сполук фосфору є одним із головних чинників 

забруднення поверхневих водних об’єктів України та призводить до фосфатного 

отруєння водних гідроекосистем і цвітіння води в річках та озерах, яке набуває 

особливо великих масштабів у спекотний літній період. 

Згідно з пояснювальною запискою, зміни стосуватимуться мийних засобів 

як для побутового прання, миття й очищення, так і для промислового. 

Зазначається, що після внесення змін український технічний регламент 

відповідатиме вимогам регламенту ЄС, Європейського Парламенту та Ради. 

Провідні країни світу почали запроваджувати такі обмеження ще наприкінці 

минулого століття. Десять років тому Європарламент узагалі наклав заборону на 

використання фосфатів у засобах для прання. Сьогодні своє довгоочікуване 

«Так» зменшенню вмісту фосфатів сказала й Україна. Обмеження вмісту 
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фосфатів у мийних засобах – це не просто важливе рішення, а вимога часу, 

оскільки близько 90 % мийних і пральних засобів в Україні містять фосфати 

натрію та калію, а понад 6000 т фосфатів потрапили в українські водойми у 2020 

році [11]. 

Оновлені обмеження щодо вмісту фосфатів та інших сполук фосфору в 

мийних засобах наведені в табл. 3. 

Нові обмеження діятимуть з 31 грудня 2023 року. А поки нові норми не 

почали діяти, виробники мають право застосовувати більший вміст фосфатів та 

інших сполук фосфору в мийних засобах або вже зараз добровільно переходити 

на нові норми. 

Таблиця 3 – Оновлені обмеження щодо вмісту фосфатів та інших сполук 

фосфору в мийних засобах [10] 

Найменування мийного 
засобу Обмеження Дата застосування 

обмеження 

1. Мийний засіб для 
прання в побутових 
пральних машинах 

загальний вміст фосфору не повинен 
становити чи перевищувати 0,2 грама в 
рекомендованій кількості та/або дозуванні 
мийного засобу для використання в 
основному циклі процесу прання у жорсткій 
воді для стандартного завантаження 
пральної машини; 
для нормально забруднених тканин у 
випадку використання сильнодіючих 
мийних засобів; 
для слабо забруднених тканин у випадку 
використання мийних засобів для 
делікатних тканин 

з 31 грудня  
2023 року 

2. Мийний засіб для 
прання в промислових 
пральних машинах 

масова частка загального фосфору у 
мийному засобі не повинна становити чи 
перевищувати 0,1 % 

з 31 грудня  
2023 року 

масова частка загального фосфору у 
мийному засобі не повинна становити чи 
перевищувати 0,05 % 

з 31 грудня  
2026 року 

3. Мийний засіб для 
ручного миття, прання 
та очищення 

масова частка загального фосфору у 
мийному засобі не повинна становити чи 
перевищувати 0,05 % 

з 31 грудня 
2023 року 

4. Мийний засіб для 
побутових 
посудомийних машин 

загальний вміст фосфору не повинен 
становити чи перевищувати 0,1 грама в 
стандартній дозі мийного засобу для 
використання в основному циклі миття для 
завантаження посудомийної машини 
столовим набором на 12 персон 

з 31 грудня 
2023 року 
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5. Мийний засіб для 
промислових 
посудомийних машин 

масова частка загального фосфору у 
мийному засобі не повинна становити чи 
перевищувати 0,25 % 

з 31 грудня  
2023 року 

масова частка загального фосфору у 
мийному засобі не повинна становити чи 
перевищувати 0,1 % 

з 31 грудня  
2026 року 

6. Інший мийний засіб 
масова частка загального фосфору у 
мийному засобі не повинна становити чи 
перевищувати 0,05 % 

з 31 грудня  
2023 року 

 

Інформація, яка міститься у маркуванні, повинна з'явитися у всіх 

документах, що супроводжують мийні засоби, які перевозяться без упакування. 

На упакуванні мийних засобів вказується вміст згідно із специфікаціями; 

інструкція з використання та спеціальні застережні заходи, якщо необхідно. У 

випадках, коли в державі-учасниці є національна вимога до маркування 

національною мовою (мовами), виробник та дистриб'ютор виконують цю 

вимогу.  

Таким чином, вимоги національних стандартів спрямовані на забезпечення 

високого рівня якості СМЗ, а вимоги ТР мийних засобів та Директиви ЄС 

зорієнтовані на безпечність продукції з відсутністю негативних впливів на 

здоров’я та навколишнє середовище. У зв’язку з гармонізацією українського 

законодавства з міжнародним та законодавством ЄС дотримання вимог 

державних стандартів є добровільним. Натомість було розроблено та 

затверджено Технічний регламент, дотримання вимог якого є обов’язковим.   
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РИНКУ М’ЯСА ПТИЦІ В УКРАЇНІ 

 

Досліджено сучасний стан виробництва м’яса птиці в Україні за видами 

сировини та категоріями господарств, розглянуто стан експорту та імпорту, 

а також основних виробників цього виду продукції. Висвітлено основні проблеми 

галузі та окреслено шляхи їх подолання в сучасних умовах господарювання. 

Ключові слова:  ринок м’яса птиці, виробництво м’яса, підприємства, експорт 

м’яса, імпорт м’яса. 

Вітчизняний ринок м’яса є одним зі стратегічно важливих і найбільш 

значимих із погляду забезпечення продовольчої безпеки держави і стабільного 

функціонування її переробної харчової промисловості.  

Ринок м’яса привертає постійну увагу експертів і аналітиків, оскільки виступає 

не лише індикатором стану розвитку багатьох галузей вітчизняного АПК, але й 

характеризує добробут населення та його купівельну спроможність. Ситуація, 

що склалася останнім часом на ринку м’яса, з одного боку, характеризується 

насичення пропозицією та стабілізацією виробництва, а з іншого, деякими 

структурними змінами. 

https://ecopolitic.com.ua/ua/news/majzhe-istorichne-rishennya-uryad-obmezhiv-vmist-fosfativ-u-mijnih-zasobah/
https://ecopolitic.com.ua/ua/news/majzhe-istorichne-rishennya-uryad-obmezhiv-vmist-fosfativ-u-mijnih-zasobah/
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Дослідженню питань щодо формування та розвитку ринку м’яса присвячені 

праці таких вітчизняних науковців і практиків як: О. Боднар, І. Власенко, Н. 

Копитець, М. Гладій, П. Саблук, М. Присяжнюк, М. Зубець, М. Денисенко та 

інших. До проблем розвитку птахівництва зверталися у своїх працях такі 

вітчизняні науковці, як В. Андрійчук, В. Месель-Веселяк, П. Саблук, Ф. 

Ярошенко, досліджували світовий ринок м’яса птиці В. Топіха, О. Шпичак та ін. 

Однак складність і багатогранність питань, пов’язаних із вирішенням 

відповідних проблем, зумовлює необхідність подальших досліджень. 

Метою статті є дослідження характеристик стану та тенденцій ринку м’яса 

птиці в Україні, визначення основних чинників, що впливають на нього, 

пріоритетних напрямків та перспектив його розвитку.  

В Україні найбільшу питому вагу у структурі виробництва м’яса усіх видів 

становить м’ясо птиці – 51,1%, свинина займає 31,7%, яловичина та телятина – 

15,7%, інші види м’яса займають лише 0,6% від загального обсягу виробництва 

(рис.1) [3].  

Тобто попри складну ситуацію із виробництвом яловичини і телятини за 

рахунок розвитку птахівництва загалом вдалося стабілізувати внутрішній ринок 

м’яса та створити на цій основі новий напрям аграрного експорту. 

 
Рисунок 1 - Динаміка зміни структури виробництва м’яса в Україні [3] 
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Необхідно зазначити, що розвиток м’ясного ринку значною мірою визначає 

ключові аспекти економічної стратегії аграрної сфери країни. За масштабами 

необхідності державної участі у його регулюванні він випереджає ринки інших 

видів продовольства.  

За нинішніх умов розвиток ринку м’яса відбувається під впливом наступних 

взаємопов’язаних факторів:  

- низького платоспроможного попиту населення, значна частина якого 

має доходи нижче прожиткового мінімуму;  

- високої частки імпорту м’ясної продукції, що істотно обмежує  

можливості виходу на внутрішній ринок вітчизняних сільськогосподарських 

товаровиробників;  

- низького рівня бюджетної підтримки тваринництва у цілому і 

скотарства зокрема;  

- відсутність державної стратегії захисту внутрішнього ринку м’яса [1].  

Ринок м’яса птиці в Україні є найефективнішим: тут відсутні суттєві 

проблемні питання щодо виробництва, якості, збуту чи експорту продукції. 

Швидка окупність вкладання капіталу у виробництві м’яса птиці зумовлює 

зростання інвестицій у цю галузь, будівництво сучасних великих птахофабрик та 

створення потужних вертикально-інтегрованих компаній. 

Сучасний аналіз ринку продукції птахівництва в Україні свідчить про те, що 

найбільшим виробником курятини, а отже, основним монополістом є 

«Миронівський хлібопродукт». За оцінками самої компанії, «МХП» займає 55% 

вітчизняного ринку курятини. Її продукцію реалізують під торговими марками 

«Наша Ряба», «Легко», «Бащинський» і «Qualiko». Відповідно ця компанія є 

найбільшим експортером курятини за кордонон (близько 90 %) [4].  

До п’ятірки експортерів курятини також входить «М’ясопереробний 

комплекс ЛТД» (Запоріжжя). Компанія забезпечує 2,6 % поставок курятини за 

кордон. Третє і четверте місце з показником в 2,5 % і 1,8 % експорту займають 

птахокомплекси «Губін» (Волинь) і «Дніпровський». Замикає п’ятірку лідерів 

дніпропетровська компанія «Агро – Овен» [3].  
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Ринок м’яса курячого за специфікою виробництва товару поділяється на два 

сегменти: промислове виробництво м’яса курячого та виробництво м’яса 

курячого особистими селянськими господарствами. При цьому обсяги 

виробництва м’яса курячого суб’єктами промислового виробництва 

перевищують виробництво м’яса птиці свійської особистими селянськими 

господарствами (населенням) майже у шестеро. 

Виробництво м’яса птиці єдина галузь в тваринництві, що має щорічний 

приріст.  

За 2021 рік в Україні було вироблено 1,3 млн. т м’яса птиці, що на 6% більше 

ніж за аналогічний період 2020 року. Споживання м’яса птиці також зростає 

щороку разом з експортом (табл. 1) [6].  

Таблиця 1 -  Баланс м’яса птиці, тис тонн 

Показник Роки 
2017 2018 2019 2020 2021 

Виробництво, з них: 1143,7 1167 1184,7 1255,8 1328,7 
підприємства 967,7 992 1014,1 1079,9 1144,2 
господарства населення 176 174 170,6 175,9 184,5 
Імпорт 62,8 85 120,6 133 135,0 
Експорт 163 242 272,9 330,7 400 
Фонд споживання 999 973 1020,5 1000,6 1033,1 
Втрати 24 25 24 25 24 

Таким чином, протягом досліджуваного періоду виробництво м’яса в цілому 

знижується за винятком м’яса птиці (рис.1). 

 
Рисунок 1 - Виробництво м’яса за видами, тис. тонн 
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Хоча курятина і залишається найбільш дешевим видом м’яса, проте її 

вартість за останні роки збільшилась майже вдвічі, що зумовлено ростом 

виробничих ресурсів, збільшенням попиту та висхідним ціновим трендом на 

суміжних ринках м’ясної продукції. 

Рівень споживання м’яса в Україні, враховуючи його якісний склад 

(субпродукти і жир-сирець), знизився до критичного рівня. В середньому по 

Україні м’яса споживається близько 50 кг. Рівень споживання м’яса в Україні на 

душу населення на рік на 35 – 45% нижчий, ніж у розвинутих країнах світу. За 

науково-обґрунтованої норми, загалом на одну особу на рік споживання м’яса 

повинно становити 82 кг, реально ж цей показник в Україні у 2021 році становив 

55,2 кг, знизившись з 58,8 кг в 2020 році, і значно відстає від аналогічного 

показника в країнах Європейського Союзу (в середньому 65 кг на душу 

населення) [2].   

За рахунок збільшення обсягів вирощування птиці в Україні вдалося 

частково вирішити проблему дефіциту м’яса, хоча це призвело до порушення 

науково обґрунтованої структури споживання м’яса і раціонального 

співвідношення між окремими його видами.  

Що стосується імпорту, то Україна у 2021 році у 8 разів скоротила імпорт 

свинини. Найбільшу долю у структурі імпорту займає м’ясо птиці та її 

субпродукти  – 93 %. Обсяг імпорту цього виду продукції залишився практично 

на рівні попереднього року – 54.6 тис. т. (середньомісячний обсяг імпорту м’яса 

птиці та її субпродуктів був на рівні 5.1 тис. тонн) Зокрема, у січні 2022 року 

імпорт м’яса птиці та її субпродуктів зріс на 76 % порівняно з січнем 

попереднього року і становив 8.7 тис. тонн.  

Основним постачальником курятини на український ринок є Польща, на яку 

припадає близько половини обсягу поставок, на другому місці Німеччина з 

часткою 28 % в структурі імпорту. Загалом імпорт м’яса за 9 місяців 2021 року 

порівняно з аналогічним періодом 2020 року зріс на 17 %. 
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Доля всіх видів м’яса у внутрішньому продовольчому ринку споживання 

становить близько 8 %. За січень 2022 р. у до України було імпортовано 9 тис. т 

м’яса, що на 64 % перевищує показники січня 2021 року. 

Звичайно, Україна має резервні можливості розвитку м’ясної галузі, 

реалізація яких не тільки забезпечить населення м’ясом та м’ясопродуктами а 

також дасть можливість збільшити обсяги постачання продукції на міжнародний 

ринок. Для цього необхідно прискорити процеси залучення інвестицій у 

модернізацію виробництва, вдосконалення законодавчої та нормативної баз з 

питань забезпечення якості та безпечності продукції, зокрема, запровадивши 

систему НАССР (англ. Hazard Analysis and Critical Control Point) на підприєм-

ствах, які виробляють м’ясну продукцію на експорт.  

Проведене дослідження висвітлило тенденції розвитку ринку м’яса в 

Україні, та показало, що цей сектор економіки розвивається переважно в 

напрямку виробництва та переробки м’яса птиці.  
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ М’ЯСА ПТИЦІ 

 

Розглянуто питання митного оформлення м’яса птиці, як особливого виду 

товару, що потребує спеціальних документів при переміщенні через митний 

кордон України та підлягає  обов’язковому державному контролю  

Ключові слова: митне оформлення; митний кордон; м’ясо птиці; сертифікат 

відповідності, державний контроль. 

М’ясна промисловість є однією з основних та стратегічно важливих 

галузей вітчизняної економіки. Унікальність та незамінність м’ясопродуктів 

відіграє ключову роль у формуванні повноцінного раціону харчування людини, 

що впливає на забезпечення активного та здорового життя населення. 

Вищезазначене зумовлює потребу дослідження питань митного оформлення 

м’яса птиці при його переміщенні через митний кордон з метою забезпечення 

потрапляння на цільовий ринок якісної та безпечної продукції. Митне 

оформлення документів на м’ясо птиці має свої особливості, що актуалізує тему 

дослідження. 

Дану тематику у своїх працях досліджували Є.В. Додін, С.В. Ківалов, Ф.Л. 

Жорін, О.В.Молчанов, В.В. Прокопенко, О.П. Федотов, І.В. Міщенко та інші. 

Проте достатнього розвитку питання митного оформлення м’яса в сучасній 

літературі не отримало.  

Метою написання даної статті є комплексний аналіз теоретичних і 

практичних аспектів митного оформлення м’яса птиці при переміщенні через 

митний кордон України. 

Згідно з нормами Митного кодексу України [1] під митним оформленням 

розуміють виконання митних формальностей, необхідних для випуску товарів, 
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транспортних засобів комерційного призначення; митні формальності — 

сукупність дій, що підлягають виконанню відповідними особами митних органів 

з метою дотримання вимог законодавства України з питань державної митної 

справи.  

Митне оформлення товарів та транспортних засобів є вимогою, виконання 

якої обов'язкове для реалізації права всіх фізичних та юридичних осіб на 

ввезення в Україну або (та) вивезення з України товарів, транспортних засобів та 

особистих речей. Тому всі товари та транспортні засоби, що переміщуються 

через митний кордон України, підлягають митному оформленню, за винятком 

випадків, передбачених Митним кодексом України. 

Метою митного оформлення є засвідчення відомостей, одержаних під час 

митного контролю товарів і транспортних засобів, що переміщуються через 

митний кордон України, та оформлення результатів такого контролю, а також 

статистичного обліку ввезення на митну територію України, вивезення за її межі 

і транзиту через її територію товарів і транспортних засобів. 

Воно здійснюється службовими особами митних органів для забезпечення 

митного контролю та із застосуванням засобів державного регулювання ввезення 

чи вивезення товарів та інших предметів. 

При цьому існує виключне право на проведення митного оформлення 

тільки посадовим особам митних органів, які діють у межах свої компетенції. 

Митне оформлення здійснюється в місцях розташування відповідних 

підрозділів митних органів протягом робочого часу, встановленого для цих 

органів. 

Перевезення харчових продуктів здійснюється на підставі Законів України 

«Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» 

[3], «Про захист прав споживачів» [4], «Про забезпечення санітарного та 

епідемічного благополуччя населення» [5], «Про державне регулювання імпорту 

сільськогосподарської продукції» та декрету Кабінету Міністрів України «Про 

стандартизацію та сертифікацію» та інших. Ці документи, з метою захисту прав 

споживачів та попередження реалізації продукції, небезпечної для життя та 
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здоров’я громадян, забезпечують здійснення постійного контролю за якістю та 

безпечністю харчових продуктів які ввозяться на митну територію України, та 

які експортуються з України, відносно їх відповідності нормативним документам 

(ДСТУ, ТУ та інше). 

Для здійснення митного оформлення партії м’яса птиці митному органу, що 

здійснює оформлення, повинні бути надані наступні документи:  

- сертифікат походження; 

- сертифікат відповідності чи свідоцтво про визнання іноземного 

сертифіката; 

- ветеринарне свідоцтво на партію продукції; 

- міжнародний санітарний сертифікат, що видається країною-експортером 

(оригінал документа), або висновок державної санітарно-епідеміологічної 

експертизи; 

- декларація виробника. 

Сертифікат про походження товару має однозначно свідчити про те, що 

зазначений товар походить з відповідної країни. Вимагається митним органом 

країни, що імпортує, з метою здійснення тарифних і нетарифних мір 

регулювання ввозу товару на митну територію відповідної країни (наприклад, 

для нарахування відповідної ставки мита). Перевірка правильності даних, 

внесених до сертифіката, здійснюється шляхом: встановлення належного 

застосування правил визначення країни походження, які діють у країні ввезення; 

експертизи критерію походження, який зазначено в сертифікаті; установлення 

достовірності іншої інформації, що міститься в сертифікаті; порівняння товару, 

надісланого митним органом зарубіжної країни, з товаром, ідентичним тому, на 

який видавався сертифікат. У разі потреби для проведення перевірки 

сертифікатів можуть бути залучені спеціалісти та експерти сторонніх 

підприємств, організацій та установ. Якщо митними органами під час перевірок 

сертифікатів виявлено факти грубих порушень (надання неправдивих даних, 

підробки документів та інше) з боку суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності, 

митний орган інформує про це правоохоронні органи і виходить з пропозицією 
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до Міністерства економіки України щодо застосування до цього суб’єкта 

санкцій, передбачених статею 37 Закону України «Про зовнішньоекономічну 

діяльність» [2]. 

Свідоцтво (сертифікат) про визнання відповідності (іноземного 

сертифікату) — документ, що свідчить про визнання іноземних документів про 

підтвердження відповідності продукції вимогам законодавства України. Даний 

документ видається відповідно до Закону України «Про підтвердження 

відповідності» та Порядку подання призначеними органами з оцінки 

відповідності інформації про видані сертифікати відповідності та свідоцтва про 

визнання відповідності до державного реєстру сертифікатів відповідності та 

свідоцтв про визнання затверджено наказом Державного комітету 

стандартизації, метрології та сертифікації України від 01.11.2001 р. № 534. 

Міжнародний санітарний сертифікат, що видається країною-експортером, 

декларація виробника застосовуються при здійсненні митного оформлення, що 

підлягають державного контролю за дотриманням законодавства про харчові 

продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та 

благополуччя тварин. 

Відповідно до ст. 22 Закону України «Про ветеринарну медицину», пропуск 

через митний кордон України товарів, продуктів тваринного походження, 

готових харчових продуктів, сировини тваринного походження, кормів 

тваринного та рослинного походження, кормових добавок, штамів 

мікроорганізмів, засобів захисту тварин, засобів ветеринарної медицини, а також 

предметів і матеріалів, що можуть бути носіями збудників інфекційних 

захворювань тварин, вирішується лише після проходження обов’язкового 

ветеринарного контролю. Форми ветеринарних свідоцтв, ветеринарних довідок 

установлено Порядком видачі ветеринарних документів, затвердженим наказом 

Державного комітету ветеринарної медицини України від 13.04.2009 р. № 85. 

Декларація виробника засвідчує відповідність харчових продуктів, 

харчових добавок, ароматизаторів або допоміжних матеріалів для переробки 

вимогам, визначеним у декларації  за умови, що вимоги, встановлені 
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виробником, виконуються протягом подальших дій. Вимоги до декларації 

виробника, інформація, яку міститься в цьому документі, визначено, зокрема, ст. 

21 Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів». 

Переліки товарів, що підлягають санітарно-епідеміологічному та 

ветеринарно- санітарному контролю у разі переміщення їх через митний кордон 

України, визначено постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2018 р. № 

960 «Деякі питання проведення заходів офіційного контролю товарів, що 

ввозяться на митну територію України». Відповідно до цієї постанови, м’ясо 

птиці підлягає санітарно-епідеміологічному та ветеринарно-санітарному 

контролю. Потрібно зазначити, що санітарно-епідеміологічному контролю (у 

тому числі у формі попереднього документального контролю) не підлягають такі 

товари, зазначені в переліку: товари, що переміщуються через митний кордон 

України в режимі тимчасового ввезення (вивезення); товари, що переміщуються 

через митний кордон України у режимі реімпорту, реекспорту та ін. 

Атестація виробництва здійснюється з метою оцінки можливостей 

підприємства-виробника забезпечити відповідність харчової продукції усім 

обов’язковим вимогам, установленим чинними законодавчими актами України, 

нормативно-правовими актами та нормативними документами на конкретний 

вид продукції. 

Для декларування м’яса птиці декларант зобов’язаний подати митну 

декларацію. Декларант може подати електронну митну декларацію, митну 

декларацію на бланку єдиного адміністративного документа для декларування 

товарів, періодичну митну декларацію для декларування товарів. Декларування 

партії товарів, ввезених на митну територію України, або партії товарів, що 

вивозяться за межі митної території України, може бути здійснено з 

використанням тимчасової митної декларації за бажанням декларанта або 

уповноваженої ним особи у разі, коли декларант не володіє точними відомостями 

про характеристики товарів. 

Процедура митного оформлення є суттєвим важелем митно-тарифної, 

політики, який може стимулювати реалізацію економічних інтересів суб’єктів 
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господарювання у сфері зовнішньоекономічних відносин чи, навпаки, 

перешкоджати їх реалізації. Митне оформлення переміщення через митний 

кордон України м’яса птиці має свої особливості, оскільки даний продукт є 

специфічним та потребує ветеринарно-санітарного та державного контролю за 

дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти 

тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин. На даний проду 

Список використаної літератури: 

1. Дубініна А.А., Сорокіна С.В., Зельніченко О.І. Митна справа: 

Підручник. Київ. Центр учбової літератури, 2010.  320 с. 

2. Про зовнішньоекономічну діяльність. Закон України від 16.04.1991 

№959-XII. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/959-12. 

3. Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових 

продуктів. Закон України від 23.12.1997 № 771/97-ВР URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ 771/97. 

4. Про захист прав споживачів. Закон України від 12.05.1991 № 1023-XII 

URL: http://zakon3.rada.gov.ua /laws/show/ 1023-12. 

5. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення. 

Закон України від 24.02.1994 № 4004-XII. URL:  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4004-12. 

 

УДК 336.24:641.546.44  

Віталій Омельчук 

Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

 

ЕКСПЕРТИЗА ХОЛОДИЛЬНИКІВ ПІД ЧАС МИТНИХ 

ФОРМАЛЬНОСТЕЙ 
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контролю. Вказано мету здійснення митної експертизи, сформульовано основні 

етапи та висвітлено особливості поетапного проведення митної експертизи 

холодильників. Наведено результати оцінки холодильників за економічними та 

функціональними показниками. 
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митні процедури, митна експертиза, холодильники. 

Основним завданням чинного законодавства в Україні є захист законних 

інтересів держави, підприємців і споживачів у господарській сфері. Найбільша 

питома вага серед правопорушень у сфері економіки припадає саме на 

порушення митного законодавства. 

Необхідною умовою функціонування ефективних податкової та митної 

систем є податковий і митний контроль, що забезпечує зв’язок платників 

податків з органами державного управління, які наділені особливими 

податковими та митними правами й повноваженнями. Одним з основних дієвих 

засобів контролю у будь-якій сфері є експертиза. 

Експертиза (від лат. Еxpertus – досвідчений, знавець) у найбільш загальному 

вигляді – це спосіб аналізу причинно-наслідкових зв’язків не тільки стосовно 

того, що вже відбулося, а й того, що очікується, повинно або може відбутися, 

спосіб пізнання певної реальності у тих випадках, коли ця реальність не 

піддається прямому вимірюванню, обрахуванню [1]. 

Експертиза – це розгляд, дослідження експертом-фахівцем якихось справ, 

питань, що потребують спеціальних знань [2]. 

При проведенні митного контролю митні органи дуже часто стикаються з 

проблемою встановлення достовірності та відповідності товарів, що 

розмитнюються з документами, що підтверджують якість та оригінальність цих 

предметів – об’єктів експортно-імпортних операції, тому для встановлення 

достовірності та правомірності здійснення ЗЕД існує необхідність проведення 

відповідної митної експертизи [3].  

На сьогодні експертна діяльність набуває особливого значення, оскільки 

взяття курсу до Європейського Союзу потребує приведення існуючих методів 
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контролю за порядком переміщення товарів, у тому числі холодильників, через 

митний кордон України до загальноєвропейських стандартів. 

Митну експертизу з позиції адміністративного права вивчали українські та 

зарубіжні вчені В.Б. Авер‘янов, А.П. Альохін, Д.М. Бахрах, І.П. Голосніченко, 

Ю.М. Дьомін, С.В. Ківалов, Д.В. Приймаченко, В.К. Шкарупа. Наукові праці 

Б.М. Габричидзе, Є.В. Додіна, В.Г. Драганова, Є.В. Жиряєвої, Л.В. Калаянової, 

А.Н. Козиріна, В.В. Прокопенка, Г.Л. Карпенко, О.П. Федотова стосувалися 

правового статусу експертів та проблем проведення експертизи у справах про 

контрабанду й порушення митних правил. Проте митній експертизі 

холодильників при їх переміщенні через державний кордон на сьогоднішній день 

приділяється замало уваги, що спричинює виникнення низки спірних питань та 

збільшення тривалості й матеріальних затрат при проведенні їх митного 

контролю  

Метою даної статті є вивчення особливостей та формулювання основних 

етапів проведення митної експертизи холодильників як складової митного 

контролю та митного оформлення при переміщенні даного виду товарів через 

митний кордон України. 

Згідно Постанови КМУ від 21 травня 2012 р. № 436 «Про затвердження 

переліків товарів, на які встановлено обмеження щодо переміщення через 

митний кордон України» [4] товари, що входять до групи 8418 «Холодильники, 

морозильники та iнше холодильне або морозильне обладнання, електричне або 

iнших типiв, що містить у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі» 

УКТЗЕД підлягають обов’язковій оцінці відповідності за вимогами технічних 

регламентів. Вказаним документом передбачено вимоги щодо енергетичної 

ефективності побутових електричних холодильників, морозильників та 

комбінованих холодильників-морозильників [5]. 

В рамках дослідження було проведено експертизу холодильників у декілька 

етапів. 

На першому здійснювалась порівняльна оцінка зразків холодильників 

закордонного виробництва за органолептичними, технічними, ергономічними  та 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/436-2012-%D0%BF/paran65#n65
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/436-2012-%D0%BF/paran65#n65
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естетичними показниками. Для експертизи холодильників, було відібрано 5 

відомих брендів середнього цінового сегменту: ATLANT XM 4010-100, 

ELECTROLUX EJ1800AOW, GORENJE RK61FSY2B, Samsung RB29FSJNDEF, 

Snaige FR385-1101AA (рис. 1). 

Холодильник ATLANT XM 4010-100 (зразок № 1). Серед заявлених 

конкурентних переваг даного холодильника є система FRESH, яка створює різні 

кліматичні зони з температурою від -18 °C до +10 °C завдяки природній 

циркуляції повітря і вологості. Не сушить продукти, чим вигідно відрізняється 

від No Frost. Модель виробляється в Республіці Білорусь. 

Холодильник ELECTROLUX EJ1800AOW (зразок № 2). Простий за своїми 

функціональними показниками холодильник, головною перевагою якого є 

зручна організація його внутрішнього простору. Модель виробляється в 

Угорщині. 

Холодильник GORENJE RK61FSY2B (зразок № 3). Виріб середньої цінової 

категорії, оснащений системою бактеріального захисту. Модель виробляється в 

Сербії. 

Холодильник Samsung RB29FSJNDEF (зразок № 4). Головною 

конкурентною перевагою даної моделі є її оснащення інверторним компресором 

Samsung з цифровим управлінням.  

  
а б 
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Рисунок 1 – Об’єкти товарознавчої експертизи холодильники торгових марок:  

а – ATLANT XM 4010-100, б – ELECTROLUX EJ1800AOW, в – GORENJE 

RK61FSY2B, г – Samsung RB29FSJNDEF, д – Snaige FR385-1101AA 

 

Він оснащений п’ятьма різними режимами роботи і постійним контролем 

рівня вологості і частоти відкриття дверцят. Така цифрова система контролю 

дозволяє точніше підтримувати температуру в робочих камерах, сприяє 

зменшенню зношування компресора, підвищує надійність і підтримує 

мінімальний рівень робочого шуму. Модель виробляється в Польщі. 

Холодильник Snaige FR385-1101AA (зразок № 5). Система 

антибактеріального захисту, яка закладена у функціонал холодильника, захищає 
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від шкідливих бактерій, що стимулюють процеси гниття і викликають 

небезпечні захворювання. Внутрішні стінки холодильника покриті спеціальною 

речовиною, що містить іони срібла, які атакують мікроорганізми, що 

накопичуються на внутрішніх стінках камери, і не дозволяють їм 

розмножуватися. Модель виробляється в Литві. 

За органолептичними показниками, усі обрані зразки відповідають 

затвердженим вимогам. Всі холодильники належним чином упаковані, заявлені 

додаткові елементи наявні та запаковані в належну тару, колір, розміри 

відповідають паспорту виробу. Маркування містить чітку, необхідну 

інформацію відповідно до [5]. 

Результати більш детальної органолептичної оцінки якості обраних зразків 

згідно ДСТУ 2295-93 (ГОСТ 16317-95, IEC 60335-2-24:1984, ISO 5155:1983,ISO 

7371:1985) «Прилади холодильні електричні побутові. Загальні технічні умови» 

[6] наведені в табл. 1. 

Таблиця 1 – Органолептична оцінка якості холодильників різних виробників 
Назва показника Зразок № 

1 
Зразок № 2 Зразок № 3 Зразок № 4 Зразок № 5 

1 2 3 4 5 6 
Загальний об’єм, л  283 173 330 311 260 
Система розморо-
жування No Frost 
(Frost Free) 

немає немає немає 
холодильне + 
морозильне 
відділення 

немає 

Корисний об’єм 
холодильної 
камери, л 

163 132 227 192 201 

Корисний об’єм 
морозильної 
камери, л 

96 40 97 98 57 

Тип 
холодильника 

двокамерн. двокамерн. двокамерн. двокамерн. двокамерн. 

Кількість 
компресорів 1 1 1 1 1 

Система 
розморожування 
холодильної 
камери 

динамічна динамічна динамічна No Frost 
(суха) 

статична 

Спосіб 
установки соло соло соло соло соло 

Система 
розморожування статична статична No Frost No Frost статична 
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морозильної 
камери 
Тип управління механічний механічний механічний електронний механічний 
Розташування 
морозильної 
камери 

нижнє верхнє нижнє нижнє верхнє 

Перенавішуван-
ня дверей + + + + + 

Холодоагент R600a R600a R600a R600a R600a 
Колір білий білий чорний бежевий білий 
Габарити 
(ВхШхГ), см 161х60х63 120,9х49,6х60,6 185х60х64 178х59,5х66,8 169х56х60 

Вага, кг 65 60 75 63  
Гарантія, 
місяців 36 12 24 36 24 

Додаткові 
особливості 

підставка 
для яєць 

ширші і 
глибокі полиці 
з ударостійкого 
скла, 
регульовані 
ніжки 

іонізатор в 
холодиль-ній 

камері, 
система 

DynamiCooling, 
установка 

холодиль-ника 
в нішу 

шириною 60 
см, світлодіод-
не освітлення, 
регульова-ні 

ніжки 

верхнє 
світлодіодне 
освітлення, 

всебічне 
охолоджен-

ня, 
система Multi 

Flow, 
звуковий 

сигнал тощо 

підставка 

для яєць 

 

Якість матеріалів, з яких виготовлено ATLANT XM 4010-100 (зразок № 1) 

достатньо висока: пластики виявилися приємними на вигляд і дотик, однак в 

загальному дизайн холодильника достатньо простий. Комплект поставки 

стандартний: документація, підставка для яєць та льоду. Зовнішніх недоліків у 

конструкції, з’єднаннях і наконечниках відповідних шлангів не виявлено. 

Довжина мережевого шнура – для типової інсталяції достатня, становить 1,52 м. 

Логіка управління зрозуміла і не вимагає читання інструкції.  

У зразку № 2 ELECTROLUX EJ1800AOW якість матеріалів досить низька: 

пластик передньої панелі на вигляд і дотик не відповідають вимогам до такого 

виду виробів. Крім того, скло поличок легко розбивається. Викликає нарікання 

конструкція самого виробу – незручно користуватися нижніми поличками, а 
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також відсутній обмежувач відкриття дверцят холодильника.  

У комплект поставки входять: документація, лоток для яєць. Необхідно 

відзначити, що лоток льоду у комплектацію холодильника не входить.  

Довжина мережевого шнура – достатня для типової інсталяції і становить 

1,49 м. Логіка управління зрозуміла і не вимагає читання інструкції.  

Якість матеріалів і ергономіка панелі управління зразка № 3 GORENJE 

RK61FSY2B достатньо високий. Дизайн сучасний, продуманий та претензій не 

викликає.  

До комплектації поставки, крім стандартних документації та лотку для яєць, 

входить підставка для пляшок BottleMat. 

Даний зразок оснащено IonAir (іонізатор в холодильній камері), системою 

DynamiCooling, а також – Slot-in, що дозволяє здійснити установку холодильника 

в нішу шириною 60 см. Довжина мережевого шнура – достатня для типової 

інсталяції і становить 1,5 м. 

Недоліком зразка № 3 є шумність іонізатора холодильної камери та занадто 

міцне прилягання ущільнювача дверцят до корпусу холодильника, що 

ускладнює відкривання і призводить до його руйнування. 

Якість виготовлення зразка № 4 Samsung RB29FSJNDEF висока: матеріали 

приємні на вигляд і на дотик, збірка акуратна. Ергономіку даного холодильника 

можна охарактеризувати як еталонну. Комплект постачання стандартний. 

Недоліками, на нашу думку, є відсутність захисту компресора та патрубків 

холодоагента. 

Якість виготовлення Snaige FR385-1101AA (зразок № 5) досить висока: 

матеріали приємні на вигляд і на дотик, збірка акуратна. Комплект постачання 

стандартний. Зовнішніх недоліків не виявлено. Однак, є зауваження до якості 

ущільнювача дверцят холодильника та довжини мережевого шнура (всього 1,2 м, 

що може ускладнити інсталяцію виробу). 

Аналіз маркування проводився згідно Технічного регламенту [5]. За 

аналізом відповідності енергетичного маркування у розглянутих зразках 

відхилень не виявлено. 
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На наступному етапі проводили перевірку холодильників за показниками 

енергоспоживання, потужності заморожування та автономного збереження 

холоду. Результати представлені у табл. 2. 

При однаковому заявленому виробником класі енергоспоживання А+ річні 

витрати електроенергії різняться. Найбільш економічним є зразок № 2 

ELECTROLUX EJ1800AOW із автономним збереженням холоду протягом 

17 год.  

Таблиця 2 – Результати оцінки холодильників за економічними 

показниками 

Показник Зразок № 
1 

Зразок № 
2 

Зразок № 
3 

Зразок № 
4 

Зразок № 
5 

Клас енергоспоживання A+ A+ A+ A+ A+ 
Річні витрати 
електроенергії, кВт/рік 253 206 296 272 230 

Потужність 
заморожування, кг/24 
год. 

4,5 3,0 4,5 12,0 3,0 

Автономне збереження 
холоду в морозильній 
камері, год. 

17 17 30 20 17 

За потужністю заморожування найкращим виявився зразок № 4 Samsung 

RB29FSJNDEF із показником у 12,0 кг/24 год. Крім того, даний холодильник 

автономно зберігає холод в морозильній камері протягом 20 год. 

Зразок № 3 GORENJE RK61FSY2B зберігає холод у морозильній камері 

найдовше – 30 год., однак і електроенергії споживає найбільше – 296 кВт/рік. 

Розглянемо результати оцінки холодильників за функціональними 

показниками (табл. 3).  

Таблиця 3 – Результати оцінки холодильників за функціональними 

показниками 
Показник Зразок №1 Зразок №2 Зразок №3 Зразок №4 Зразок №5 

Температура в 
холодильній камері, 
°C 

від +1 до 
+10 

від +1 до 
+10 

від 0 д о +8 від +1 до 
+7 

від 0 д о +8 

Температура в 
морозильній камері, 
°C 

-18 -18 -18 і вище від -15 до -
23 

-18 і вище 

Рівень шуму, дБ 39 40 40 39 39 
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До основних функціональних показників можна віднести температуру в 

температурному (морозильному) відділенні. Відповідно до положень [6] 

температура холодильної камери в стандартних точках повинна бути не нижче 0 

°С і не вище 5 °С. Температура в морозильному відділенні в залежності від типу 

холодильника повинна бути не нижче -6, -12, -18 °С.  

Найефективнішім в тестовій групі за вказаними показниками виявився 

зразок № 4 Samsung RB29FSJNDEF. Результати інших зразків не відповідають 

вимогам [6]. За рівнем шуму всі зразки відповідають вимогам [6]. 

Таким чином, результати проведеної експертизи холодильників, шо 

перетинали митний кордон України, відповідають встановленим нормам. 
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Одним із напрямів митного регулювання є здійснення тих чи інших митних 

формальностей, які необхідні при перетині державного митного кордону. У 

багатьох країнах світу, і Україна не є винятком, при перетині державних 

кордонів, існують жорсткі вимоги до товарів та транспортних засобів, але 

необхідно зазначити, що в законодавстві існує специфіка щодо митних 

формальностей, які стосуються переміщення виноградних вин тому актуальність 

дослідження є очевидною.  

Тематику митного оформлення та митного контролю у своїх дослідженнях 

висвітлюють Дубініна А. А., Сорокіна С. В., Зельніченко О. І. Гніздилов А. М., 

Мошинська О. В., Григорчук М. В., Борисенко О.П., Мацьків В.В., Товкун І.М., 

Терещенко С.С., Хабло Г. О., Троцька Т.С., Овчарук І.Г та інші. Проте 

достатнього розвитку питання митного оформлення виноградних вин в сучасній 

літературі не отримало.  

Метою написання даної статті є комплексний аналіз теоретичних і 

практичних аспектів митного оформлення при імпорті виноградних вин. 

Аналізуючи поняття «формальності», можна сказати, що під ним можна 

розуміти дію або умову, яка є необхідною для виконання якоїсь справи 
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відповідно до прийнятого порядку, законності, тобто «формальність» – це 

офіційні вимоги, умови, які обов’язково виконуються при оформленні чого-

небудь [1]. 

Відповідно до Митного Кодексу України під митними формальностями слід 

розуміти сукупність дій, що підлягають виконанню відповідними особами і 

митними органами, а також автоматизованою системою митного оформлення з 

метою дотримання вимог законодавства України з питань митної справи [2].  

Крім самого визначення, Митний Кодекс України містить цілий розділ, що 

присвячений цьому питанню – Розділ VI «Переміщення і пропуск товарів, 

транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України. 

Митні формальності при переміщенні товарів через митний кордон України 

різними видами транспорту», що складається з 10 глав, що по різному регулюють 

це питання, у залежності від того, яким видом транспорту переміщуються товари 

через митний кордон України та в якому митному режимі.  

Зміст митних формальностей залежить від:  

1) мети переміщення товарів, тобто поміщення товару у передбачений 

Митним кодексом України митний режим;  

2) засобів переміщення товарів, мається на увазі, яким саме видом 

транспорту буде переміщено товар; 

3) способу переміщення товарів, залежить від виду перевізника та виду 

договору на перевезення.  

Для поміщення виноградних вин у митний режим імпорту необхідно: 

1) подати митному органу, що здійснює випуск товару, документи на такий 

товар; 

2) сплатити митні платежі, якими відповідно до законів України 

обкладається даний вид товару під час ввезення на митну територію України в 

режимі імпорту; 

3) виконати встановлені відповідно до закону вимоги щодо заходів 

нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 
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Можна виокремити такі напрями діяльності митних органів, структурними 

елементами яких є митні формальності та які застосовуються до виноградних 

вин при переміщенні через митний кордон:  

1. Митний контроль. Відповідно до Митного Кодексу України під митним 

контролем розуміють сукупність заходів, що здійснюються з метою 

забезпечення додержання норм цього Кодексу, законів та інших нормативно-

правових актів з питань митної справи, міжнародних договорів України, 

укладених у встановленому законом порядку. Необхідно виокремити характерні 

ознаки митного контролю переміщення виноградних вин: здійснюється у 

пунктах пропуску на державному кордоні (у зонах митного контролю); 

деталізується посадовими особами митних органів; здійснюється з метою 

попередження порушення митних правил [2]. 

2. Митне оформлення. Згідно з нормами Митного Кодексу України під 

митним оформленням розуміють – виконання митних формальностей, 

необхідних для випуску товарів, транспортних засобів комерційного 

призначення. Згідно зі статтею 246 Митного Кодексу України метою митного 

оформлення є забезпечення дотримання встановленого законодавством України 

порядку переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення 

через митний кордон України, а також забезпечення статистичного обліку 

ввезення на митну територію України, вивезення за її межі і транзиту через її 

територію товарів.  

Порядок здійснення митного оформлення регулюється наказом 

Міністерства фінансів України від 30.05.2012 № 631 «Про затвердження Порядку 

виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення товарів 

із застосуванням митної декларації на бланку єдиного адміністративного 

документа» [5].  

Митне оформлення має досить складну побудову й об’єднує значну 

кількість митних формальностей. Умовно порядок митного оформлення 

проходить у декілька етапів, що схематично можна зобразити у вигляді рис.1. 

 



706 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Порядок митного оформлення імпорту виноградних вин 

 

Перший етап реалізується активними діями декларанта. Декларант надає 

митному органу декларацію та супровідні документи. Інші – шляхом здійснення 

митними органами митних формальностей. 

Прийом митної декларації полягає у перевірці відповідності формату МД 

встановленим вимогам, фіксування дати й часу подання МД до оформлення, 

призначення посадової особи для виконання митних формальностей. Дані 

операції здійснюються в автоматизованому режимі з використанням 

автоматизованої системи митного оформлення (АСМО) у порядку черговості 

надходження МД.  

Етап 4 
Оцінка ризику за допомогою застосування 

автоматизованої системи аналізу і управління ризиками  

Етап 5 
Перевірка правильності визначення коду за УКТ ЗЕД 

Етап 6 
Перевірка дотримання заходів нетарифного регулювання 

Етап 7 
Завершення митних формальностей за митною 

декларацією та здійснення статистичного контролю 
 

Етап 1 
Реєстрація митної декларації 

Етап 2 
Перевірка митної декларації 

Етап 3 
Прийняття митної декларації до 

оформлення  
 

Відмова у здійснені митного 
оформлення 
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У разі якщо у інспектора відсутні підстави для відмови у прийняті 

декларації до оформлення, зокрема, за результатами перших двох етапів 

встановлено, що МД подана та оформлена відповідно до вимог чинного 

законодавства, містить усі обов’язкові реквізити, декларантом надані документи, 

що визначають вартість товару вона приймається до оформлення та 

проставляється штамп «Під митним контролем». 

Відповідно до статті 255 Митного Кодексу України з моменту прийняття 

митної декларації, у митного органу є чотири робочих години для закінчення 

митного оформлення 

Оформлення МД полягає у здійснені таких процедур: перевірка дотримання 

строків подання МД; перевірка наявності відміток про завершення переміщення 

товарів; контроль співставлення (автоматизоване порівняння) даних, які 

містяться в МД, та інших документів, поданих для митного оформлення. 

До додаткових операцій, що здійснюються при митному оформлені ви 

можна віднести: оцінка ризику за допомогою застосування автоматизованої 

системи аналізу і управління ризиками; перевірка правильності визначення коду 

за УКТ ЗЕД; перевірка дотримання заходів нетарифного регулювання. 

Завершення митного оформлення передбачає виконання таких митних 

формальностей як: перевірка відомостей про виконання митних формальностей, 

сформованих за результатами оцінки ризику за МД із застосуванням АСАУР; 

внесення за допомогою АСМО до МД відмітки про завершення митного 

оформлення та номера особистої номерної печатки; передавання МД до ЄАІС 

органів доходів і зборів України з метою статистичного контролю [5]. 

3. Стягнення податків i зборів (митних платежів). Названий елемент також 

має свої особливості:  

- контроль за своєчасністю сплати здійснюють органи фіскальної 

служби; 

- нарахування та сплату митних платежів здійснюють особи, що 

задекларували товар в залежності від його виду та мети переміщення через 

митний кордон;  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0374-12/paran16#n16
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- об’єктом оподаткування митними платежем є операції з ввезення 

виноградних вин на митну територію України; 

- механізм нарахування та сплати митних платежів складається із 

декількох елементів (визначення митної вартості партії вин, країни 

походження, товарної групи тощо).  

У пункті 27 статті 4 Митного Кодексу України наводиться виключний 

перелік митних платежів, до нього належать: мито; акцизний податок із ввезених 

на митну територію України підакцизних товарів (продукції); податок на додану 

вартість із ввезених на митну територію України товарів (продукції).  

Поняття митних платежів дає Податковий кодекс України, відповідно до 

статті 14.1.113 митні платежі – податки, що відповідно до цього Кодексу або 

митного законодавства справляються під час переміщення або у зв’язку з 

переміщенням товарів через митний кордон України та контроль за справлянням 

яких покладено на митні органи [3].  

До митних платежів також слід зарахувати єдиний збір. Відповідно до 

Закону України «Про єдиний збір, який справляється в пунктах пропуску через 

державний кордон України», єдиний збір включає вартість витрат, пов’язаних із: 

відновленням автомобільних доріг; здійсненням уповноваженими органами в 

пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України 

фітосанітарного, ветеринарно-санітарного та державного контролю за 

дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти 

тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин, в розмірі, що не 

перевищує розміру плати за проведення перевірки документів на товар і 

транспортний засіб (контейнер); проведенням митними органами у пунктах 

пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України заходів 

офіційного контролю відповідно до статті 319 Митного кодексу України у формі 

попереднього документального контролю [4]. 

Виноградні вина в обов’язковому порядку проходять державний контролю 

за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17#n2653
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тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин, тому існує 

необхідність сплати єдиного збору.  

Таким чином, особливості митних формальностей, що застосовуються до 

виноградних вин наступні: при переміщенні виноградних вин подається митна 

декларація та її електронна копія (можуть подаватись інші види декларацій – 

тимчасова, періодична тощо); наявність дозвільних документів є обов’язковим 

для періщення; застосовується загальне митне оформлення, види контролю 

здійснюються з викликом уповноважених органів, що проводять державні види 

контролю. Через те, митні формальності при переміщенні виноградних вин через 

митний кордон мають як загальний характер, так і свої особливості. Зокрема, 

можна виокремити такі напрями діяльності митних органів, що застосовуються 

до виноградних вин під час переміщення через митний кордон, а саме митний 

контроль, митне оформлення та стягнення обов’язкових платежів, структурними 

елементами яких є митні формальності. 
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ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЕКСПЕРТИЗИ ПРИ ІМПОРТІ ВИНОГРАДНИХ 

ВИН 

 

Стаття присвячена висвітленню основних положень експертизи при здійсненні 

митного оформлення товарів, зокрема виноградних вин, а також особливостям 

та порядку призначення експертизи, одержання проб та зразків для проведення 

експертизи, оформленню висновків 

 Ключові слова: виноградні вина, експертиза, порядок призначення експертизи, 

завдання експертизи, висновок експерта 

Необхідність здійснення ефективного митного контролю та митного 

оформлення зростаючих обсягів товарів, номенклатура яких постійно 

розширюється, протидія контрабанді та порушенням митних правил ставить 

перед митними органами та їх посадовими особами завдання, які неможливо 

вирішити без застосування спеціальних знань, залучення експертів та 

спеціалістів. Спеціальні знання в митній справі використовуються митними 

органами всіх країн світу, а проведення відповідних досліджень (експертиз) є 

механізмом отримання необхідної для здійснення митного контролю інформації. 

Застосування спеціальних знань в митній справі здійснюється як під час розгляду 

справ про порушення митних правил, так і при прийнятті рішення відносно 

дозволу переміщення товарів та транспортних засобів через митний кордон 

України [2]. 

Питання щодо митних експертиз досліджують у своїх роботах А. Брачук, В. 

Дишлова, В. Драганов, А. Дусик, Г. Карпенко, О. Шевчук та інші 

Метою статті є узагальнення теоретичних підходів щодо визначення 

поняття, сутності та класифікації митних експертиз 
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Експертиза є особливим видом науково-практичного дослідження, 

проведеного експертами з метою одержання достовірного, кваліфікованого, 

об'єктивного і незалежного висновку, необхідного для ухвалення 

обґрунтованого рішення з проблемних чи суперечливих питань, що виникають у 

різних сферах людської діяльності [1].  

Експертиза в митних цілях – це спеціальне науково-практичне дослідження, 

що проводиться експертами з метою надання обґрунтованого висновку щодо 

об'єкта дослідження відповідно до запиту митних органів [4].  

Існує велика кількість експертиз, що мають різне призначення і предмети 

дослідження, вивчають різноманітні об'єкти, використовують різні методи 

дослідження і вирішують різні за значущістю завдання. Загальним для них є 

кінцева мета — встановлення істини [1]. 

Експертиза в митних цілях здійснюється у двох напрямках: 

1) при прийнятті управлінського рішення під час митного контролю та 

митного оформлення; 

2) при здійсненні провадження у справах про порушення митних правил. 

У першій групі виділяються експертизи щодо визначення коду товарів, 

митної вартості товарів, країни походження товарів, визначення хімічного 

складу і фізичної структури товарів (речовин), характеру товару (ліцензійний, 

підакцизний, подвійного призначення) та інших питань, пов’язаних з 

переміщенням товарів і транспортних засобів через митний кордон України. 

Друга група експертиз у митній справі включає експертизи, за допомогою 

яких порушується кримінальна або адміністративна справа (трасологічна, 

почеркознавча тощо) [2]. 

Об’єктами митної експертизи є матеріалізовані джерела інформації, товари 

і предмети, що переміщуються через митний кордон, їхні проби та зразки 

відібрані уповноваженими посадовими особами митного органу для 

дослідження; об’єкти порушення митних правил і контрабанди, різноманітні 

супровідні документи, що використовуються при митному контролі та митному 

оформленні [5]. 
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Необхідні для проведення експертизи умови можуть бути забезпечені лише 

в спеціальних установах: вузах, науково-дослідних інститутах, митних 

лабораторіях, лабораторіях спеціалізованих державних органів. Кожна з таких 

організацій повинна мати розроблені і затверджені Положення про експертну 

діяльність, Положення про експертну комісію. У цих документах повинно бути 

зазначено: завдання, функції, організаційну структуру, джерела фінансування, 

права й обов'язки організації і її експертів, а також деякі інші положення, що 

регламентують взаємини з замовником - правила прийому зразків і видачу 

висновків, вимоги до упакування, транспортування і збереження зразків та ін. 

[1]. 

Для обґрунтованого призначення експертизи необхідно, щоб співробітник 

митних органів – ініціатор її проведення обов’язково знав основи теорії і 

практики проведення відповідної експертизи (її предмети, об’єкти, методи 

дослідження, можливості та ін.).  

Метою проведення експертизи є отримання науково обґрунтованого, 

належним чином процесуально оформленого висновку експерта про виявлені 

ним факти, які разом з іншими фактами будуть оцінені посадовою особою 

митних органів [2]. 

Етапи підготовки до проведення експертизи наступні: 

– визначення виду експертизи залежно від галузі спеціальних знань, 

потрібних для вирішення поставлених питань, і категорії об’єктів, які 

досліджуються;  

– визначення послідовності проведення експертиз у випадку, коли одні й ті 

ж самі об’єкти підлягають різним експертним дослідженням або коли 

проведення одних експертиз обумовлено результатами інших;  

– визначення часу проведення експертизи – експертиза призначається тоді, 

коли зібрано всі потрібні для її проведення матеріали;  

– підготовка об’єктів для проведення експертизи (визначається кількість 

предметів, що передаються на дослідження, відбираються проби й зразки, 

установлюються фактичні відомості, потрібні для надання обґрунтованого 
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висновку. Допомогою в підготовці матеріалів для експертизи можуть бути 

консультації з експертами, яким буде доручено проведення експертизи, 

ознайомлення з рекомендаціями, викладеними в методичній літературі);  

– вибір експертної установи або експерта (спеціаліста) [5].  

Найбільш важливими питаннями, які ставляться перед експертом при 

здійсненні митного контролю та митного оформлення під час переміщення через 

кордон виноградних вин можуть бути:  

– класифікація товару згідно з УКТЗЕД;  

– визначення митної вартості партії виноградних вин;  

– ідентифікація справжності митних печаток, штампів та інших знаків 

митного забезпечення товарів і документів;  

– перевірка дотримання вимог Закону України «Про державний 

контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні 

продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин»; 

– визначення країни походження товару.  

Про призначенні експертизи посадова особа митних органів виносить 

постанову встановленої форми. Постанова повинна містити, крім загальних 

відомостей (часу, місця її винесення, ким її винесено), фактичні дані, що свідчать 

про підстави проведення й визначальні реальні умови проведення конкретної 

експертизи. У ній викладаються обставини, у зв’язку з якими виникла потреба у 

використанні спеціальних знань, зазначається, проведення якої експертизи 

потрібне, назва експертної установи або прізвище, ім’я й по батькові експерта 

(спеціаліста), якому доручено проведення експертизи, перераховуються об’єкти 

експертизи, що надані в розпорядження експерта, товари, транспортні засоби, 

окремі документи й інші матеріали справи, що містять інформацію, яка має 

відношення до предмета експертизи й потрібна для надання висновку, і 

встановлюється предмет експертизи, тобто формулюються питання, що 

підлягають вирішенню [2].  

У постанові повинно бути чітко сформульоване питання, індивідуалізовано 

надані експерту предмети, зазначено безпосередні об’єкти експертизи 
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(наприклад, точно зазначено підписи, відбитки печаток, що підлягають 

дослідженню, а також порівняльні й допоміжні матеріали). Бажано зазначити вид 

упаковки й опис наданих для експертизи об’єктів.  

Якщо експерт під час проведення експертизи виявить обставини, що мають 

значення для прийняття рішення при здійсненні митного контролю та митного 

оформлення товару, з приводу яких йому не було поставлено запитань, він має 

право викласти ці обставини у своєму висновку.  

У разі недостатньої якості або повноти висновку експерта може бути 

призначена додаткова експертиза, проведення якої може доручатись тому ж 

експерту (спеціалісту), або повторна експертиза, проведення якої доручається 

іншому експерту (спеціалісту). Призначення таких експертиз повинно бути 

обґрунтоване у відповідних постановах з посиланням на ті положення з висновку 

експерта, який проводив первинну експертизу, що викликали сумнів, а також з 

викладенням обставин справи, на підставі яких поставлено під сумнів 

достовірність висновків експерта. 

Взяття проб і зразків здійснюється після остаточного визначення щодо 

необхідності проведення експертизи, виду експертизи й відповідно які саме 

зразки і проби підлягають відбору. Взяття проб і зразків здійснюється на підставі 

постанови про взяття проб та зразків встановленої форми,  винесеної посадовою 

особою органу доходів і зборів.  

Постанова про взяття проб та зразків перед проведенням взяття проб і 

зразків пред’являється особі, що декларує товар, про що в постанові вчиняється 

відповідний запис. Про одержання проб і зразків складається протокол, який 

також має встановлену форму. Рішення про призначення експертизи є 

обов’язковим для експерта [2]. 

Тож, митну експертизу можна віднести до особливого класу експертиз, 

оскільки вона має властиві тільки їй характерні ознаки: предмет, завдання, 

об’єкти і методи дослідження. У системі експертних закладів України митні 

лабораторії займають особливе місце, оскільки вони:  
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1) здійснюють експертні дослідження по справах про контрабанду та 

порушення митних правил (застосування санкцій правових норм);  

2) по справах про надання дозволів на здійснення операцій, пов’язаних з 

переміщенням товарів та транспортних засобів через митний кордон України, 

вибору митного режиму та інших операцій, які здійснюються за участю фізичних 

та юридичних осіб ( застосування диспозиції правових норм).  

Виконання завдань митними лабораторіями обумовлює необхідність 

застосування ними різноманітних форм та методів дослідження, особливостей 

оформлення 

Таким чином, митна експертиза виконує важливу функцію у сфері 

контролю за дотриманням норм та правил щодо перетину товарами державного 

кордону, забезпечує захист державної митної політики та потребує детальної 

правової регламентації.  
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СТАН РИНКУ ПОЛІМЕРІВ ТА ВІДХОДІВ ІЗ НИХ В УКРАЇНІ 

 

У даній статті  розглядається  виробництво  полімерних матеріалів та їх 

відходів в Україні, визначено проблеми та основні напрямки розвитку ринку 

полімерів, а також відходів із них. У ході дослідження було проведено аналіз 

тенденцій розвитку ринку в динаміці: визначено фактори впливу на виробництво 

галузі.  Було визначено обсяги виробництва, імпорту і експорту полімерів. 

Досліджено основний сегмент споживачів, вивчено галузі споживання.  

Ключові слова: ринок полімерів, обсяги виробництва, поліетилен, поліпропілен, 

полівінілхлорид; 

 Постановка проблеми. Полімерні матеріали стали невід’ємним атрибутом 

сучасного життя. Збільшення та поширення асортименту виробів із полімерних 

матеріалів пов’язано з їхніми перевагами, зокрема, їх низькою ціною, 

можливістю швидкого й зручного фасування і транспортування продуктів та 

збільшенням терміну їх зберігання. 

 Поліетилен (ПЕ) та полівінілхлорид (ПВХ) використовуються в багатьох 

галузях людської діяльності, у виробництві різноманітних товарів – переважно 

на основі імпортної сировини. Це виробництво майже повністю орієнтовано на 

внутрішнє споживання, а цінова політика напряму залежить від митних зборів і 

податків. На українському ринку присутні готові вироби імпортного 

виробництва, з підвищеними технічними характеристиками. 

Метою статті є дослідження обсягів та структури експортно-імпортних 

операцій України за групою «Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них».  

Нами проаналізовано обсяги та динаміка експортно-імпортних операцій за 

групою «Пластмаси, полімерні матеріали», товарна та географічна структура 
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вказаних  полімерів. Аналіз  основних виробників полімерів в Україні показав,  

що провідним підприємством на даному ринку є ТОВ «Карпатнафтохім».  

Для аналізу даної проблеми нами були використані аналітичні розробки 

консалтингової фірми Pro-Consulting [1]. В залежності від виробництва 

первинних та вторинних полімерів поліетилену, ми провели сегментацію  та 

структурування ринку, при цьому були визначені основні постачальники 

вторинної сировини для переробки та їх середні ціни. Проведено огляд 

державного регулювання галузі, проаналізовано динаміку виробництва як 

первинних, так і вторинних полімерів ПЕ. Також були визначені основні 

оператори ринку, їх частки ринку і проведена сегментація на виробників і 

переробників. Структура полімерних відходів в Україні наведена на рис.1 (дані 

за 2021р відсутні) 

 

Рисунок 1 - Структура полімерних відходів в Україні в 2020р., % 

 

Аналіз даних наведених на рисунку свідчить про те, що найбільшу частку 

полімерних відходів в Україні становить поліетилен – 31%, ПЕТ – 20%, 

ламінований папір – 17%,  ПВХ – 14%, поліпропілен – 10%, полістирол – 8%. 
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 Виходячи з даних наведених вище, можна зробити висновок, що 

український ринок полімерів поліетилену в досліджуваний період активно 

розвивався. Цьому сприяло, головним чином, відновлення економіки України 

після кризи 2016 року. 

Згідно з даними державної служби статистики України, щорічно в країні 

накопичується більше 40 тис. тонн полімерних відходів, в структурі яких 31% 

припадає на поліетилен. Вторинна переробка полімерів з кожним роком набуває 

все більшої актуальності. Це пов'язано не тільки з посиленням 

природоохоронного законодавства, а й в тому числі з подорожчанням первинної 

сировини, а також накопиченням сміття. 

Ринок поліетилену в первинній формі представлений невеликою кількістю 

гравців, серед яких 3 компанії займають більше 90% ринку. Ринок вторинної 

переробки полімерних матеріалів ПЕ менш концентрований і представлений 

великою кількістю компаній з малими частками ринку. 

За останні роки виросло виробництво українських полімерів у первинних 

формах, в основному за рахунок відновлення діяльності ТОВ «Карпатнафтохім» 

також в зв'язку з цим збільшувався експорт української продукції до початку 

активної фази війни.   

Поліетилен використовується в таких галузях промисловості, як харчова 

(тара і упаковка, ящики та палети), будівництво (виробництво кабельно-

провідникової продукції, а також інших будівельних матеріалів), переробна 

промисловість (виробництво упаковки і ізоляції). 

Виробництво вторинних полімерів є одним з найбільш ефективних і 

широко застосовуваних по всьому світу методів боротьби зі забрудненням для 

навколишнього середовища, який наносять пластикові відходи, утилізовані 

невідповідним чином. Викидання пластика у відкритий грунт призводить до 

того, що пластик залишається в первісному вигляді сотні років, і це при тому, що 

на сьогоднішній день з усієї території України сміттєзвалища становлять, за 

різними оцінками, від 4% до 7% всієї площі держави. Спалювання відходів, в 

свою чергу, не є екологічним способом боротьби з відходами, так як при 
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спалюванні в атмосферу виділяється велика кількість шкідливих газів. 

Відповідно, соціальний попит на даний вид економічної діяльності з огляду на 

екологічні проблеми та наявність постійної сировини у вигляді пластикових 

відходів є головними передумовами активного розвитку ринку переробки 

пластичних мас. 

Хоча слід відзначити, що у вторинної сировини у порівнянні з первинною 

очевидним плюсом є низька ціна. Але все ж таки такі суттєві недоліки як 

нестабільність властивостей, наявність сторонніх домішок, відсутність в 

маркуванні показників для застосування перекреслює вище означену перевагу. 

Нами здійснений аналіз найбільш суттєвих  чинників, що впливають на 

ринок вторинних полімерів в Україні. Одним із найбільш суттєвих факторів є 

сировина. На сировину для вторинних полімерів впливає кількість вироблених із 

пластику виробів, так як вони часто приходять в непридатність і стають 

відходами, при цьому якість їх суттєво знижується завдяки зміні полімерного 

складу.  

Наступним чинником впливу на ринок вторинних полімерних матеріалів є 

логістика. 

Логістика у виробництві та переробці пластичних мас є важливим 

фактором, так як віддаленість переробного підприємства від джерела відходів, 

ціни на паливо, наявність налагоджених контактів з перевізниками суттєво 

впливають як на ціну, так і на обсяги виробництва. 

Виробничі потужності. На даний момент в Україні існують підприємства з 

переробки пластику, більш того, їх потужності дозволяють переробляти набагато 

більше відходів, ніж на них надходить, тому переробники нерідко закуповують 

відходи за кордоном (до 2,3 тис. тон пластикових відходів з метою переробки в 

рік). 

Суттєво впливає на ринок переробки полімерів і   державне регулювання. 

Україна прагне наблизити своє законодавство в сфері екології та переробки 

відходів до європейського, однак на практиці реалізується лише мала частка з 



720 
 

декларованого в документах, і тому державна підтримка галузі залишає бажати 

кращого. 

Споживання. Споживачами на ринку є виробники деяких видів продукції 

з пластика (труби для газо- та водопостачання, фітинги, шланги; ємності, 

контейнери, ящики; різні види плівки, упаковка; кришки і ковпаки; кабельна 

ізоляція, корпусу електроприладів, комплектуючі деталі; поліестер для тканин; з 

санітарними обмеженнями - харчова упаковка та іграшки), тому тут вторинні 

полімери вступають в конкуренцію з первинними. Перспективною є 

переорієнтація виробництва з пластику на використання вторинних гранул 

полімерів у міру можливості (через фізичні обмеження якості вторинних 

полімерів), що дозволить знизити вартість таких пластикових виробів і частково 

вирішити проблему з забрудненнями навколишнього середовища. 

Аналіз статистичний даних щодо переробки гумових і пластмасових 

виробів за 2018-2020 роки наведені на рис. 2 [2]. 

 

 

Рисунок 2 - Статистичний дані вторинної переробки гумових і пластмасових 

виробів за 2018-2020 роки в Україні,  %. 

(дані за 2021 рік відсутні) 
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Проаналізувавши статистичні дані можна дійти висновку, що в загальному 

українські підприємства показують гарні результати у переробці відходів з 

пластмасових виробів. У 2018 році цей  показник сягнув 99, у 2019 році показник 

становив 100% і у 2020 році він  знову знизився до 99%. Але в порівнянні з 

іншими країнами, Україна справляється з вторинною переробкою пластмас  

набагато гірше. В першу чергу, це пов'язано з тим, що 96% всіх відходів, в тому 

числі і пластик, відправляються на полігон, і тільки 7% побутових відходів 

переробляються. 

Нами здійснена сегментація виробництва полімерів за видами в Україні 

рис. 3.  

 

Рисунок 3 - Сегментація виробництва полімерів за видами в Україні,% 

 

Аналіз даних наведених на діаграмі показує, що найбільш широке 

застосування має поліетилен, він використовується в різних промислових 

сегментах - радіоелектроніці, будівництві, харчовій і легкій промисловості, 

медицині і т.д. (49,5%). Полівінілхлорид сьогодні є найбільш популярним 

полімером за обсягами використання в промисловості (28,40%). Упаковка з 

поліпропілену – це сегмент ринку пластикових виробів, що бурхливо 
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розвивається. Крім того, великими споживачами гранульованого поліпропілену 

в Україні є компанії, що виробляють товари побутового призначення, 

канцтовари, іграшки (22,10%). Деякі марки поліпропілену переробляються 

також екструзійно-видувним і ротаційним способами для отримання різного 

роду ємностей і тари. 

Споживання полімерів збільшується в усьому світі, чому сприяє розвиток 

технологій виробництва і переробки полімерних матеріалів. Сфери застосування 

різних видів пластику розширюються, в тому числі, за рахунок частки металевих 

сплавів і кераміки, оскільки полімери менше коштують і легко переробляються. 

Вторинні гранули, одержувані при переробці полімерних відходів, здешевлюють 

виробництво кінцевої продукції. При правильній обробці, такі гранули 

максимально зберігають характеристики первинних полімерів. Вторинна 

переробка пластика в Україні розвивається повільно, проте в 2019 році під 

переробку потрапило 51,4 тисячі тонн пластикових відходів. 

Виробництво первинних полімерів в Україні має набагато менші масштаби, ніж 

імпортні поставки, оскільки основні споживачі працюють з іноземними 

постачальниками, які можуть забезпечити необхідні обсяги і необхідну якість 

сировини. На динаміку вартості полімерів впливають як зміни курсів валют, так 

і зміна контрагентів і асортименту продукції, що закуповується [3]. 

Висновки. Українські підприємства активно беруть участь у здійсненні 

зовнішньоекономічних операцій, проте баланс у торгівлі товарами стабільно 

від’ємний, що підтверджує бездіяльність держави щодо підтримки та захисту 

експортерів, яким важко конкурувати з іноземними виробниками. Відсутність 

достатньої кількості виробників полімерної та іншої сировини призводить до 

імпортозалежності вітчизняного ринку. 

 Для покращення експортно-імпортних операцій України необхідно:  

вдосконалення нормативно-правової бази та оподаткування; зменшення бар’єрів 

у двосторонній торгівлі та створення зон вільної торгівлі з перспективними для 

України країнами;  
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У виробництві пластмас необхідно розробити механізми державної 

політики щодо підвищення екологічних вимог і стандартів до виробників, 

сприяти впровадженню нових енергозберігаючих технологій, залученню 

приватних інвестицій, надання державної підтримку вітчизняним виробникам.  
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У роботі розглянуто питання митного контролю, а також системи 

ефективного управління ризиками та посилення зовнішньоекономічної безпеки 

країни. Автором досліджені теоретичні та прикладні аспекти управління 

ризиками в митній справі. Розглянуто останні тенденції, що призводять до 

перегляду підходів до забезпечення ефективності митного контролю, а також 

проведено актуалізацією питань формування ефективної системи управління 

ризиками в контексті митного контролю. 
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На сучасному етапі, важливу роль відіграє сфера митного контролю, а саме 

система ефективного управління ризиками та посилення зовнішньоекономічної 

безпеки країни. Це створить сприятливі умови для переміщення товарів через 

державний кордон шляхом спрощення, пришвидшення та удосконалення митних 

процедур. Пріоритетним є насамперед дослідження теоретичних та прикладних 

аспектів управління ризиками в митній справі. Існує абсолютна потреба в 

уніфікації вітчизняної законодавчої бази у сфері митниці, що стосується митних 

стандартів на міжнародному рівні; формуванням останніх тенденцій, що 

призводять до перегляду підходів до забезпечення ефективності митного 

контролю; актуалізацією питань формування ефективної системи управління 

ризиками в контексті митного контролю [1, с. 185]. Необхідно систематизувати 

світовий досвід з приводу керування ризиками на митниці. 

Митний контроль та митне оформлення товарів відіграють важливу роль у 

системі інструментів митного контролю. Це має свої особливості в залежності 

від ступеня інтеграції держав, приналежності їх до того чи іншого товариства або 

союзу. Міжнародна торгівля України розвивається стрімкими темпами. 

Спостерігається збільшення обсягів імпорту товарів в Україну, у зв'язку з чим 

міжнародні організації посилюють вимоги щодо вільного входу іноземних 

товарів на внутрішній ринок України. Тому є необхідність вдосконалити 

процедуру митного контролю в Україні. 

Метою дослідження є дослідження є визначення сутності митного 

контролю, розкриття його принципів у системі державного фінансового 

контролю в контексті захисту фінансових інтересів держави. 

В Україні досі залишається недостатньою кількість специфічних 

досліджень з питань митного контролю, проте деякі вчені так чи інакше. 

торкаються цієї теми. Зокрема, питання митного контролю піднімалися такими 

вченими: К. Кондратенко, І. Бережнюк, А. Павлов, С. Терещенко, Т. Іванов, І. 

Стефанюк, Л. Савченко, П. Пашко, М. Романов. 
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Митний контроль – це комплекс заходів, які вживаються митними органами 

у межах їх повноважень, головною метою яких є забезпечення дотримання 

чинного митного законодавства [2]. 

Абсолютно всі товари та транспортні засоби, що перевозяться через митний 

кордон України, обов'язково підлягають митному контролю. Основна мета 

митного контролю, як зазначено в Митній енциклопедії, полягає в перевірці 

проведення митних операцій і дій відповідно до митного законодавства; 

дотримання фізичними та юридичними особами, які займаються митною 

діяльністю, встановлених митних правил і процедур, а саме порядку 

переміщення товарів та будь-яких предметів через митний кордон України [3, с. 

68]. 

Система комплексного контролю над товарами та транспортними засобами, 

що перевозиться через митний кордон, складається з послідовних заходів 

контролю, заснованих на широкому використанні методів аналізу ризиків як на 

етапах отримання даних про наміри здійснювати зовнішню торгівлю, так і 

протягом митного оформлення товарів та після випуску товарів у вільний обіг. 

Такі базові елементи являють собою безперервний процес, спрямований на 

забезпечення захисту перш за все економічних інтересів держави, усунення 

порушень митного і податкового законодавства. 

Слід зазначити, що застосування заходів контролю за вибірковим порядком 

здійснюється відповідно до основних принципів Кіотської конвенції – 

спрощенням митних процедур і скороченням часу на митне оформлення. При 

цьому митні органи співпрацюють з іншими контролюючими органами, членами 

ЗЕД, уповноваженими економічними операторами та професійними асоціаціями 

або асоціаціями [4]. 

Саме тому дотримання принципу вибірковості та зниження чинних заходів 

контролю до 10-15% обсягу зовнішньоторговельних операцій є позитивним 

кроком в реорганізації діяльності митних підрозділів. Однак зменшення митного 

контролю при митному оформленні повинно бути замінено розширенням такого 

контролю після митного оформлення товарів і їх випуску у вільний обіг (це 
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становить 85-90% товарообігу у сфері ЗЕД). 

Зони митного контролю України можуть створюватися в пунктах митного 

перетину кордону на пунктах перетину кордону держави, а також на територіях 

морських і річкових портів, аеропортів, вокзалів і на території підприємств, 

вільних митних зон, митних складів та інших місцях. Порядок створення таких 

зон забезпечує ПФУ [5, с. 418]. 

З точки зору бізнесу найбільш важливою сферою реформування митниці є 

автоматизація митних процедур і електронний обмін даними. В сучасну цифрову 

епоху митниці майже у всіх країнах світу реалізують проєкти, спрямовані на 

автоматизацію адміністративних процесів і впровадження електронного 

документообігу. Процес автоматизації митних процедур і застосування сучасних 

інформаційних технологій на митниці дозволяє значно пришвидшити 

виробництво товарів, спростити контроль при митному оформленні, знизити 

роль «людського фактора» і зменшити можливості для корупції.  

«Електронна митниця» – це не просто ідея декількох країн. Це майбутнє 

митного співтовариства світу. З метою вдосконалення митниці необхідно 

створити нові електронні інформаційні системи та моделі діяльності в галузі 

електронної комерції на місцях, такі як міжнародна електронна комерція, які 

будуть функціонально сумісні з аналогічними системами різних країн. Для 

здійснення електронного декларування, необхідно використовувати електронні 

митні декларації, засвідчені електронними цифровими підписами, та інші 

електронні документи або їх реквізити, що встановлені у випадках, передбачених 

законом [5, с. 185]. E-Customs – це мультифункціональна інтегрована система, 

яка органічно поєднує:  

– інформаційні та комунікаційні технології різних країн світу і набір 

механізмів їх застосування;  

– чинні інформаційні системи для контролю експорту, імпорту та 

транзиту в єдину автоматизовану систему, що забезпечує обмін електронною 

інформацією між усіма органами влади та суб'єктами, які беруть участь в 

експортно-імпортних операціях;  
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– системи технологічного забезпечення безперервного потоку, 

накопичення та обробки електронної інформації між митними адміністраціями 

держав, національними органами державної влади та суб'єктами міжнародної 

електронної торгівлі [6, с. 177]. 

До прикладу, ще у 2018 році митницею Державної митної служби було 

виявлено 48,9 тис. порушень митних правил. Вартість правопорушень на суму 

3,4 млрд. грн. У порівнянні з відповідним періодом 2017 року кількість 

складених протоколів про порушення митних правил збільшилась на 51%, а 

вартість правопорушення скоротилася вдвічі. У 5,4 тис. справ про порушення 

митних правил тимчасово вилучено предмети правопорушень на суму 914 млн. 

грн. Сума тимчасово вилучених предметів правопорушень збільшилась на 24%. 

Митною службою було зафіксовано 39,2 тис. випадків щодо порушених 

правил митного законодавства протягом попереднього року, що на 81% більше, 

ніж за такий же період 2017 року. 

Митницею було передано 6,2 тисячі справ в суд щодо порушень митних 

правил загальною сумою 2,5 мільярда гривень. За результатами розгляду справ 

про порушення митних правил, суд прийняв рішення про накладення штрафу та 

конфіскації майна в розмірі 483,8 мільйона грн. [7]. 

Н сьогодні, важливим та головне ефективним методом протидії митним 

правопорушенням є співпраця та обмін необхідною інформацією з 

компетентними органами іноземних держав в рамках взаємної адміністративної 

допомоги. Це забезпечує запобігання і сприяє виявленню незаконних експортно-

імпортних операцій та факт несплати обов'язкових митних платежів до бюджету. 

За результатами міжнародного співробітництва у 2021 році було порушено 

понад 712 випадків порушення митних правил на суму 686,5 млн. грн. Крім того, 

міжнародне співробітництво призвело до виявлення несплати обов'язкових 

митних зборів на суму понад 21,2 млн. грн., 208 матеріалів отриманих відповідей 

були передані в територіальні підрозділи Державної фіскальної служби для 

встановлення наявності ознак вчинення кримінальних злочинів і проведення 

контрольних заходів. 
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Внаслідок обробки матеріалів вже порушено 29 кримінальних справ 

територіальними підрозділами Державної фіскальної служби. 

Найбільш поширеними є випадки незаконного переміщення через митний 

кордон саме товарів промисловості. За цей період за порушення було вилучено 

товарів на 568,6 млн. грн. Вилучено автомобілів на суму 149,9 млн. грн., 

бакалійні товари – на 119,3 млн. грн., валют – 76 млн. грн. 

Відтак, автоматизація митниці також є важливим аспектом митної реформи. 

Не зважаючи на значні успіхи електронного декларування, воно все ще не 

ідеальне. Багато митних процесів все ще засновані на паперових документах, що 

не відповідає поточному технічному прогресу і кращим світовим практикам. 

Технологія електронної автономізації дає можливість отримати декілька 

переваг одночасно, зокрема: 

1. Скорочення фізичного контакту між бізнесом та державними органами 

зводить до мінімуму корупційні ризики. 

2. Автоматизувати і спростити декларування для бізнесу. 

3. Сформувати більш всебічний погляд на діяльність підприємства з 

точки зору контролюючого органу. 

За даними Всесвітньої митної організації в Європейському регіоні, 

загальний відсоток електронних митних декларацій перевищує 90%. 

Варто зауважити, що в країнах ЄС митне оформлення займає менше ніж 5 

хвилин в 63% випадків і перевищує 1 годину в 9% випадків (це може зайняти до 

48 годин). Ці результати не можуть бути досягнуті без істотного прогресу в 

автоматизації митниці та управлінні ризиками. 

На відміну від фінансових штрафів в податковому законодавстві (які 

застосовуються до суб'єктів підприємницької діяльності), відповідальність за 

порушення митних правил носить персональний характер – з фізичної особи 

накладається штраф.  

Митна корупція завдає шкоди ведення бізнесу в країні в цілому. Корупційна 

практика, пов'язана з митним оформленням, спотворює конкуренцію, завдає 

шкоди законної ділової активності чесного бізнесу, створює ризики для безпеки 
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ланцюжка постачання і економічної безпеки держави в цілому. Ось чому заходи, 

спрямовані на запобігання корупції та зниження корупційних ризиків, важливі 

для створення сприятливого ділового клімату в країні. Тіньова економіка, 

нелегальне переміщення товарів через митний кордон, схеми ухилення від 

податків завдають шкоди законним інтересам добросовісних компаній і 

спотворюють конкуренцію на ринку. Саме тому бізнес зацікавлений в тому, щоб 

держава в особі митної адміністрації активно протидіяла порушенням митного 

законодавства. 

У 2020 році налічувалося 121 зона постійного митного контролю та 50 зон 

тимчасового митного контролю, 58 митних складів (51 відкритий, 7 закритих), 

23 склади тимчасового зберігання (12 відкритих, 11 закритих), 4 магазини 

безмитної торгівлі. торгові та 10 підприємств, розташованих на контрольно-

пропускному пункті. 

Середній час митного оформлення у 2020 році склав 2 години. 11 хвилин 

(без урахування митних декларацій). У 2019 році тривалість була дещо більша: 2 

ч. 22 хв. Середній час для митних декларацій імпорту типу 40 у 2020 році 

збільшився до 2 годин. 32 хвилини (2 години 02 хвилини у 2019 році), а середній 

час для митних декларацій експорту типу 10 у 2020 році збільшено до 1 години 

35 хвилин (1 година 14 хвилин у 2019 році) [8]. 

При протидії порушенню митного законодавства держава повинна 

зосередитися на питаннях викорінення передумов існування тіньових схем на 

митниці.  

Отже, знаковим є те, що для боротьби з однією з найпоширеніших схем 

легального ввезення комерційних товарних партій без сплати належних мит 

Парламентом прийнято законодавчі зміни, які обмежують пільгове 

оподаткування товарів, які ввозяться фізичними особами в особистому багажі та 

в міжнародних експрес-відправленнях і поштою.  
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АНАЛІЗ РИНКУ ЛАКОФАРБОВИХ МАТЕРІАЛІВ В УКРАЇНІ 

 

Дана стаття присвячена аналізу стану вітчизняного ринку лакофарбових 

матеріалів, тенденцій і перспектив подальшого розвитку. Проаналізовано стан, 

динаміку та структуру виробництва лакофарбових матеріалів. Визначено 

обсяги та динаміку імпортно-експортного бізнесу лакофарбових матеріалів на 
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внутрішньому ринку. Визначено тенденції розвитку та перспективи ринку 

лакофарбових матеріалів. 

Ключові слова: лакофарбові матеріали, імпорт та експорт, водно-дисперсійні 

фарби, фарби на органічних розчинниках, динаміка виробництва, реалізація, 

споживання, пропозиція. 

Постановка проблеми. Ринок лакофарбових матеріалів розвивається 

повільно. Проте аналіз українського ринку лакофарбових матеріалів є складним 

процесом так як, відмінності у визначеннях термінів «фарби та лакофарбові 

матеріали» та «фарби та лакофарбова продукція», впливають на порівняння 

статистики виробництва та реалізації; відсутні стандарти збору та обробки 

ринкового статистичного аналізу; велика кількість малих підприємств, випуск 

продукції яких важко відслідковувати та формувати статистичну звітність. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У роботах І. Бакуса, Д. Ісакової, О. 

Золотарьової, Т. Караваєвої, М. Бойко, О. Мельника висвітлено питання 

вивчення розвитку та перспектив українського ринку лакофарбових матеріалів у 

різні роки. 

Метою даної статті є аналіз поточної ситуації на ринку лакофарбових 

матеріалів, основних виробників, формування структури імпорту та експорту та 

сегментації галузі. 

Важливим чинником зміцнення національної економіки сьогодні є 

авангардна промислова діяльність. Галузь має потенціал для зміцнення економік 

країн з різним рівнем економічного розвитку, становлення значної частки ВВП, 

підвищення кваліфікації, значну частку іноземної валюти, створення та 

збереження мільйонів робочих місць, поповнення національної скарбниці та 

заробітної плати. . Враховуючи галузь промисловості та визначаючи важливість 

кожної галузі діяльності, ми пропонуємо дослідити галузь, яка, на наш погляд, 

має економічні перспективи та прогрес – промисловість покриттів [3]. 

Лакофарбова промисловість — галузь хімічної промисловості, 

підприємства якої виробляють різноманітні декоративно-захисні покриття, 

затверджувачі, прискорювачі, синтетичні лакові смоли, деякі види пігментів 
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тощо. У виробництві продукції лакофарбової промисловості використовується 

близько 350 різних видів сировини і напівфабрикатів. 

Фарби та лаки - це матеріали, що складаються з багатьох компонентів, які 

наносяться у вигляді рідини або порошку на поверхню, що підлягає обробці. Під 

час висихання лакофарбові матеріали утворюють міцну плівку, яка називається 

лаком. Основним призначенням фарбування є захист поверхні від факторів 

зовнішнього середовища (води, температури, різних хімічних і шкідливих 

речовин, корозії). Крім того, лакофарбові матеріали використовуються в 

дизайнерських цілях: для додання певного зовнішнього вигляду, кольору або 

фактури поверхні [2]. 

Враховуючи велику галузеву структуру ЛФМ, важко сформулювати єдину 

систему та базу даних, що містить кількісні показники, що характеризують 

економічний потенціал кожного виробництва. Тому на загальнодержавному 

рівні Національним класифікатором товарів і послуг України виділяють такі 

види лакофарбових матеріалів: 

– лакофарбові матеріали на основі водорозчинних полімерів (водорозчинні 

фарби та лаки); 

– лакофарбові матеріали на основі диспергованих або розчинених у 

неводних середовищах полімерів (легкорозчинні органічні матеріали); 

– лакофарбові матеріали, готові сикативи (водорозчинні грунтовки, 

шпаклівки, штукатурки, розчинники); 

–   клей і желатин [5]. 

Після визначення основних характеристик виробництва лакофарбових 

матеріалів розглянемо національний ринок ЛФМ для оцінки виробничих 

потужностей вітчизняних виробників та визначення позиції українських 

виробників у лакофарбових матеріалах, що пропонуються на території України. 

Показники продажів за 2020 рік неоднозначні: деякі компанії зберегли або 

збільшили продажі, а інші повідомили про зниження продажів. Загалом, сегмент 

архітектурних покриттів показав найкращі результати під час завдання 2020 
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року, оскільки споживачі залишалися вдома та працювали над проектами 

покращення дому [4]. 

Нині в Україні виробляється близько двох тисяч лакофарбових матеріалів. 

У 2020 році український ринок має природний обсяг виробництва 500 тис. тонн, 

вартість якого становить 1 млн дол. Український ринок лакофарбових матеріалів 

поки що невеликий порівняно з країнами ЄС [4].  

Якщо в країнах ЄС продаж фарби на душу населення сягає 12 кг, з яких у 

найбільш благополучних країнах (наприклад, Велика Британія) – 20 кг, то в 

Україні в 2017 році цей показник становить 4,4-4,5 кг. За оцінками маркетологів, 

у 2017 році в Україні лаки та покриття. ринкове виробництво сягнуло 280-290 

тис. тонн, і в той же час воно відстає від європейського ринку за обсягом 

продажів, що свідчить про великий потенціал внутрішнього ринку. При цьому 

вже у 2021 році у виробництві лаків і фарб кількість продукції скоротилася на 

16,1% порівняно з попереднім роком. Все це вказує на еволюційний процес на 

ринку, який завершиться найближчим часом[8]. 

У 2021 році вітчизняний ринок фарби продовжить динамічно розвиватися. 

За оцінками, ємність ринку цієї продукції зросла на 12-15% – з 254 тис. тонн у 

2018 році до 285 тис. тонн у 2019 році. За останні п’ять років вітчизняний ринок 

ЛКМ демонстрував досить високі темпи зростання: у 2019 році український 

ринок ЛФМ зріс на 12-15%, у 2020 році – близько 10%, у 2021 році – близько 

15%. Водночас експерти відзначили, що в Україні найактивніше розвиваються 

вододисперсійні матеріали[3]. 

Найбільшим попитом в Україні користуються алкідні та водно-дисперсійні 

покриття: на перші припадає 55-60% усього ринку ЛФМ, на другі – 30-35%. 

Маркетологи оцінюють частку компанії на ринку масляних і порошкових фарб у 

5-7% відповідно. Склад українського ринку ЛФМ за останні 3-5 років значно 

розширився. Так, якщо у 2010 році виробництвом лакофарбових матеріалів 

займалося понад 50 компаній, то на початок 2020 року на цьому ринку вже було 

задіяно понад 150 виробників фарб, у тому числі великі міжнародні виробники 

фарб власного виробництва у багатьох країнах. країни Європи та світові об'єкти. 
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Звичайно, збільшення кількості виробників також значно загострило 

конкуренцію на внутрішньому ринку ЛФМ. У результаті з 2019-2020 років 

виробники та імпортери лакофарбової продукції оптимізували внутрішні бізнес-

процеси та почали більше уваги приділяти рекламній підтримці своєї продукції 

[4]. 

  За даними Держкомстату, на сьогодні, в Україні нараховується більше 200 

виробників, з яких не більше 20 випускають близько 70% усієї ЛФ продукції у 

країні. Лідерами серед них є «Снежка Украина», «Мефферт Ганза Фарбен» (ТМ 

«Дюфа», ТМ «МГФ»), «ЗИП» (ТМ «Зебра», «Триора», «Мальва»), «Тиккурила 

Украина» (ТМ «Колорит»), «Капарол Днепр» (ТМ «Альпина»), «Фейдаль УА» 

(ТМ «Фейдаль»), «Полисан» (ТМ «Полисан»), ЧП Олейников (ТМ Smile) та інші. 

Сьогодні ці компанії випускають близько 40% всієї вітчизняної продукції (у 

фізичному вираженні), а в майбутньому вони будуть забезпечувати до 50% 

потреб українського ринку. Незважаючи на численний склад, лідерами 

українського ринку виробництва фарб можна назвати не багатьох. 

Серед продукції закордонних виробників найбільш відомими українським 

споживачам є виробники Caparol, Tikkurila, Akzo Nobel, Remmers, Johnstones, 

Teknos.  

Відповідно до проведеного аналізу ринку ЛФМ визначимо перспективність 

розвитку даної галузі. Для розв’язання зазначеного питання нами обрано SWOT-

аналіз (рис.).  

 
Сильні сторони (S): 
1. Якісна сетрифікована продукція. 
2. Широка популярність марок. 
3. Виважена управлінська система. 
4. Потужність логістичні центри. 
5. Значні обсяги виробництва ЛФМ. 
6. Розгалуженість виробничого 
потенціалу. 

Слабкі сторони (W): 
1. Велика частка імпортованого 
подібного товару. 
2. Необхіднсть розширення каналів 
збуту, а також сегментів ринку. 
3. Невелика кількість ексклюзивного 
асортименту продукції. 
4. Високі оперативні витрати. 



735 
 

Можливість (О): 
1. Можливість виходу на нові ринки. 
2. Попит на нову продукцію. 
3. Попит в інших регіонах та країнах. 
4. Збільшення експорту. 
5. Імпортозаміщення товарів. 
6. Підвищення якості продукції. 

Загрози (Т): 
1. Втрата частки ринку за рахунок 
появи конкурентів. 
2. Втрата товарів при 
транспортуванні. 
3. Наявність підробок. 
4. Можливе зниження цін на ринку. 
5. Природні фактори. 

 

Рисунок 1 - SWOT-аналіз ринку ЛФМ 

 

Аналізуючи сформовану матрицю, можна зробити висновок, що на ринок 

ЛФМ в Україні впливають зовнішні фактори та структурні зміни. Існуюча 

конкуренція, з одного боку, стимулює підвищення якості та оновлення 

технологічної бази виробництва, а з іншого – створює жорсткі умови для 

виживання підприємств на внутрішньому та міжнародному рівнях. Ми вважаємо 

за необхідне висвітлити всі можливості поточного та майбутнього розвитку 

галузі ЛФМ. 

Основною проблемою, яку необхідно вирішити, є імпорт значної частини 

продукції лакофарбової промисловості іноземних виробників. Проте вирішити 

цю проблему можливо за рахунок використання наявної кадрової бази, 

професійної освіти, використання виробничих потужностей високого рівня та 

інших факторів, що сприяють розвитку галузі. 

Висновки 

Підсумовуючи, зазначимо, що лакофарбова галузь хімічної промисловості в 

Україні має значну привабливість розвитку та перспективи для майбутніх 

галузей економічної діяльності. Світовий ринок ЛФМ пропонує широкий 

асортимент хімічної продукції та визнаний у країнах по всьому світу. Найбільш 

успішні підприємства виробляють якісну продукцію і є надійними партнерами в 

системі зовнішньоекономічних зв'язків.  

За останні роки споживання ЛФМ на українському ринку поступово 

зростає. В першу чергу це пов’язано з тим, що іноземні виробники не 
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поступаються вітчизняній продукції за якістю, чим залучають покупців. З чим 

пов'язаний успіх імпортної лакофарбової продукції? По-перше, якість 

вітчизняних лакофарбових матеріалів далека від європейських стандартів, 

основною продукцією, що споживається в Україні, залишаються традиційні 

лакофарбові матеріали, виробництво яких не завжди є екологічним (може 

містити шкідливі домішки). По-друге, це обмежений асортимент, невеликий 

вибір вітчизняних лакофарбових матеріалів. 

Але, на наш погляд, основною причиною, через яку споживачі обирають 

імпортну продукцію, є психологічний ефект від того, що споживачі сприймають 

іноземні лакофарбові матеріали як більш якісні та екологічні спочатку порівняно 

з українськими. Виходом із останньої ситуації може бути створення українського 

бренду. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА АСОРТИМЕНТУ ЛАКОФАРБОВИХ 

МАТЕРІАЛІВ 

 

Стаття присвячена товарознавчій характеристиці лакофарбових матеріалів. 

Описані основні складові компоненти лакофарбових матеріалів, що впливають 

на їх властивості. Здійснено аналіз основних торгових марок лакофарбових 

матеріалів, що присутні на вітчизняному ринку. 

Ключові слова: лакофарбові матеріали, властивості, плівкоутворюючі 

речовини, пігменти, розчинники, властивості, наповнювачі, масляні (масляно-

смолянi) лаки, смоляні лаки, олійні фарби, емалеві фарби (емалi), Водно-

емульсійні фарби, казеїнові фарби, силікатні фарби, ґрунтовка, шпаклівка. 

Постановка проблеми: асортимент лакофарбових матеріалів які присутні на 

вітчизняному ринку надзвичайно великий і потребує  дослідження споживних 

властивостей та їх товарознавчої характеристики. Цим власне і визначається 

актуальність даної статті. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Останнім часом хімічна 

промисловість випускає досить великий асортимент лакофарбових матеріалів 

різного призначення. Провідні українські вчені такі як І. Бакус, Д. Ісаков, О. 

Золотарьов, Т. Караваєв, М. Бойко, О. Мельник та ін. приділяли значну увагу 

проблемі довговічності лакофарбових матеріалів. Однак потреба подальшого 

дослідження товарознавчої характеристики нових видів лакофарбових 

матеріалів існує. 

Метою статті є товарознавча характеристика асортименту нових видів 

лакофарбових матеріалів. 
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Найбільш велику і важливу групу хімічних товарів становлять лакофарбові 

товари, призначені для одержання захисних і декоративних лакофарбових 

покриттів. Серед усіх покриттів, які використовуються для захисту металів від 

корозії, лакофарбові покриття становлять близько 90% (щорічно у всьому світі 

від корозії руйнуються близько 25 млн т сталі і чавуну). Такі покриття не тільки 

захищають металеві вироби від корозії, а і вироби із деревини від гниття, а також 

надають багатьом виробам гарний зовнішній вигляд, захищають їх від 

забруднення і полегшують догляд за ними. Велика роль лакофарбових товарів у 

підвищенні естетичних властивостей багатьох непродовольчих товарів, а також 

у поліпшенні санітарно-гігієнічного стану житла і їхнього декоративного 

оформлення. 

Основними лакофарбовими товарами є оліфи, лаки і барвисті речовини 

(фарби). Головною складовою частиною їх, що утворює основу покриття, є 

плівкоутворювальні речовини, які застосовуються у вигляді перероблених 

рослинних масел (оліф), розчинів синтетичних смол, клеїв й ін. Всі найважливіші 

властивості лакофарбових покриттів, їх міцність і стійкість до впливу 

різноманітних зовнiшнiх чинників, обумовлені властивостями вихiдних 

сировинних матеріалів і в першу чергу природою плівкоутворювальних 

речовини та якістю[6]. 

Лакофарбовими називають природні чи штучні матеріали, які наносять у 

в’язко-рідкому стані тонким шаром (60 – 500 мкм) на поверхню будівельних 

конструкцій і деталей для утворення покриття з необхідними властивостями – 

захисними, декоративними, спеціальними. Основними компонентами, що 

складають лакофарбову композицію, є плівкоутворюючі речовини, пігменти, 

наповнювачі, сикативи, розчинники [3]. 

Плівкоутворюючі (сполучні) речовини забезпечують зчеплення між собою 

часток пігменту, висихання покриття за рахунок реакції полімеризації, адгезію 

покриття до пофарбованої поверхні [5]. 

Плівкоутворювальні речовини із сильною міжмолекулярною взаємодією (із 

високою когезією) звичайно мають слабку адгезію, І навпаки, при слабкiй 
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мiжмолекулярній взаємодії плівкоутворювача; адгезія сильніша. Пояснюється це 

тим, що при сильнiй мiжмолекулярній взаємодії молекулярні ланцюги 

плівкоутворювальноï речовини (наприклад, кристалізуючого полімеру) менш 

гнучкі і гірше проникають у нерівності і пори виробу, що перешкоджає 

встановленню молекулярного контакту на можливо більшiй площі дотику плiвки 

покриття і поверхні тіла.  

Основні види плівкоутворюючих речовин наведені на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Основні види плінкоутворюючих речовин [5] 
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Класифікація пігментів за їх походженням наведена на рис. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Види пігментів [5] 

Наступним компонентом що входить до складу лакофарбових матеріалів та 

впливає на формування споживчих властивостей є наповнювачі. 

Наповнювачі – це тонкомелені мінеральні матеріали, які вводять у 

лакофарбову композицію з метою економії дорогих пігментів, підвищення 

в'язкості складу, міцності, щільності й температурної стійкості покриття. 

Перераховані функції забезпечуються введенням сульфату барію, сульфату 

кальцію, карбонату кальцію, кремнезему, діатоміту, глини, тальку, слюди. 

Для забезпечення лакофарбовим складам необхідної малярської 

консистенції використовують розчиннники - рідини органічного походження. 

Білила 
цинкові, 
білила 

титанові, 
білила 

свинцеві, 
крон 

свинцевий,  
сажа 

малярська, 
зелень 

цинкова, 
оксид 
хрому, 
лазур 

 

природні штучні 

Крейда, 
вапно, 
каолін, 
охра, 

умбра, 
сурик 

залізний, 
перекис 

марганцю, 
графіт 
тощо 

Золотавий 
пігмент, 

сріблистий 
пігмент 

(алюмінієв
а пудра) 

органічні мінеральні 

Аніліновий 
чорний, 

нікелевий 
жовтий,  
муміє, 

фталоціані
новий 

блакитний, 
карбазолов

ий 
фіолетовий

, 

Класифікаці
я пігментів 



741 
 

Розчинниками називають рiзноманiтнi легколетючі органічні рідини, 

спроможнi розчиняти плівкоутворювальні речовини (смоли, ефіри целюлози, олт 

й оліфи) та iншi складові частини лаків і фарб (крім пігментів) [4]. 

Класифікація розчинників за призначенням наведена на рис. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Основні види розчинників та їх похідні [5] 
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− структурою поверхні: глибокоматові, матові, напівматові, 

напівглянсові, глянсові, високоглянсові; 

− за способом сушіння: холодної сушки і гарячої сушки; 

− за умовами експлуатації: лакофарбові матеріали для робіт на 

відкритому повітрі (атмосферостійкі), лакофарбові матеріали для внутрішніх 

робіт (обмеженої атмосферостійкості), для захисту виробів, водостійкі 

лакофарбові матеріали, термостійкі, маслобензостійкі, електроізоляційні, 

спеціальні (стійкі до впливу різних хімічних і шкідливих речовин); 

− за способом нанесення: валиком, пензлем, пульверизатором, 

електрофорезом [2]. 

Важливою групою лакофарбових матеріалів є лаки. 

Лаками називають розчини смол в органічних розчинниках. Пiсля 

висихання вони утворюють на поверхні виробів, тверді, прозорі (за винятком 

асфальтобітумних лаків) і блискучі плівки, що виконують захиснi i декоративні 

функції. Їх застосовують для лакування пофарбованих поверхонь виробів. На 

основі лаків із різноманітними наповнювачами і пігментами виготовляють 

грунтовки і шпаклівки. Велика кількість лаків витрачається для виготовлення 

емалевих фарб. 

За призначенням лаки поділяються на такі групи: для зовнiшнiх робіт 

(атмосферостійкі), для внутрiшньоï оздоби, для художніх робіт, стійкі до 

агресивних середовищ, термостійкі, електроізоляційні і лаки спеціального 

призначення (наприклад, лаки для оздоби шкіри, для покриття жерсті 

консервних банок й ін.) [6].  

За природою плівкоутворювальні речовини, лаки поділяють на такі групи:  

− масляні (масляно-смолянi), виготовлені на основі рослинних масел і 

деяких природних і синтетичних смол; 

− смолянi, виготовлені на основі природних і синтетичних смол; 

− ефіроцелюлозні, виготовлені на основі ефірів целюлози;  

− асфальтобітумні, виготовлені на основі природних і штучних 

асфальтів і бітумів[6]. 
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Масляні (масляно-смолянi) лаки. Вони являють собою розчини 

різноманітних смол і рослинних олій із сикативами в органічних розчинниках 

(уайт-спирит, скипідарі й ін.). При їхньому виробництві переважає застосування 

рiзноманiтних синтетичних смол (алкідних, маслорозчинних, 

фенолоформальдегідних й ін.). З природних смол найбiльше значення мають 

продукти переробки каніфолі (резинати кальцію і цинку, ефіри каніфолі). У 

процесі сплавки смоли з олією відбувається хімічне модифікування їх 

(переетерифікація й ін.). 

Смоляні лаки. Ці лаки являють собою розчини синтетичних або природних 

смол в органічних розчинниках. У окремі лаки для пiдвищення еластичності 

їхніх плівок добавляють пластифікатори. 

Фарбами, або фарбовими складами, називають суспензії пігментiв 

плівкоутворювальних речовин або їхніх розчинів. До складу фарби, крім 

плiвкоутворювальної речовини і пігментів, можуть входити наповнювачі, 

пластифікатори, розчинники й ін. 

Олійні фарби. Вони являють собою суспензії пігментів в оліфах із 

висихаючих і напіввисихаючих рослинних олій. За консистенцією їх поділяють 

на густотерті і готові до вжитку. Застосовують олійні фарби для захисних і 

декоративних покриттів металевих i дерев'яних конструкцiй (дахів, стін й ін.) і 

різноманітних виробів. Вони не дуже блискучі, але вологостійкі й 

атмосферостійкі покриття. 

Емалеві фарби (емалi). Вони являють собою суспензi пiг ментів у лаках. 

Тому їх називають також лаковими фарбами. Їх одержують змішуванням і 

розтиранням пігментів із рослинною олією (оліфою) або лаком, а потім 

розведенням отриманот пастк олійним або іншим лаком. 

Нітрофарби це лакофарбовий матеріал який виготовляють на основі нітрату 

целюлози. Відноситься до легкозаймистих і токсичних матеріалів. 

Фарба на водно-дисперсійній основі це фарба до складу якої входять хімічні 

добавки, здатні підвищувати захисні властивості поверхні, що відбувається. 

Зокрема, стійкість до вологи і вогню. 
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Водно-емульсійні фарби. Вони являють собою суспензії пігментів (разом із 

наповнювачами) у водяних емульсіях плівкоутво рювальних речовин. Звичайно 

застосовують синтетичні латекси, одержувані в процесi емульсійної 

полімеризації мономерів. 

Казеїнові фарби. Вони належать до клейових водяних фарбових складів, 

проте завдяки великому поширенню виділяються звичайно в особливу групу. 

Плівкоутворювальною речовиною у них служить казеїн, який широко 

використовується для виготовлення клеїв. Випускають переважно сухі казеїнові 

фарби, що готують змішуванням розмолотого казеїну, подрібненої і просушеног 

крейди, вапна -луго- і вапностійкого пігменту. 

Клейові барвисті сполуки (фарби). Вони являють собою суспензії пігментів 

і наповнювачів у водяних клейових розчинах. У якості плівкоутворювальних 

речовини цих фарбових сполук, застосовують кістковий, мiздровий, 

крохмальний або борошняний клет, а також карбоксилметилцелюлозу й iн [6]. 

Силікатні фарби. Це суспензії лугостійких пігментів і нанювачів (крейди) у 

водяному розчині калієвого рiдкого (розчинного) скла. Их випускають у вигляді 

густих паст, розведених перед ужитком водою до необхiдної консистенції, або 

сухих сумішей пігменту з крейдою, з яких фарби готують розмішуванням у 

водяному розчині рідкого скла. 

Нами були досліджені найбільш популярні торгові марки лакофарбових 

виробів в Україні. 

Встановлено що до них відносяться: Sniezka (виробник ТзОВ «Снєжка-

Україна»); Flamingo (виробник - ТОВ «Мефферт Ганза Фарбен»); ТОВ «Фарби 

Колорит»; Зебра (торгова марка компанії «ЗІП»); Polifarb (торгова марка 

лакофарбового заводу ПрАТ «Поліфарб Україна»); Ceresit (виробник - компанія 

«Хенкель Баутехнік Україна»); Tikkurlia (виробник - київське дочірнє 

підприємство концерну Tikkurlia Group (Фінляндія); Kolorit (виробник - київське 

дочірнє підприємство концерну Tikkurlia Group (Фінляндія); Kolorit (виробник - 

київське дочірнє підприємство концерну Tikkurlia Group (Фінляндія); Pinotex 

(бренд європейського концерну Akzo Nobel, представництво в Києві); Caparol 



745 
 

(бренд міжнародної групи Caparol, виробляє дочірнє підприємство «Капарол 

Україна»); Sadolin (бренд ТНК Sadolin, який в свою чергу належить концерну 

Akzo Nobel); Лакма (торгова марка належить ТОВ «Торговий Дім« ЛАКМА »); 

Alpina (бренд належить міжнародній групі Caparol); маляр (виробник - ТОВ 

«Хімрезерв-Миколаїв ЛТД») [1]. 

До початку активної фази війни України проти Росії яка розпочалася з 24 

лютого 2022 року на українському ринку спостерігалася тенеденція укрупнення 

гравців і витіснення дрібних виробників. Відкривалися нові заводи з іноземним 

капіталом. Відкриття нових лакофарбових заводів, нарощувало обсяг 

виробництва лакофарбових матеріалів зарубіжними компаніями під власними 

торговими марками на вітчизняних виробничих потужностях сприяло 

скороченню імпорту лакофарбових матеріалів. 

Отже, лакофарбові товари призначені для створення на поверхні тіл 

лакофарбового покриття, щоб захистити продукцію від руйнівного впливу 

оточуючого середовища та надати гарного зовнішнього вигляду. 

До лакофарбових товарів відносять оліфи, лаки, фарби, емалі, ґрунтовки, 

шпаклівки, а також допоміжні матеріали (розріджувачі, розчинники, сикативи, 

порозаповнювачі, морилки). До складу композиції лакофарбових товарів входять 

плівкоутворювачі, фарбові речовини, розчинники і розріджувачі, сикативи. 

Насичення ринку лакофарбових матеріалів потребує подальшого  дослідження 

споживних властивостей та якості. 

Список використаних джерел: 

1. Дослідження ринку лакофарбових матеріалів в Україні. Виробники і 

торгові марки лфм в Україні: URL: https://koloro.ua/ (дата звернення: 03.04.2022). 

2. Лакофарбові матеріали – види і застосування: URL: https://estrade.com.ua/  

(дата звернення: 03.04.2022). 

3. Класифікація лакофарбових матеріалів: URL: https://kron-industrial.com/. 

4. Лакофарбові матеріали (ЛФМ) і продукція: URL: http://nasha-

farba.com.ua/ (дата звернення: 03.04.2022). 



746 
 

5. Лакофарбові матеріали: URL: http://comexpert-2.pto.org.ua/ (дата 

звернення: 03.04.2022). 

6. Кисляк Н.К., Коломієць Т.М., Кравченко В.М., Сіренко С.О. 

Товарознавство господарських товарів : підручник Київ : «Книга», 2004. 447 с.  



747 
 

МЕНЕДЖМЕНТ ХХІ СТОЛІТТЯ: СУЧАСНІ МОДЕЛІ, СТРАТЕГІЇ, 

ТЕХНОЛОГІЇ 

 

ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ 

IX Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція 

Збірник наукових праць 

06 жовтня 2022 

Частина ІІ 

 

 

Редактор: Фатєєва Т. 

Комп’ютерна верстка: Тимощук М. 

Підп. до друку 12.10.2022. Формат 60х84/16. Папір офсетний 

Друк ксероксний. Ум. друк. арк. 43,4. 

Обл.-вид. арк. 32,8. Тираж 2. 

Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ ДТЕУ 

21000, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 25 

 

 

 


	УДК 005:658.821(045)
	Антон Діденко
	Здобувач освітнього ступеня «магістр»
	Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
	СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
	Список використаних джерел:
	СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ФІРМИ У СТВОРЕННІ МІЖНАРОДНОЇ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ
	Особливості німецької кухні
	Популярні страви
	Основні страви.
	Білі ковбаски Вайсвурст.
	Рулетики з яловичини.
	Маульташен (Maultaschen).

	Рулька по-берлінськи.
	Лаубскаус.
	Кенігсберзькі клопси.
	Фальшивий заєць.
	Шніцель.
	Назва національної страви, безсумнівно, добре знайома всім, але чи знаєте ви технологію приготування шніцеля? У кожному регіоні Німеччини частування смажать за авторським рецептом. У Гамбурзі — це котлета з яєчнею, також є шніцель по-хольстенськи — м’...

	Гарніри.
	Кисла капуста зауеркраут.
	Картопля.
	Примітно, але картоплю в Німеччині спочатку сприйняли без ентузіазму, більш того, місцеві жителі відмовлялися її вирощувати та вживати в їжу. Чому так склалося, історичні документи замовчують, можливо, люди не вірили, що картоплею можна насититися. Си...


	Максим Мельник
	1. Bonaccorsi А. 5 great examples of corporate image: corporate image at its best. URL:  https://www.pixartprinting.co.uk/blog/corporate-image-best/ (дата звернення: 20.09.2022)
	2. Corporate Image: Why Your Brand’s Public Perception Matters More Than Ever Now. URL:  https://blog.hubspot.com/marketing/corporate-image (дата звернення: 20.09.2022)
	3. Бренд и брендинг: зачем бизнесу и как использовать. URL:  https://rezart.agency/blog/brend-i-brending/ (дата звернення: 20.09.2022)
	4. What is Corporate Image and why it is so Important? Marketing 91. URL:  https://www.marketing91.com/corporate-image/ (дата звернення: 20.09.2022)
	5. Дудяк Р., Гошко О., Дадак О. Маркетингові комунікації в інноваційному розвитку туризму. URL:  https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/542075.pdf (дата звернення: 20.09.2022)
	Постанова проблеми. На сьогоднішній день багато підприємств не мають стратегічної концепції, що, в свою чергу, призводить до виснаження ресурсів, а також до загальної не контрольованості всіх матеріальних і фінансових потоків. У період зростання конку...
	Відповідно до цього, варто встановити, що інноваційний потенціал - здатність змінюватися, вдосконалюватися, просуватися, він є джерелом розвитку туристичного підприємства. Доказом цього є таке явище, як поширення інновацій. Отож, використання нового о...
	Базуються конкурентні переваги на тому, що туристична компанія володіє рідкісними матеріальними і нематеріальними активами, а також стратегічно важливими сферами туристичної діяльності. Вони реалізуються на рівні стратегічних напрямків діяльності і ск...
	Здатність інноваційного потенціалу туристичних підприємств загалом характеризується сукупністю необхідних умов і можливостей. Ці умови, які в літературі ще називають каталізаторами, повинні забезпечити прискорення етапів інноваційного процесу. Навіть ...
	Варто зазначити і те, що за змістом інноваційні технології поділяються на інформаційні, організаційно-управлінські, технологічні, технічні. Аналіз сучасного стану туристичної галузі показує масштаби використання новітніх інформаційних технологій, зокр...
	Висновки. Таким чином, сьогодні в туристичному бізнесі широко використовуються електронні туристичні програми, системи електронних квитків та створення віртуальних турів туристичних агентств тощо. Системи онлайн-бронювання мають ряд переваг. Вони дозв...
	Отже, у сучасних умовах розвиток туристичного бізнесу залежить від впровадження інноваційних технологій. Сьогодні у сфері туризму ми спостерігаємо тенденцію до активного використання інформаційних технологій, що не лише оптимізує туристичну діяльність...

	Не зважаючи на значну кількість теоретичних напрацювань та активне впровадження інформаційних систем автоматизації управління, дана проблема потребує глибшого вивчення у зв’язку із посиленням нестабільності чинників зовнішнього середовища, які мають б...
	У зв’язку з цим, постає нагальна потреба у вивченні методів та розробці нових технологій управління бізнес-процесами будівельних підприємств, що й зумовило вибір теми, предмету та об’єкта дослідження, а також визначення його мети і завдань.
	ОСОБЛИВОСТІ КЛАСИФІКАЦІЇ ШОКОЛАДУ В МИТНИХ ЦІЛЯХ


