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Передмова  
 
Сучасне турбулентне середовище, з притаманними йому динамічними змінами, 

суттєво впливає на діяльність бізнес-організацій, які для досягнення успіху мають 
володіти об’єктивною інформацією не лише про ринок, на якому працюють, а й про 
поведінкові реакції усіх стейкхолдерів. В цьому аспекті використання аналітичного 
інструментарію та сучасних методологічних підходів до формування стратегії бізнесу в 
контексті поточних та майбутніх технологічних та ринкових трендів, дозволить 
підприємствам розробити та обґрунтувати саме таку стратегію, реалізація якої дозволить 
не лише утримати існуючу позицію на ринку, а й досягти успіху у перспективі. 

Обговорення з учасниками конференції перспектив розвитку стратегічного 
менеджменту, в розрізі запропонованих тематичних напрямів, дозволило фахово підійти 
до моделювання перспективних змін філософії та методології стратегічного менеджменту, 
визначити яким має бути стратегічне мислення, освіта та компетентності стратегіста, 
простежити та спрогнозувати технологічні й ринкові тренди бізнес-середовища 
майбутнього, а також з’ясувати за якими критеріями чи ознаками слід визначати 
ефективність бізнес-стратегії підприємства у майбутньому.  

 
Михайло Сагайдак, 

 д.е.н., професор,  
В.о. завідувача кафедри менеджменту,  

ДВНЗ «Київський національний економічний університет  
імені Вадима Гетьмана» 

 
 

Foreword  
 

The modern turbulent environment is characterized by dynamic changes that significantly 
affect the activities of business organizations. Therefore, in order to succeed, the business needs 
objective information not only about the current market but also about the behavioral responses 
of all stakeholders. In this respect, it is important to use analytical tools and modern 
methodological approaches to a business strategy formulating. Taking into consideration current 
and future technological and market trends allows enterprises to develop and justify a strategy, 
which not only maintains the market position but also supports success in the future.  

Discussion among conference participants on the strategic management development 
prospects, in the context of the proposed thematic areas, has provided a professional approach to 
perspective changes modeling in the strategic management philosophy and methodology. 
Additionally, the research results have allowed determining what should be the strategic 
thinking, education and competencies of strategist, to track and forecast technological and 
market trends of the future business environment, as well as to find out criteria or indicators to 
determine the effectiveness of the enterprise business strategy in the future. 

 
Sahaidak Mykhailo, 

Doctor in Economics, Professor, 
Acting Head of Management Department, 

State Higher Educational Institution 
Kyiv National Economic University 

named after Vadym Hetman 
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FUTURE CHALLENGES AND PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF THE 

CIRCULAR ECONOMY BUSINESS MODELS 

 

Abstract. The paper discusses the changes and challenges expected in the digital era and the role 

of developing trending skills and entrepreneurial competencies among students in improving the 

business environment. University TTOs provide the fastest way to achieve the above goal with 

minimal costs. They can play a special role in the development of future circular economy business 

models (REduce, REuse, REmake, REcover, REnew). 

Keywords: Industry 4.0, entrepreneurial university, TTO, entrepreneurship competence, circular 

economy business models. 

 

In 2018 the World Economic Forum published several reports, where the main issues are 

connected with the Fourth Industrial Revolution (4IR). “Across all industries, by 2022, growth in 

emerging professions is set to increase their share of employment from 16% to 27% (11% growth) 

of the total employee base of company respondents, whereas the employment share of declining 

roles is set to decrease from currently 31% to 21% (10% decline)” (1, viii). “The estimates suggest 

that at least 54% of all employees will require reskilling and upskilling by 2022. Of these, over a 

third will require more than six months of additional training” (2, 26).  
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Gaining the skills needed for employment is essential for mitigating the effects of the above-

mentioned changes in the labor market. Table 1 illustrates top 3 trending skills 2022, their 

competencies and descriptions from We Forum reports prepared for 4IR. The report employed the 

Occupational Information Network (O*NET) framework for its categories of analysis for jobs, 

skills and tasks. Therefore, developing the competencies needed in the future and preparing 

appropriate workforce for business sector are challenges for the education system. 

Table 1: Top three trending skills 2022 and classification of skills used, based on O*NET 

content model 

Trending skills 

(competency 

bundle), top 3, 

2022 

Competencies,  

O*NET 

Description 

Analytical 

thinking and 

innovation 

 

Analytical 

Thinking 

Job requires analyzing information and using logic 

to address work-related issues and problems. 

innovation Job requires creativity and alternative thinking to 

develop new ideas for and answers to work-related 

problems. 

Active learning 

and learning 

strategies 

 

Active 

Learning 

Understanding the implications of new information 

for both current and future problem-solving and 

decision-making. 

Learning 

Strategies 

Selecting and using training/instructional methods 

and procedures appropriate for the situation when 

learning or teaching new things. 

Creativity, 

originality and 

initiative 

 

Initiative Job requires a willingness to take on 

responsibilities and challenges. 

Creativity Workers on this job try out their own ideas. 

Responsibility Workers on this job make decisions on their own. 

Autonomy Workers on this job plan their work with little 

supervision. 

Originality 

 

The ability to come up with unusual or clever ideas 

about a given topic or situation, or to develop 

creative ways to solve a problem. 

Source:  1, 12; 30. 
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In these terms, development of entrepreneurship education and entrepreneurship competence are 

of critical importance. The survey conducted in Denmark in 2011 showed that “Over 29% of the 

entrepreneurship students and over 11% of the ordinary students are actively trying to start up a 

new business. These are very high levels for both of the groups compared to the population on an 

average, where this share is 2.7%”. (3 6) „Training in entrepreneurship often encourages desire 

and especially skills for innovation and start-up. 60% of the respondents answered that their skills 

in starting a business had improved and 43% said they were more motivated for doing so“ (3,8).  

We consider that some of the results of the study of entrepreneurship program graduates conducted 

by Charney and Libecap (2000) are quite interesting, in particular: 

  “On average, graduates of the Berger Entrepreneurship Program were three times more 

likely to be involved in the creation of a new business venture than were their non-

entrepreneurship business school cohorts;  

 Controlling for the personal characteristics of the graduates and various environmental 

factors, entrepreneurship education increased the probability of an individual being 

instrumentally involved in a new business venture by 25% over non-entrepreneurship 

graduates;  

 Entrepreneurship graduates received an average annual income that was 27% higher than the 

average annual income of non-entrepreneurship graduates” (4, 2-3). 

There is a 10-year gap between the studies conducted in the US and in Denmark. However, the 

results of both indicate the huge importance of entrepreneurial education in the development of 

business environment.  

The development of the entrepreneurial capacity of European citizens and organisations is one of 

the key policy objectives for the EU and Member States. According to Science for Policy report 

by the Joint Research Centre the EntreComp Framework is made up of 3 competence areas: “Ideas 

and opportunities”, “Resources” and “Into action”.  “EntreComp defines entrepreneurship as a 

transversal competence. It builds upon a broad definition of entrepreneurship that hinges on the 

creation of cultural, social or economic value. It thus embraces different types of entrepreneurship, 

including intrapreneurship (An intrapreneur is someone within a company that takes risks in an 

effort to solve a given problem), social entrepreneurship, green entrepreneurship and digital 

entrepreneurship” (6, 5). 

One more issue we would like to focus on is university TTOs. Researches by well-known scholars 

indicate the efficiency and other benefits of TTOs despite their diversity and various policies. In 

particular, Schoen et al. (2016) based on 16 case studies of universities  from six European 

countries (Belgium, France, Germany, Switzerland, the Netherlands, and the United Kingdom),  
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identify “four main types of TTOs: (1) classical TTO; (2) autonomous TTO; (3) discipline-

integrated Technology Transfer Alliance; and (4) discipline-specialized Technology Transfer 

Alliance” (6, 435). Fini et al. (2017) based on three European countries (Italy, Norway, and the 

UK) cases, found that, “three countries adopting differing approaches to framework conditions, to 

test whether national and university level initiatives have an influence on the number of spin-offs 

created and the quality of these spin-offs…authors find that changes in the institutional 

framework conditions at both national and university levels are conductive to the creation 

of more spin-offs, but that the increase in quantity is at the expense of the quality of these 

firms” (7, 361). Yuan et al. (2016) findings in China (829 universities cases) reveal “(1) that 

universities create more ideas and capture more licensing value through dynamic management and 

active orchestration of assets, (2) that a developed factor market accelerates value creation and 

commercialization, and (3) that a developed institutional environment at the subnational level 

stimulates value creation but inhibits value capture” (8,35). Iqbal et al. (2010) outline that, “in the 

United Arab Emirates, TTOs are taking an important role in the evolution of a successful spin-off 

company from innovation to production to sales to sustainable profit” (9, 1). 

Sustainable development is one of the challenges faced by the development of business 

environment. It is worth mentioning that in scientific literature there is active discussion on circular 

economy.  “The circular economy’s central aim is to extend the life of all the goods and materials 

being bought, sold, used and discarded daily, throughout our societies, in order to curb extraction, 

pollution and waste”(10, 2). One of the latest researches carried out by Newsweek Vantage 

indicates that “companies are prioritizing the following strategies and business models: REduce, 

REuse, REmake, REcover, REnew” (10, 2). We believe that the cheapest way to develop such 

business models of the future is to work on them in university TTOs. 

Why do we think so? Sustainable development and the development of business models of circular 

economy require changes in the behavior of individuals, which is impossible without enhancing 

propaganda and teaching at all levels of the education system. Therefore, the efficiency of 

university TTOs is conditioned by their functioning in educational space along with research. In 

this context, rethinking the university system (11, 210) and the formation of entrepreneurial 

universities gain special importance. Transferring new technologies from foreign countries 

becomes easy by including these universities into international research programs (12, 419). Such 

universities create many new spin-offs and clusters around them through the TTOs (13, 189). In 

this way, they contribute to the region's innovative development (14, 188). 
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The Georgian scientist-economists also actively discuss the importance of management of 

Innovations and challenges at HEIs (15, 283; 16), Industry 4.0 challenges (17, 256; 18, 448), use 

of Internet in higher education (19, 479), problems of Gaining Competitive Advantages in digital 

era (20, 135),  innovative cluster development (21, 219) and other issues related to the formation 

of future business environment in Georgia. 
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CURRENT ISSUES OF NEW ECONOMIC POLICY 

 

 Abstract. The aim of the work is to analyze the essence of the term “creative industries” 

and determine its impact on the country’s economy. The key directions of creative 

entrepreneurship development are suggested.  

 Key words: creative entrepreneurship, innovations, culture, technology, creative economy 

 

Neoliberal policies in Georgia have failed to ensure successful economic transformation 

and development, leaving doubts about the effectiveness of practical economic policy. Experience 

has shown that imposing the mission of improving the situation in today's global competitive 

economy  only on local market forces is completely futile. There is a need for a fundamental 

redefinition of the development path, which implies the development and implementation of a 

complex new development policy. 

Economic policy is a constant resistance between economic and theoretical perspectives 

and political expediency. Industrial policy arise more on the basis of a normative approach, as it 

aims to improve the economic situation of the country. The new industrial policy means the 

formation of firms by the state, their aggregation, support of innovations and competitive 

advantages in frame of open economy. 

The goal of the research is to study the theoretical and methodological approaches of new 

industrial policies in order to form a theoretical framework for assessing practical industrial policy. 

In the concepts of new industrial policy, we consider the endogenous theory of growth 

(Romer, 1990), based on the level of knowledge and research activity in the country; National 

Competitive Advantage Theory (Porter, 1990); National Innovation Systems Concept (Nelson, 

1993), which is based on the impact of the national economic-political situation, trade policy, 

education sector and institutions on innovation. Furthermore, we will analyze the results of 

advanced research on new industrial policy issues (Novalin and Pak, 2003; Porter, 2009; Bianchi, 

2010; Lynn & Chang, 2009; Hauzman, Rodríguez, 2004; Rodrick, 2004; Veid, 2010, etc.) . 



20 
 

World experience shows that the historical development of all levels of the radical changes 

and is only generating a high added value generating competitive products, which significantly 

increases the country's national income, healthy economic structure, a high-flow effect and impact 

on the welfare. 

Actuality of the problem: The problems facing the economy include issues such as 

unsustainable economic growth, high unemployment, unskilled labor force, poverty, less 

investment in research and development, etc. The overriding recommendations of the United 

Nations Industrial Development Organization (2016) and the Frankfurt School of Finance and 

Management (2015) suggest the development of high value-added industries and the need for 

industrial policy. It is noteworthy that since the 1980s have changed definition of ,,industrial policy 

": if it is considered state of the economy in direct intervention, the new industrial policy of the 

state to firms formation, their sintering, innovation and competitive advantage conduce arranged 

in an open economy. If traditional industrial policy had deliberately used such " hard " means 

of management and control as money (financial incentives) and law (regulations). Over time, 

“soft” tools have been added to this approach - public-private dialogue (PPD), public-private 

partnership (PPP), but the limitations of these approaches have also been exposed and demands on 

state actions and competent officials are changing. Innovative forms of state intervention need to 

be identified and applied. 

Given the above, the relevance of the issue to the new industrial policy is beyond doubt 

due to the plurality of economic thinking, to the research and teaching of theoretical and practical 

economic policy, as well as to the practical uses of the research results. 

Theoretical  and methodological basis of research: There is no universal agreement 

about , what is industrial policy. General explained that the industrial policy - specific industrial 

sectors to expand the focus of the government's policy, which aims, political advantage 

instead, the competitive advantage of the goal.  

Since the 1990s, industrial policy has focused on enhancing competitiveness, and in recent 

years there has been an open focus on environmental (sustainable, green) industrial 

policy.   The United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) coined the term - 

Inclusive and Sustainable Industrial Development (ISID). Industrial policy today is viewed in 

a postmodern context. Industrial policies are policies aimed at structural change. It has two main 

components: 1. competition policy (antitrust regulation, ownership’s rights protection, 

international trade rules, and so on), and 2. Policies that promote , firms " and ,,individuals” 

capacity to compete better appreciation for battle win ( research and technology policy, education 
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and training, firms or feedback, universities interaction rabbis and so on). Education and science 

must be coordinated with the state and entrepreneurs for the success of industrial policy. 

Industrial policy should be coordinated with fiscal, monetary, environmental and natural 

resources, agribusiness, competition, public procurement and education, research and technology, 

defense and health policies. 

The new industry policy involves strategic partnerships between the government and the 

private sector to identify the most important barriers to restructuring and the types of interventions 

to overcome. 

In general, the goal of successful industrial policy is to fill the private sector and not to 

compete with it . This applies exclusively to areas where the private sector does not have sufficient 

power to operate independently to create positive externalities, as well as transitional and 

geographic externalities. 

Globalization changes the rules of industrial policy. The imperative of the new industrial 

policy is to demand (stimulate) the diversification of the  emerging economy , which is unlikely 

to take place without the direct action of the government, as information and coordination 

externalities are hampered by diversification . Entrepreneurs should be given the opportunity to 

experiment with new products. In this case, industrial policy is a moving process (Housman & 

Rodrick, 2004), when firms and governments learn about costs and opportunities and come to 

strategic coordination, better coordination, and improved competence in industrial policy of state 

institutions. 

Many scholars (historians) have argued that it was industrial policy that led to the rapid 

development of countries. Experience of developed countries that do not speak, who are now in 

the post-industrial and digital industries in the development stage, could share in South Korea, 

Taiwan, Singapore, Malaysia (the so-called East Asian miracle ") experience. Successful 

examples include the following countries: Chile, Brazil, United Arab Emirates, Slovenia, Estonia , 

Turkey and so on. Sh.  

The theoretical basis, we will consider sciantifical literature in the new industrial policy. It has 

three basic conceptual directions, such as: 

1. Endogenous growth theory (Romer, 1990), based on the level of knowledge and 

research activity in the country; 

2. National Competitiveness Advantage Theory (Porter, 1990), which supports the 

formation of individual country-level industrial clusters at the microeconomic level; 
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3. The concept of national innovation systems (Nelson, 1993), based on the impact 

of innovation on the overall national economic-political situation, trade policy and 

education sector, and the behavior of institutions. 

Given the general nature of the research problem, we consider it appropriate at the present 

stage to use general philosophical, historical, statistical, comparative analysis methods. In addition, 

we will use data from the National Bureau of Statistics of Georgia, World Economic Forum, 

United Nations Industrial Development Organization and the United Nations Development 

Program (UNDP), methodological approaches, databases, results of advanced research on new 

industrial policy issues (Noladny & Pack, 2003; Porter, 2009; Bianchi, 2010; Linn and 

Ch Guy, 2009; Rodrik, 2004; Wade, 2010 and so on). 

Analysis will be based on the Competitive Industrial Performance Index, which is 

the industrial competitiveness strategy selection tool. On the basis of this index, we will 

evaluate the development and diagnostics of industrial policies in transformational countries 

(including Georgia). 

We will also conduct a SWOT analysis of the industrialization process in 

Georgia, exploring advanced industries based on the Porter diamond 

model. Capacity indicators will be explored and explored for Georgia , such as : advanced direct 

investment sectors in Georgia; Basic export and import products; Trading partners; Level of 

savings and investment in equity; Indicators of economic development; Number of industrial 

enterprises; Research and development indicators in companies; Competitive advantage indicator 

identified; Distribution of projects by regions; Number of studies and publications ; stimulating 

regional  expenditure;specific indicators; Number of employees by industry, etc. 

Research Objectives: 

1. Review of scientific literature on new industrial policy : systematization of theoretical-

methodological approaches; 

2. Analysis of the determinants of the success of industrial policy in the context of 

globalization : examples of advanced and rapidly growing countries ; 

3. Industrial Policy in Georgia : Regulations, Institutional Arrangements and Strategic 

Visions ; 

4. Assessment of Georgian industrial policy based on analysis 

of industrial development indicators ; 

5. Recommendations for developing Georgia's industrial development strategy. 
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           Expected results of the study: 

  

1. Theoretical-methodological approaches will be systematized based on the study of 

advanced scientific literature on new industrial policy ; 

2. The study of the industrial policy models of advanced and rapidly growing 

countries reveals the factors that determine their success; 

3. revealed in Georgia industrial policy institutional and strategic vision of the 

relationship problems ; 

4. Based on the analysis of industrial development indicators, Georgia's industrial policy will 

be evaluated; 

5. Recommendations for Georgia's industrial development strategy will be developed. 

The results of the study will be used in the study materials "Economic Policy 1", Economic Policy 

2 "," International Competitive Advantage Policy ". It will also be presented at local and 

international conferences and seminars, published in peer-reviewed international journals, and a 

monograph will be published.  
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 Анотація. Визначено сутність поняття «креативні індустрії» та їх вплив на 

економіку країни. Сформульовано основні напрямки розвитку креативного підприємництва 
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The only way to be competitive in the 21st century is to create a value-based business model. 

In the digital age, the importance of main factors of production such as land, capital, and labor are 

vastly antiquated.  Creativity and innovations became the fundamental base for the successful 

development of modern companies in the knowledge sharing economy. Therefore, innovative 

development is the key component of a creative economy. There is no single definition of the 

creative economy. This concept based on the connection between intellectual property, knowledge, 

and technology [1].The definition of “creative industries” was implemented in the Ukrainian legal 

framework only in 2018. According to “The law on culture” [2], creative industries are   “economic 

activities that aim to create value and jobs through cultural (artistic) and / or creative expression, 

and their products and services are the result of individual creativity”.  

Certainly, the knowledge economy focuses on innovations and creativity. However, are 

these categories the interchangeable terms? The study researcher [3] explores the differences 

between creativity and innovation. The author highlights that creativity is an important element of 

innovation, but merely creativity is not enough. Innovations in modern context are the result of 

creativity and the process of successful implementation of any ideas. Particularly, the author 

suggests the statement that “innovation requires a spark to create something novel. Otherwise, it 

is business as usual”. The issue about how to link creativity and entrepreneurship in order to create 

an effective business model has continued to be a debatable question.  

British Council research [4] explores that in a time of rapid globalization, many countries 

understand that the combination of culture and business that the creative industries represent is a 

powerful way of providing a distinctive brand of a country or a city, helping it to stand out from 
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its competitors. The value of widely recognized cultural ‘icons’, such as the Eiffel Tower in 

France, the Taj Mahal in India or the red buses in Britain has given way to whole cultural districts 

that combine arts and commercial activity.  

The business in the sphere of cultural and creative industries starts growing rapidly. The 

creative industries refers to a range of economic activities such as visual arts, fashion, TV and 

radio, advertising, performing art, design, music, etc. According to recent researches [4,5], in 

Britain the creative sector is a powerful component of the UK economy, employing 1.8 million 

people and generating £ 84.1 billion annually. The UK, which has formed a government 

development program, created support agencies, provided preferential facilities, grants, and 

affordable loans.  The Catalan Institute of Cultural Enterprises coordinates the activities of 140,000 

creative entrepreneurs. This is one of Europe's largest creative industries clusters in Barcelona, 

which generates an added value of € 5.7 billion a year. 

 The global creative industries account for around 3% of global GDP and cover nearly 30 

million workers. Therefore, these industries can contribute to the economic development of the 

country - helps to increase the level of employment, meet the consumer’s needs and booster the 

entrepreneurship.   

To sum up, creative industries are the huge (potentially) sector of the economy, which 

combines the areas of culture, technology, and business. Thus, how this trend can we apply to the 

Ukrainian business environment? There is the Creative Enterprise Programme, which is the 

specialized business program implemented by the British Council in Ukraine jointly with the 

technological innovation agency Nesta and in partnership with PwC and creative hubs, 

communities in different cities of Ukraine. This program helps entrepreneurs to run their business 

in creative industries providing trainings in entrepreneurship through gaining needed knowledge 

and skills. However, many problems need solving. Consequently, the directions of creative 

entrepreneurship development are following. Firstly, there is a growing urgency for investing in 

soft skills development, since these skills are an essential part of success in modern business. 

Secondly, it seems to be having a problem with innovative infrastructure in Ukraine, which is vital 

to a country’s economic development and entrepreneurship both. To create new opportunities for 

cultural entrepreneurship for their realization and appropriate economic and legal conditions are 

the issues of great importance. Make culture popular in society through building an understanding 

that culture is not a system of our values (this ultimately essential), but is the field of the economy.   
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MARITIME TRANSPORT CLUSTER DEVELOPMANT IN GEORGIA 

Churchelauri Mariam 

Abstract. The location of Georgia creates unique opportunities for maritime cluster development. 

Developing intensively sea transport, ports and marine products:  fishing, tourist and recreational 

infrastructure. Ports constitute one of the most important nodes of transport networks. The 

functioning of the international transport corridor depends also on the ports and maritime transport. 

Strengthening Georgian transit function and their logistics infrastructure will improve 

competitiveness and the development of the Georgian economy.  

The purpose of this article is possibilities of establishing maritime clusters in Georgia. Creating a 

cluster provides synergies and new opportunities for innovative handling of technological 

operations in port logistics. Creation of a maritime cluster on the basis of Batumi and Poti sea ports 

should increase the competitiveness of both the port and other companies – as a cluster members. 

Creating a cluster provides synergies and new opportunities for innovative handling of 

technological operations in port logistics.  

 

Keywords: Cluster, Maritime, Transport, Transit, Logistic 
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Introduction: The cluster approach has hardly been used to analyze ports. The first step to 

construct a cluster is to identify the economic specialization of the cluster. In the case of seaports 

the core specialization is the arrival of goods and ships. All activities related to the arrival of goods 

and ships are included in the port cluster. Five broad groups of port cluster activities are identified: 

transport activities, cargo handling activities, logistics activities, manufacturing activities and 

trading activities. The development of Maritime transport cluster network will significantly 

improve Georgia’s competitiveness. 

Purpose: Georgia is situated in a strategic location on the “One Belt One Road” route, positioned 

along the shortest route between China and Europe, acting as a gateway for cargo to enter into the 

landlocked Central Asian and Caucasian regions. The development of Maritime Cluster gives 

Georgia the function of international importance and enriches more opportunities for sustainable 

development. 

Results: M. Haezendonck (2001) is the first scholar who uses the term ‘port cluster’ and draws 

from cluster theories. She defines a port cluster as ‘the set of interdependent firms engaged in port 

related activities, located within the same port region and possibly with similar strategies leading 

to competitive advantage and characterized by a joint competitive position vis-à-vis the 

environment external to the cluster’ (Haezendonck, M., 2001, p. 136). Seaport Clusters is 

presented by (Langen 2004) contributing on performance analysis of seaport clusters and their 

structure. 

M. Haezendonck analyzes the performance of a port cluster with an adapted version of Porter’s 

diamond framework (Porter, 1990, Krugman et al, 1995). She identifies 14 factors that influence 

the competitiveness of seaports, including internal competition, internal cooperation and 

relationships in the cluster, the presence of related and supporting industries and the behavior of 

the government. This study is a major contribution to understanding port clusters, but has the 

following shortcomings: 

 The issue of identifying firms in the cluster is not addressed. This is relevant since the 

question of what actually is a port cluster is still unclear. 

  A focus on two commodity groups: containers and break bulk. An analysis of the 

competitiveness of a complete port cluster is still lacking. 

 Throughput volume is used as performance indicator. This indicator is at best a partial 

             Indicator of performance. It might be a good indicator for the performance of the cargo 

             Handling industry, but the port cluster encompasses many activities whose performance 

             is not directly related to cargo throughput. 
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The first step is a ‘qualitative value chain analyses. Transport activities are part of a port cluster, 

since a port is a part in a transport chain. Most cargo is transported further by means of inland 

modes, such as road, rail and inland waterway. Transport firms are located in ports and are so 

strongly related to the arrival of goods and services that they are included in the port cluster. This 

applies to all firms involved in freight transport. 

The multi-scale cluster model as perceived is shown below with firms, sectors, relating institutions 

and bodies that are agents. 

 

             Figure 1: Multi-scale Cluster Organization for ABMS modeling. 

 

The cluster approach has been recently used to analyze ports. A good example of a port cluster 

case study is the Antwerp’s port cluster which is annually reported by Bank of Belgium. In this 

study, a cluster population of about 1000 firms, including logistics and industrial firms, is 

identified. The development of the value added of this cluster is calculated. 

Georgia's port system comprises two ports of Poti and Batumi, as well as Supsa and Kulevi 

specialized oil terminals [4]. Poti and Batumi represent gateway to the eastern coast of the Black 

Sea, the road goes west to the Black Sea, Turkey and Europe, and east to the Caucasus and Asia. 

Both ports serve regular ferry and container routes linked to other ports of the Black Sea and 

Mediterranean Sea. Batumi port is a significant link in the Europe-Caucasus-Asia Transport 

Corridor, crossing Bulgaria, Romania and Ukraine through the Black Sea, it ties the Caspian Sea 

region countries - Azerbaijan, Kazakhstan, Turkmenistan and other country. The main competitors 

of Batumi port in the Black Sea region are: the ports of Odessa and Ilyichevsk in Ukraine, and 
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Novorossiysk and Tuapse in Russia. Batumi port has a container terminal and a harbor complex 

for servicing of ferries, as well as the dry cargo and passenger terminals.  

Container terminal throughput is 100,000 TEU per year. This terminal has the open storage spaces 

and load-carrying equipment, which are specialized in the handling of containers for the intended 

or storage purposes. The ferry runs between Varna, Ilychevsky and Batumi harbors. The ferry 

system is completely automated. Nominal annual throughput of terminal is approximately 700,000 

tons. Dry cargo terminal provides servicing of large and small ships. It is specialized in handling 

of scrap metal (intended or storage purposes), bulk, liquid, general and break bulk cargo. Dry cargo 

terminal’s maximum throughput is 2,0 million tons per years. The terminal's throughput is 

approximately 180 000 passengers per year. The passenger harbors provide servicing of passenger 

ships and the Ro-Ro type passenger cargo ferries. The main factor for the development of port was 

and remains the Caspian Sea oil. The Batumi Oil Terminal offers its customers the services for 

transportation of oil and oil products from Kazakhstan, Azerbaijan, Turkmenistan, Georgia and 

other countries. The terminal transport up to 22 types of oil and oil products. Oil is supplied to 

Batumi Oil Terminal via Georgian Railway, by railroad tank cars, unloading of which is carried 

out at the modern railway overpasses. The oil terminal’s throughput is up to 15 million tons per 

year. The terminal is specialized in handling of crude oil and practically all types of oil products - 

diesel fuel, petrol, heating oil, etc. Poti Port is a connecting link for cargo transportation from 

Turkey, Middle East and Europe to Central Asia countries and Afghanistan. Poti Port carries out 

the carriage in three main directions: - the carriage from the border strip adjacent to Azerbaijan 

and Russia. Kulevi Oil Terminal The Kulevi LLC "Black Sea Terminal" construction began in 

2000, and it was opened on May 16, 2008. The terminal's throughput is up to 10 million tones of 

oil products per year, including: 3 million tons of oil, 3 million tons of diesel and 4 million tons of 

heating oil. The overall storage capacity of the tank park is 320 thousand cubic meters, with the 

prospect of increase up to 380 thousand tons. There are two berths in the terminal for discharging 

oil products, which provide servicing of tankers with tonnage up to 100 thousand tons. The object 

has its own port-approach railway station, where 180 oil tank cars be placed simultaneously for 

discharging.[4] 

    The Supsa Marine Terminal, the last point of the Baku-Supsa pipeline, was opened on April 17, 

1999, in a Supsa Village The terminal has 4 tanks, with tonnage of 40000 tons each. The quantity 

of cargo handled in 2015 was 4,2 million tons. Annual throughput is 7 million tones. .In the first 

seven months of 2017, Georgia's ports and the marine terminals handled 9.6 million tones of cargo, 

which was 3% less than in the previous year. The absence of a deep-water port is considered to be 

one of the weaknesses of the transport corridor connecting Europe and Asia. Large ships cannot 
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enter the ports of Poti and Batumi. This increases the cargo owner’s costs of shipping. As a result 

of the analysis, it has been established that the possibility of servicing of large ships in the case of 

the existence of a deep-water port will reduce shipping costs by about $160 per container.  

     2017 started the construction of the Anaklia's deep-water sea port, which is being implemented 

by the Anaklia Development Consortium [5]. The Consortium comprises the "TBC Holding" and 

the American Investment Holding "Conti International", which implements infrastructure and 

construction projects. The contractors of the Anaklia Development Consortium are also the well-

known sea-port design company "Moffatt & Nichol" and Dutch consulting company "Maritime & 

Transport Business Solutions", which is specialized in the issues of port transactions. Anaklia 

Deep Sea Port will be the first Georgian container port with a deep water, state-of-the-art 

infrastructure and equipment. These factors will create port productivity, efficiency and reliability 

along with a superior customer service. Anaklia Deep Sea port will be designed over the course of 

9 phases, with an aggregate investment of $2.5 billion. 

         In the longer term, the port is expected to reach 100 million tons of throughput, but at the 

first stage it is planned to construct three phases are planned. The first 3 phases should be 

constructed within 12 years. For the first three years, the port’s throughput will be 7 million tonnes, 

and by the 12th year, it will reach 40 million tons of cargo. [5] 

Conclusion: The construction of the new ports in Georgia, as well as the development and 

expansion of the existing ones will result in the necessity of a new resettlement policy, which 

involves the creation of the new port settlements, and in some cases, the creation of new city or 

cities, terminals and technical service zones. [6] The result of maritime cluster should strengthen 

Sea ports position not only in Georgia, but also in Caucasus region.  
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COHERENCE OF CUSTOMER E-LOYALTY AND E-SATISFACTION 

 

Abstract. The key role of e-loyalty for companies in the Internet is determined. The features 

of consumer e-loyalty and e-satisfaction are described. The types and specifics of customer e-

satisfaction are identified. The coherence of customer e-loyalty and e-satisfaction is justified. The 

strong impact of e-loyalty for the successful company functioning in an aggressive competitive 

environment is proven. 

Keywords: e-loyalty, e-satisfaction, e-preference, customer. 

 

Nowadays, when companies’ products and services are offered in the Internet approximately 

at the same prices and quality, increasing the level of loyalty is one of the main arguments in the 

competition. The implementation of the loyalty program is relevant for all companies, regardless 

of areas of activity, sales volume and stage of development. 

A huge number of Ukrainian and foreign scientists and economists are studied various 

aspects of consumer e-loyalty. Among whom are: E. Bridges, M. Fatemeh, R. Goldsmith, 

Ch. Lipuringtyas, V. McKinney, J. Miles, C. Oua, S. Pratminingsih, A. Rangaswamy, T. Rimenta, 

G. Sharma, V. Shankar, M. Shevlin, C. Siab, A. Smithb, K. Yoon. Lack of knowledge about the 

mentioned problems is determined the choice of study topic and further research. 

The purposes of the study are to study the characteristics and coherence of e-loyalty and e-

satisfaction, as well as to identify the role of e-loyalty for the sustainable company development 

in the market. 

Customer loyalty is the main objective for strategic marketing planning since it brings about 

many favorable outcomes to companies. First, it is much less expensive to retain current customer 

than it is to seek new ones. Further, loyal customers are more likely to discuss past service 

experiences positively than non-loyal customers, creating a potential for word-of-mouth 

advertising at no extra cost to the service provider. Third, it secures the relationship between 
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customer and service provider. Finally, loyal customers are more easily accessible than first-timers 

since companies usually retain records, making targeted indirect marketing more feasible. This 

knowledge permits suppliers to precisely target the repeat segment and solicit direct responses to 

promotions. 

According to Pratminingsih S., Lipuringtyas Ch. & Rimenta T. (2013), e-loyalty is defined 

as a customer’s favorable attitude and commitment towards the online retailer that result in repeat 

purchase behavior. E-loyalty expresses customer favorable attitude toward online retailler’s 

website that predisposes the customer to repeat buying behavior. Loyal customer always have 

intention to buy from website and not switch to another web site. Loyal customers always spread 

favorable messages about their service provider and recommend new customers to the company 

(Natorina A., 2018). The core of loyalty is the customer’s ability to turn out competitors efforts to 

persuade consumer into switching product or services and recommend e-service provider to others. 

As Sharma G. mentioned, customer e-loyalty is an important issue in the competitive 

environment of e-marketing. Different studies show that e-loyalty is influenced by e-satisfaction, 

e-trust and e-service quality. Loyalty in online environment directly effects e-satisfaction. 

Customer e-loyalty can be understood as the behavioral intention of the customers to continuously 

purchase from the same website. Customer e-satisfaction is an essential requirement to gain e-

loyalty in the online environment. E-satisfaction and e-loyalty are very positively related. 

Customer’s perception about the shopping value plays a very significant role in achieving 

customer e-Satisfaction and e-loyalty. Online vendors should continuously improve transaction 

security, credibility, and prompt service dimensions to retaining existing customers for long-term 

and attract new customers. Satisfied customers are very likely to become loyal to the vendor, 

expected to maintain the relationship for long-term and less likely to explore for alternatives 

(Pratminingsih S., Lipuringtyas Ch. & Rimenta T., 2013). 

Shankar V., Smithb A. & Rangaswamy A. (2003) examined two types of customer 

satisfaction, namely, service encounter satisfaction and overall customer satisfaction. Service 

encounter satisfaction is transaction-specific, whereas overall customer satisfaction is relationship-

specific, that is, overall satisfaction is the cumulative effect of a set of discrete service encounters 

or transactions with the service provider over a period. Although these two types of satisfaction 

are related, it is important to recognize them as distinct constructs because some of the factors 

influencing them may be different. For example, service encounter satisfaction is more likely to 

depend on performance on specific attributes of the service encounter, whereas overall satisfaction 

is more likely to depend on factors that occur across transactions. 
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Customer e-loyalty, generally measured in repeated online purchases and referrals, is the key 

driver of revenue for e-companies. According to the research by Oua C. X. & Siab C. L. (2003), 

the main components of e-loyalty are trust, sense of belonging and confirmation of expectation. 

Confirmation of expectation is engendered after the first purchase. Evaluation is made after 

satisfied or dissatisfied repeated purchase. Trust is built on the accumulation of satisfaction, which 

reduces the perception of uncertainty in online transaction. Based on the emotional bond, sense of 

belonging is formed. Results from every stage will influence the customer e-loyalty. This is 

because only when the outcomes of the four stages are positive, the preferable e-companies could 

be selected. 

Among the important components of the complex of marketing management of customer e-

loyalty is the formation of a map of customer preferences from the perspective of the importance 

of selection criteria. The point is that it is necessary to create many consumer e-preference cards, 

depending on the accepted evaluation criteria. According to this procedure, it becomes possible to 

determine the positions of companies that directly compete in a selected market segment, as well 

as identify the sources of their competitive advantage. When the e-company identifies segments 

that are still not served by any of its competitors in the Internet, analysis of the attractiveness of 

these segments for the company becomes especially valuable and relevant. 

Thus, for a successful functioning in the online market it is not enough just to exist and have 

a quality product or service, as competitors propose products of the same quality with the 

appropriate level of service. Therefore, one of the main company goals is to build long-term 

partnerships with consumers through the introduction of the e-loyalty programs. An important task 

is the selection of an appropriate e-loyalty formation strategy for each segment of customers, 

taking into account the influence of the company’s environment. Choosing the best program for a 

particular market segment will allow increasing the company profitability in the future. 
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REFLECTION OF GLOBAL TRANSFORMATIONS ON THE LABOUR MARKET 

(CASE OF GEORGIA) 

Papachashvili Nino 

 

Abstract 

The work is dedicated to explore the reflections of socio-economic and technological 

developments on the labour market of Georgia. The issue is important as turbulent transformations 

require to rethink economic policies and business strategies. Labor market is mostly sensitive 

towards the fast changes. Which specialties and skills are mostly in demand, should be studied as 

new business environment needs relevant responses. Emergence of new technologies and their 

impact on business foremost is evident by mismatch of skills and jobs.  

Key words: Labor Market, Skills and Jobs Mismatch, Georgia. 

 

Introduction 

Nowadays transformations of socio-economic environment are generally due to 4th industrial 

revolution. The countries at various levels of development and businesses respond to the modern 

challenges with various rapidity and efficiency. The high speed of the creation and distribution of 

new technologies, and first of all, IT, poses the particular challenges to the governments and 

companies (The Future of Jobs Report, 2018), which shall ensure provision of the new personnel 

to the labor market or requalification of the existing manpower. 

Georgia is a small open economy and hereof case reveals the echo of the changes entailed 

by the fourth industrial revolution. It has entailed the wide range of the new challenges requiring 
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an adequate response, including the new skills – a must-have for the manpower. The revolution 

has as well altered the nature of the workplace as it created the symbiosis of the digital and physical 

workplaces. On the one hand, „intervention“ of the artificial intelligence and high technologies to 

the labor milieu entails transformation of the work and in some cases, creates the brand new job 

opportunities; and on the other hand, alteration of nature of the work entails the necessity of 

integration of the new skills in the traditional majors, which have been unfamiliar before. Co-

existence of the artificial intellect with the humans, in fact, is being eventually extended and 

enhanced. „Digital skills are essential in opening the door to a wide range of opportunities“ (Digital 

Skills Toolkit, ITU, 2018). To focus in the complex and undefined world „literacy and numeracy 

remain crucial. In the era of digital transformation and with the advent of big data, digital literacy 

and data literacy are becoming increasingly essential, as are physical health and mental well-being 

(OECD, 2018). The need for new skills of work force is mention in many publications and 

government reports. According to CompTIA research, nearly 4 in 10 U.S. tech firms report having 

job openings and are actively recruiting candidates for technical positions. Another 34% report 

having openings on the business unit side, such as project managers, market specialists, or sales 

engineers. Hiring intent is most concentrated among large- and medium-size firms. Among hiring 

employers, more than half indicate it is due to expansion, while a similar percentage indicate the 

need for new skills in areas such as machine learning, IoT integration, or robotics process 

automation (RPA) (CompTia). 

Purpose: The work is dedicated to explore the reflections of socio-economic and 

technological developments that are generally due to 4th industrial revolution on the labour market 

of Georgia.  

Research methods: The tasks cover to explore the majors and the skills that are currently 

in high demand at the labor market of the country. When formulating the questions, we took the 

restriction of the study into account attached to the databases generated as a result of the wider-

scale (representative) studies implemented. Certain incentives to study issue give us the research 

results conducted on behalf of the World Bank in 2013. There are mentioned as follows: Georgia 

faces three main labor market issues: (a) underutilization of labor resources, (b) earnings 

inequality, and (c) skills mismatch. There is a mismatch between the demand for highly educated 

workers and their supply. This requires supporting the creation of more and better jobs in order to 

absorb the surplus labor and increase earnings. It also requires improving the quality of education 

to reduce the skills mismatch and support modernization of the Georgian economy. Finally, 

improving labor market outcomes requires developing institutions that improve access to jobs, 

reduce income inequality, and effectively protect core worker rights. (World Bank, 2013) 
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Results of the research 

In this study, we referred to the outcomes of the qualitative (240 interviews) and quantitative 

73 889 subjects) researches of the labor market in Georgia (labor market survey 2015); as well as 

the database by the National Statistic Service of Georgia and research reports and scientific 

publications by the international organizations. 

Despite that the critical upper ceiling in Georgia of the last decade was achieved in 2009, 

when unemployment rate reached 18.3% and unemployment level in Georgia was characterized 

with the drastic reduction since 2013 (according to the database by the National Statistic Service), 

the poll of the enterprises held by the World Bank revealed inadequate manpower as one of the 

acutest problems. At that, the number of the manpower with the professional skills is insufficient 

which creates the deficit at the workplaces oriented to the professional skills (Parliament of 

Georgia, 2018). 

The quantitative study of the labor market of Georgia revealed that the service sector 

constitutes the primary employment sphere. In terms of the number of employees, the construction 

sector is the primary economic sphere despite the reducing index of employment therein. At that, 

reduction of employment rate is as well evident in the following types of economic activities: 

construction, food (including beverages) and tobacco, as well as the hotels and restaurants. 

The survey identified the drastic growth of employment in trade, repair of the vehicles, 

commodity and personal particulars; education, healthcare and social aid, communal, social and 

personal services, transport and communications, and finances.  

The number of organizations creates job opportunities but in total, the number of workplaces 

failed to be drastically increased. In terms of vacant positions, certain organizations complain 

about lack of the manpower as it is hard to find the qualified personnel in some spheres, while it 

is contrary in other spheres – the number of the vacancies is less than the applicants. In some cases, 

the applicants ask for a higher salary than the company can afford.  

The employers fail to recruit the personnel with the respective skills and aim at the absence 

of the respective education and socio-emotional skills, which is associated with the leadership, 

critical thinking, and other factors. At that, in some cases, we encounter scarcity of the applicants 

or the applicants themselves reject the offered salaries. The employers often encounter problems 

upon employing the medical specialists and practitioners, waiters, janitors, and similar fresh 

workers, accountants, journalists, cooks etc. 

The inflow of the foreign investments is accompanied with the creation of new job 

opportunities but with the occupation of the vacant positions by the foreign citizens as well. 
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Foreign citizens occupy the positions requiring the average and vocational education level solely. 

The foreign manpower is mostly represented on the positions as follows: manpower of the 

beginner level in civil construction, mechanicals and repairers of the vehicles, administrative 

directors and chief executive officers. The study also revealed the reasons for which the employers 

prefer foreign citizens including the most evident is an insufficiency of the personnel of respective 

qualification and education at the labor market. Yet another reason envisages the creation of the 

job opportunities by the foreign citizens themselves, which conditions employment of foreign 

labor force as on the administrative, so similar positions. The representatives of the organizations 

interviewed consider that employment of the foreign manpower simplifies communication with 

other countries. 

The index of employment of foreign labor force according to the economic spheres is high 

in construction, trade; repair of the vehicles, commodities and personal particulars.  

The outcomes of the qualitative studies more or less coincide and complete the outcomes of 

the quantitative studies revealing that in some cases, the applicants fail to meet the requirements 

of the employers. Their discontent concerns the minimal level of the specific skills and experience, 

as well as the respective education considered a necessity for certain professions. 

The respondents consider that the education system for the higher and vocational professions 

shall be significantly improved in the country in view of increase of the education quality and 

provision of territorial and financial accessibility. The scarcity of the vocational schools is 

provided as one of the reasons for insufficiency of the qualified personnel. Within the studies, the 

respondents named certain professions with the evident deficit and the vocational schools shall 

focus on these demanded professions. The study revealed that the respondents mostly expect from 

the vocational schools development of the professions as follows: power specialist, turner, 

locksmith, mechanical engineer, refrigerator, crane operator, driver, fitter, electrician, cook, 

waiter, commodity transactions specialist and accountant. 

The respondents indicate to the major professional needs which the applicants often lack. 

For instance, let’s touch upon the professions attributed directly to the area of the fourth industrial 

revolution: the gaps for the automatizing specialists have been revealed as education and skill to 

read certain schemes and to operate the machines and devices according to them; technical service 

and the higher technical education; prevention of the production safety and injuries; interest in the 

enterprises specifications and the skill of due planning of the activity; smart thinking and skill of 

critical situation management; technical education for the electrician; installment, maintenance, 

connection of the technological and energy devices in the networks of the low-voltage power 

supply networks; daily inspection of the illumination lines and facilities; maintenance of the e-
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devices in the main production; e-cabling according to the instructions by the superior officers; 

discipline; higher education for the mechanical engineers and qualification of the electrical 

engineering; maintenance of the mechanical equipment; provision of due operation of the 

mechanical equipment; vocational education, organized work; high responsibility; punctuality; 

experience in web-design, due skills in software, fluent Georgian and foreign languages, initiative 

nature etc. due education for the programmer in computer science or relevant spheres; object-

oriented languages and at least 2 years of programming; skills in the relative database; web services 

and application; creative and analytical thinking, high sense of responsibility. 

Conclusions 

The generalized conclusions, regarding the requirement of majors and skills of labor force 

in Georgia, which may be considered as a result of the global transformations and somewhat the 

Fourth Industrial Revolution (as it creates the general foundation for the activities of nowadays) 

are as follows: 

Georgia, as becoming the part of the global labor force market against the open economic 

factor, finds it harder to maintain an optimal balance between the demand and supply of the 

manpower at the national labor market, which in its turn, impedes to mitigation of unemployment 

and stabilization of employment in general.  

Georgia encounters imbalance between the demand and supply of the labor force and 

deficit of the skills necessary for the demanded professions. 

Due analysis of this issue requires institutionalization of the quantitative study of the 

demand-supply components of the labor market and their permanent application according to the 

certain professions. 

The study revealed that the current problems upon employment of the labor resources are 

conditioned on various grounds, including the low level of labor qualification and a deficit of the 

necessary skills, which clearly indicates to the necessity of the measures in terms of the active 

policy of the labor market. The deficit of the personnel with certain professions is the acute 

problem in the labor market. Such professions are sales and marketing managers, secondary 

education pedagogues, data e-registration clerks, directors, and executive officials, other beginners 

in the industrial sphere. 

It indicates to the problems as well entailed re-production of the low-rank professions in the 

poor economies leading the country to the development trap. 

Addressing unemployment and creation of new job opportunities along with training of the 

labor force with the respective skills shall be considered as the priority and the key challenges for 

the policymakers and business managements. 
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Without state policy the labor market fails to regulate the creation of the equal conditions 

for the applicants, especially for the applicants with the low competitive property. But at the same 

time we should consider the limited room for manoeuvre of national policy and intensive activities 

shall be undertaken from the business sector as well.  
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CADASTER CHALLENGES OF LAND MARKET (CASE OF GEORGIA) 

 

Abstract: 

The article discusses cadaster challenges of effective functioning of land market on the 

example of Georgia. It represents modern aspects of cadaster operation for the provision land 

market operation. The most important reforms which had an impact on land market are studied. 

It is noted that the functioning of a complete cadastral system (land calculation, evaluation, 

registration) and the development of the land legal base is a necessary precondition for conducting 

land market operations. 

Key words: Cadastral Systems; Land Market; Cadastral Challenges. 
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Introduction: 
In recent years, the land cadastral system has undergone a drastic change, it became 

multifunctional, which, on the one hand, is connected with the expansion of application of 

technological capabilities and, on the one hand, it is linked with transformation of land as an object 

of intensive buying and selling processes, especially in post-socialist countries. 

Cadastral operation is based on dynamic and continuous linkage of large amount of 

information and requires proper operation of technical process. The role of information technology 

is important in this regard. Cadastral progress is evolving in developed countries and that requires 

continuous involvement with other countries, assimilation, analysis and adaptation along with 

consideration of local characteristics.  

The aim of the article is to identify the cadastral challenges of functioning of Georgian land 

market and to elaborate appropriate proposals. 

 

The main focuses related to the studied issue 

 

Existence of formalized integrated system of real estate is necessary for the normal 

functioning of the land market. Land market functions when rights owned on the land can be 

exchanged or transections can be performed in exchange of specified amount or service.  

Effective land market requires efficient land administration system. Functioning of land 

market is characterized by the need of state intervention. Government creates an institutional 

regulatory framework which, in most cases, regulates land sales and tax rates, promulgates laws, 

and thus legally ensures the land market [1]. 

The existence of a complete land cadaster system is important for the development of land 

market, as the land cadaster contains the necessary data about the boundaries, quantitative and 

qualitative and legal conditions of a land plot and of a related real estate. 

Prior to the formation of the current land cadaster, dozens of legislative acts were created, 

out of which some main documents will be outlined. 

Agricultural land reform in Georgia (by Resolution No. 48 in 1992, the Cabinet of 

Ministers of Republic of Georgia on "Agricultural Land Reform in the Republic of Georgia") 

served as liberation land from state possession and implied its transfer to the ownership of 

population, though, the exact determination of land boundaries, property rights formal recognition 

and other land-related issues that were necessary for normal functioning of land market were 

disorganized and are still incomplete. 
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In the following years, the necessity of land reform completion and perfection of land 

market emerged. Since 1997, with the funding and support of international donors (primarily the 

US Agency for International Development, German Bank for Reconstruction and Development, 

the World Bank, and the United Nations Development Program), and for organization the land 

market, the process of creation of required formal mechanisms and refinement of legislation began 

[2]. 

An important period for recognition of ownership on agricultural land in Georgia can be 

considered 2004, when the National Agency of Public Registry – a legal entity of public law under 

the Ministry of Justice of Georgia - was created for real estate rights registration, which was 

responsible for conducting land cadaster, land division, registration and other legal matters in 

Georgia. 

Among the aforementioned reforms the milestone year is 2008, which is largely related to 

the introduction of electronic administration system in the state administration of Georgia, 

including land administration. Claimants of formal rights of land tenure were able to obtain a full 

extract from the Public Registry upon submission of documentation and cadastral drawing as 

prescribed by law [3]. 

The reforms and legislative acts discussed (very important) are essential, though not 

complete, preconditions for the functioning of land market. 

In research funded by the United States Agency for International Development (USAID), 

"The State of the Land Market" states that "it is vague to what extent the private land belongs to 

the private sector, how much is total area and number of these plots". Along with that, one of the 

problems is the quality of land ownership protection and the lack of information required for 

functioning of land market" [4]. 

The role of cadaster in addressing these challenges is very important. Apart from the 

standardized data inscribed to a current registered plot, the following types of information is 

desirable to be reflected: land category, structural composition, evaluation and also legal 

description of land use, financial transactions carried out and etc. Despite the achieved progress, 

the cadastral management of the Georgian land administration system needs to be improved in this 

regard and therefore the land market still faces these cadastral challenges. 

In order to increase the effectiveness of the land market, dynamic development of land 

cadastre system is essential, as the land information system is constantly being updated and along 

with the geometrical description it includes information on land records. 

Scientific and technical advances in land cadastre systems have dramatically changed the 

methods. Scientific technological progress is also reflected in the toolkit for conducting cadastral 
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work. These works are performed high qualitatively with modern geodetic tools. The application 

of modern technologies enables us to obtain high quality design-cartographic materials. The use 

of satellite technology is considered a recognized method of cadastral work, and electronic 

tachometers are used in various cases. 

Use of remote sensing data – aero or space materials for the digital orthophotography, in 

accordance with modern international standards, as the basis of cartography, has the substantial 

importance for the development of cadaster system. Today remote sensing data processing 

technology enables large areas to be defined in detail and reliable, broad and fast data to be created. 

The availability of high resolution optical images is important for geospatial databases. 

Land cadastral operation involves dynamic and continuous interconnection of large 

volumes of information and requires smooth operation of the technical process. In this case, the 

role of geo-information technologies has strategic importance. Among the technical features of 

cadastral operation, use of ArcGIS, software assurance of GIS, is important. ArcGIS is an 

integrated software suite of geo-informative systems and is a platform consistent with standards 

for spatial analysis, data management and mapping. The use of above-mentioned software in 

spatial data infrastructure leads to the development of standards-compliant geospatial databases. 

Cadaster, in this case, is one of the basic layers. Aforementioned software is adapted flexibly to 

various cadastral systems. 

Modern cadastral information systems not only address to cadastral cartography or land-

organization development, but also broaden the goals such as: identification specific areas, setting 

limit to different land categories, sustainable development, social stability, land management and 

land research, land market development, etc. 

The development of the land market should be preceded by land surveying and registering, 

and forming of a proper database. It is impossible to organize and use land rationally without a 

complete information database. The issue is related to effective spatial decision-making processes 

at the municipal, state or international level. 

Despite the successful steps taken to reflect fixed objects in a single database, the 

capabilities of the modern information technologies are still underutilized in land management. In 

many countries around the world, there is still no single information about the full coverage of 

land cadaster within the boundaries of municipalities. In this regard, researchers indicate that the 

problem of non-use of technologies results in institutional malfunctions, a concentration of 

qualified staff in large cities, and an absence of proper land policy [5]. 

Based on the study about the provision of information by the Land Cadaster of Georgia, it 

has been revealed that the application of modern technological capabilities comprehensively will 
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improve and make land cadaster operations effective, and will facilitate accurate assessment of 

qualitative and quantitative indicators of the land. That will improve the solution of land 

management and administration issues. 

A cadastral survey of the land market in Georgia has revealed that despite successful initial 

registration steps, the process is not complete. Some similar problems have been identified in 

Georgia as well, as follows: land boundaries overlap and inaccurate outline of plots, incomplete 

coverage of municipal cadastre, etc. There is a need for progressive development of processes 

initiated by the government and donors over the past decade and primarily related to the use of 

advanced digital technologies in cadastral activities [6]. 

Conclusion:  

Operation of market activities on registered land is faster and more efficient. The existence 

of a perfect and transparent cadaster system is a necessary condition for the development of land 

market. Effective registration requires the development of sound mechanisms, the functioning of 

a comprehensive cadastral system (land calculation, evaluation, registration) and the development 

of a land legal base. There are some preconditions created for the functioning of the land market 

in Georgia and its strategic steps are taken, but the exact data of a land volume, its total area and 

amount, as well as, the degree of land protection and information required for the functioning of 

the land market are incomplete. 

Application of modern technological capabilities comprehensively will improve and make 

land cadaster operations effective, will facilitate the accurate assessment of qualitative and 

quantitative indicators of the land. That will improve the resolution of management and 

administration issues of land resources that will encourage efficient functioning of the land market. 
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Abstract 

The new industrial revolution is fundamentally different from the previous ones. The current fourth 

industrial revolution creates the new environment of digital world. Fourth Industrial Revolution 

is the key issue on contemporary development agenda in political, economic and academic circles. 

Against the continuous development of the information technologies, more and more business 

processes, products, goods, and services are impacted by innovations, these process entails 

constant evolution of business models, which eventually are becoming more and more digitalized. 

The paper analyzes one of the main factors that supports such kind of development. E-banking and 

the trend of its evolution is reviewed in the paper. The paper concludes that the rapid growth of e-

banking system came from the remarkable quantity of benefits offered by on-line banking services. 

First of all, this benefits refer to banks and their customers, but more broadly it is beneficial from 

society and economic development perspectives.   

Key words: fourth industrial revulsion, e-banking, digital technologies, global economy.  

 

 

DIGITAL TECHNOLOGIES AND E-BANKING: THE FUTURE OF GLOBAL 

ECONOMY 

 

“Digital is the main reason just over half of the  

companies on the Fortune 500 have 
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 disappeared since the year 2000”.  

Pierre Nantermo, CEO of Accenture1 

 

Introduction 

 

Technological achievements are significant factors for modern global economic development. 

Fourth Industrial Revolution is the key issue on modern development agenda in political, economic 

and academic circles (Schwab, 2016). Success of the country in science and research significantly 

defines the level of national welfare (Sepashvili 2016). However, increasing of resources 

efficiency depends rather on usage of knowledge and technology than on simple existing of well-

equipped higher educational institutions and/or highly skilled workers (Sepashvili 2018b). Thus, 

just exiting of higher educational system and generating researchers do not mean higher positions 

in R&D (Gagnidze 2016). Digital technologies significantly improve the efficiency of economy 

through dramatically reduction of the cost of business relations and transactions. Production 

processes are determined by the combination of technology and devices along the whole value 

chain. Computer-driven systems are becoming more and more common to monitor and conduct 

physical processes. Digital technologies create a virtual copy of the physical world. Manufacturing 

industries easily integrate physical objects with /into the information network, “allowing real-time 

adaptation in the future” (Smit et al. 2016). 

 

Digital technologies dramatically reduce the cost of business operations and transactions, and thus,  

significantly improve the efficiency of economy. Unprecedented spread of digital enterprises 

entails new practice of social, mobile, analytics and cloud (SMAC) technologies to achieve greater 

productivity. At the same time, unprecedented growth of digital consumers, in its turn, boost even 

wider usage of SMAC technologies and thus, lead to a new era of digital economy and digital 

world (Mermanisvili 2019, Gogorishvili 2019). In contemporary global development digital 

technologies force business to adapt novelties to survival in the transformed global industrial space 

against the tough international competition (Lekashvili 2019, Sepashvili 2019). 

                                                 
1 Accenture is a multinational professional services company that provides services in strategy, consulting, digital, 
technology and operations. A Fortune Global 500 company, it has been incorporated in Dublin, Ireland, since 1 
September 2009. In 2018, the company reported net revenues of $39.6 billion, with more than 459,000 employees 
serving clients in more than 200 cities in 120 countries. Accenture's current clients include 92 of the Fortune Global 
100 and more than three-quarters of the Fortune Global 500.  
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Purpose 

In contemporary world digital technologies are gaining speed to be incorporated in every spare of 

our lives over the globe. Against the constant development of the information technologies, more 

and more business processes, products, goods, and services are impacted by innovations.  This 

process entails continuous evolution of business models, which eventually are becoming more and 

more digitalized. The purpose of the given paper is to analyze one of the main factors that support 

such kind of development. The key attention is given to e-banking that provides modern solutions 

to deal within the new digital environment to perform traditional banking services through 

connecting technology with financial transactions.   

Results of the research  

The rapid development of “digital firms” is main characteristic of the Fourth Industrial Revolution. 

Under the term of “digital firm” we undermine a company that uses IT technology in its everyday 

operations on both internal and external markets. In contemporary world digital technologies are 

gaining speed to be incorporated in every spare of our lives across the countries over the globe 

(Sepashvili 2018a). Therefore, there is a variety of range of the definition. However, against the 

constant development of the information technologies, more and more business processes, 

products, goods, and services are impacted by innovations in this sphere and thus, the term will 

continue to evolve according the new futures of the modern business models, which eventually 

will become more and more digitalized. 

One of the important aspects that support the development of digital business operations, is e-

banking providing solutions to deal with new digital environment in the economy via connecting 

technology and business operations and financial transactions. Despite the fact that traditional 

banking models are still widely operating, they are more and more replaced by the e-banking to 

face changing needs of customers. Transforming of banking model into digital ones entails new 

challenges in the fields of regulation, economic environment, physical infrastructure, customers’ 

awareness and skills, technology and est. Banking sector have to adjust its operations in the new 

environment, where information and communication systems play a leading role.  

Therefore, modern banking tend to dynamically develop, adapt its operation to modern changes 

occurring globally. Milan et al. (Milan (2011) notes, that banks are required to introduce new 

philosophy, new strategies, new structures, and new banking models based on new technologies 

to ensure sustainability to banking system. To achieve this ultimate goal, banks have adjust its 

business models and strategies with the latest technologies, to compete both in national and 

international markets, maintain positions and satisfy  customers’ new requirement.  
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As researchers (Oyewole et al. 2013,) note, e-banking is the remote delivery method to perform 

banking services. Angelakopoulos and Mihiotis  (Angelakopoulos and Mihiotis2011)) indicate 

that e-banking covers a wide spectrum of banking transactions, which the can be performed 

electronically without the need to visit in-personal the bank office. According to this views that 

has been developing over the past several decades, many services and operations performed by 

use of IT technologies create the system that is knows as Electronic Banking. Widely spread of 

the Internet and new achievements in IT development are used to support and implement many 

traditional banking services, such as managing accounts and transferring funds among different 

accounts even among international ones. New digital technologies also enable banks to offer 

customers some new services, such as electronic bill payments and online investment. There is a 

number of services provided by the e-banking: internet banking, electronic clearing services 

(ECS), electronic transfer fund (ETF), mobile banking, telebanking, electronic data interchange 

(EDI), automated teller machine (ATM) and so on. Milan (Milan 2011) notes emergency of a new 

bank model, called virtual bank that have a business model enabling to provide online services 

with a lower operating costs. 

Recent period statistical data shows that the e-banking operations and online banking activities  

grow up rapidly. According statistical data (statistia, 2015), 28.7% of the internet audience 

accessed online banking sites in 2012, comprising 423.5 million people. Among them, 45% were 

visiting online banking sites from the North America, 27,8% from Europe, 25.1% from Latin 

America, 22% from Asia, and 8.8% from the Middle East and Africa. These figures grow rapidly 

and already in 2013, 61% of internet users accessed online banking in the US. These showing 

reached 43% in Europe (Eurostat 2015), 46% in Asia Pacific, 45 % in Africa and middles East and 

35% in Latin America (Factbrowser, 2015). As Eurostat reports (Eurostat, 2018) 51% of adult 

Europeans used internet banking in 2018. This share doubled since 2007, when it stood at 25%. 

E-banking is especially popular among youth, 68% of young users, aged 25-34 years old, are using 

the internet access to banking. The usage of internet banking is highly correlated with the 

educational level. 77% of users with high education and just 24% of users with low education are 

practicing the e-banking services in Europe (Eurostat, 2018). 

The European Banking Authority (EBA) in its Consumer Trends Report for 2018 and 2019, 

analyzes consumer trends related to financial retail products in the European banking sector and 

presents comprehensive view of questions related to the financial products and services that most 

impact consumers. The report concludes that mortgages are the retail product that most impact 

consumers’ finances, where more than half of the European population already uses online 

banking. The report points 2017 as an important milestone due to the fact that already at that time 
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more than half of EU inhabitants were already using online banking. Moreover, it is noted that 

payments with electronic money is growing consistently each year, alongside with continues 

decreasing of the paper-based transactions.  One of the most important topics is financial education 

of consumers, who are unprepared to face new solutions based on innovative technologies to use 

e-banking services.  

European commission reports that in 2017 from usage point of internet banking, the leading 

country was Denmark, where 90% of population aged 16-74 years old, said they were using e-

banking. Nordic countries are following Denmark, by 87% in Finland and 86% in Sweden, and 

slightly ahead is Netherlands by 89% of population performing the e-banking operations.  This 

showing for Estonia was 80%, for Latvia 61% and for Lithuania 56%. Less than 30% use internet 

banking in Greece (25%) and Cyprus (28%). The lowest shares is registered in Bulgaria (5%) and 

Romania (7%) (European Banking Authority, 2019).  

table 1.  

Percentage of adult EU citizens who used internet banking in 2013-2017 

 

 Adult Europeans used 

internet banking 

(%) 

Individuals with high 

formal education 

(%) 

Individuals with low 

formal education 

(%) 

2013 42 68 19 

2014 44 70 20 

2015 46 71 20 

2016 49 74 22 

2017 51 77 24 

Source: Consumer Trends Report for 2018-2019, The European Banking Authority, 20 February, 

2019.  

The trend revealed by these statistical number presents that consumers are gradually becoming 

more familiar with new and innovative ways of performing banking operations while making 

payments, in particular the use of digital technologies to perform internet banking. Internet 

banking is mainly popular among 25- to 34-year-old population. On average, 68% of young users 

of internet performing e-banking operations. This trend is quite natural, as new generation 

worldwide is more willing to use new facilities offered by digital technologies. Data in the table 

above indicates that internet banking practice have a tendency to increase alongside with the 

education level of the users. While only 24% of out of users of internet and with no education or 
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less than high school level used internet banking in 2017, approximately 77% of users with high 

school education used e-banking operations in the same year. However, worth to mention that this 

showing has growing tendency in both cases. For example, in 2013 this showing constituted just 

19 % for users with low education and 67% for high level of education. More likely, this tendency 

will be preserved. 

 

The rapid growth of e-banking system developments came from the remarkable quantity of 

benefits offered by on-line services that are possible by using the e-banking. First of all this 

benefits refer to banks and their customers, but more broadly it is beneficial from society and 

economic development perspectives. Banks are gaining advantages through easier access to 

international markets and consumers via on-line transactions and having opportunities to be 

positioned internationally with better brand image and better reactions to the markets, both 

domestic and foreign. Customers enjoy improved services and conveniences making possible to 

save time and efforts. Moreover, they have possibility to manage their cash and transactions by 

themselves in a faster, easier and more comfortable way. The economic benefits are due to the 

lower operational costs and easier access to the international markets for domestic firms as well as 

comfortable access to finances for business operations and est. All these aspects and opportunities 

are important contributors to community development and prosperity.   

 Conclusion  

The development of new technologies is defining the nature of the XXI century global economic 

development. This new digital model of economy changes social and economic objectives of 

nations as well as nature of business operation. Therefore, digital transformations are widely 

practising in the strategies of international business and marketing. One of the important aspects 

that support the development of digital business operations, is e-banking providing solutions to 

deal with new digital environment.  Consequently, modern banking tend to dynamically develop, 

adapt its operation to modern changes occurring globally. The revealed trend vividly demonstrates 

that consumers and businesses are gradually becoming more familiar with new and innovative 

ways of performing on-line banking operations, in particular the use of digital technologies to 

perform banking services. More likely, this tendency will be preserved, as the e-banking system 

developments offers tremendous benefits to banks and their customers, but more broadly it is 

beneficial from society and economic development perspectives. 
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IMPACT OF SOCIAL MEDIA ON BUYING DECISION OF TOURISM SERVICE 

CONSUMERS  
 

Urotadze Ekaterine 
 
Abstract. The article shows the role of social networks in the tourism business. There is 

Emphasized the importance of developing and implementing the right media marketing policy for 

companies in the Georgian tourism industry. Based on the study, were identified levels of 

consumers satisfaction with the activities of travel companies in social networks. Analysis of 

variance gives statistically significant values that reflect the attitude of Georgian consumers to 

the actions of social media by tourists companies. The article illustrates also the impact of 

consumer satisfaction about activity on social networks provided by tourist companies on their 

purchasing behavior.  

Keywords: social media, tourism agencies, Georgian consumers, buying decision. 
 
 
 

Introduction.  Doing Business without using social network is impossible in the modern 

world. Currently consumers while away the longer time     in social sites, wherefrom obtain the 

greatest amount of diverse information (Khan   and  Jan, 2015).  Consequently, for the businesses, 

social media could be a significant instrument for gravitation of targeted consumers and for 

overcoming fierce competition (Safko, 2010). Applying social media marketing is especially in 
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style in the tourism business (Evangelos, 2012; Zeng and Geristen, 2014). Technological changes 

in the field of communication allow information to spread quickly within the sphere of the tourism 

Industry (Zarella, 2013).  Thoughtful  application of social media in tourism companies  needs 

constructive marketing approaches making certain coverage of the target market to the supreme 

doable extent (Zeng    and    Geristen,   2014). Web sites of social media turned into the first supply 

of information for the travel agencies (Jalilvand et al., 2012). Generally tourists believe online 

messages  and before starting travelling, they visit online forums overview or specialized blogs 

(Evangelos, 2012). Accordingly, observed by a strong attitude between the engagement of tourists 

in social  sites and modification in their buying behavior (Minazzi, 2015). The travel agencies 

necessary inventive and convincing social media marketing strategies to involve potential guests 

(Hays et. al., 2013).  Social media support travel agencies to connect with the guests at 

comparatively lower prices and better efficiency than conventional communication strategies 

(Kaplan and Haenlein, 2010).  Social media, as a promotion tool, is increasingly employed by 

travel agencies to solve interactive marketing problems. At the same time, it should be noted that 

in recent years the number of tourists who constantly use applications for social networks has been 

increasing, which fully poses new challenges in the tourism business (Schmalleger and Carson,  

2008;  Heinonen, 2011;   Carr and Hayes, 2015).  

The implementation of social media marketing strategies plays a significant role in the 

tourism industry of Georgia. It should be noted that tourism is one of the fastest-growing industries 

in Georgia, which performs a decisive function in the development of the country's economy.    In 

recent years, the amount of tourists in Georgia has up sharply. Georgia achieved one in every of 

the quickest growth rates of tourism globally: over 8.7 million international traveler visited 

Georgia in the 2018 year, which is 9.8% higher than in the previous year (Georgian National 

Tourism Administration, 2019).   Based on this, tourism has become one of the most significant 

sectors of the Georgian economy.  In 2018, tourism accounted for approximately 71.8% of 

revenues from Georgia’s service export. This year tourism made up  7.6% of the total GDP of 

Georgia (National Statistics Office of Georgia, 2019).  According to the Travel and  Tourism 

Competitiveness Report,  published by the World Economic Forum’s,  in   2018   Georgia is 

evaluated at 3.9 points of 7 total points (growth was + 0.7% compared to last year) and has taken 

68th place among 140 countries  (World Economic Forum, 2019).   It should be noted that   the 

attitude of Georgian consumers to different types and attributes of products in some ways has been 

studied (Apil at al., 2009; Todua, Babilua  and  Dochviri, 2013;  Jashi and Todua, 2013;  Todua  

and  Dotchviri, 2015; Todua, Gogitidze and Phutkaradze, 2015; Todua and Jashi, 2015; 

Mghebrishvili and Urotadze, 2016; Seturi and Urotadze, 2017; Todua,  2017; Todua, 2018, Todua, 
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2019), but there is a lack of research on the role of social media in relation to Georgian consumers 

to travel agencies. Therefore, the aim of this work was to determine the level of consumer 

satisfaction with the activities of Georgian travel agencies in social networks, for which we 

conducted marketing research.  

Research Methodology. The study consisted of two stages. At the first stage were selected 

33 local travel agencies for qualitative research and the formulation of a hypothesis. At the second 

stage was conducted a personal survey of respondents. A systematic random sampling method was 

used.  The survey was conducted among 650 respondents using a well-structured questionnaire. 

The survey involved 287 men and 363 women, whose age ranged from 18 to 45 years and who are 

an active internet user.  The confidence interval is 95% and the standard deviation is 1,96% 

(Malhotra, 2008).   To assess the attitude of consumers to the activity of travel agencies in social 

media, a five-point Likert scale was used. The data collected for the study were analyzed by using 

SPSS 21.0 package. Based on the literature review and our qualitative research, can be developed 

the conceptual model of the study (see Figure 1) and following  hypotheses (H): 

 
Figure 1.   Conceptual structural model of research 

 

H1: Advantageous campaigns about the travel agencies in social media positively impact on 

the satisfaction of tourism service consumers. 

H2: Relevant campaigns about the travel agencies in social media positively impact on the 

satisfaction of tourism service consumers. 

H3: Reliability of social media marketing providing by travel agencies positively impacts on 

the satisfaction of tourism service consumers. 

Buying decision
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H4: Satisfaction consumers about social media marketing provided by travel agencies 

positively impact on their buying decision. 

Research Results. As from our conducted marketing research shows, the majority of 

Georgian consumers (67%) participating in our study applied travel agencies to plan their trips. 

Therefore, it is interesting to find out their attitude towards such agencies. It turned out that most 

respondents (51.2%) rely on the information posted on social networks, 24.5% - the advice of the 

friends and relatives, 16.8% - comments of the agency customers and only 7.5% - on their own 

experience. As for availability of information about  travel agency, for 47% of the respondents 

such information is fully available, for 30% - it is mostly available, 18% - more or less available, 

5% - mostly unavailable and for 3% - unavailable at all. In making decision about travel agency 

choice, 37.7% of the respondents regard reputation (image) of the agency as main criterion , 31.5 

– service price. 18.2% - recommendations about the agency, 6.9% - service diversity, 5% - 

personal experience.  

Certainly, Georgian travel agencies apply numerous marketing techniques to promote their 

activities but as our research showed, 93% of the respondents mentioned their activity in social 

networks among the marketing activities performed by Georgian travel agencies. Only 7% 

mentioned other activities (advertising, sponsorship, activation of the web sites etc.). At the same 

time, most of the interviewed (73.4%) evaluate level of such activities as average, 16.8% - as high 

and 9.8% - as low. Among the types of services offered by Georgian travel agencies 57.3% of the 

respondents use the complete package, 31.4% - booking of accommodation, 7.8% - excursions 

and 3.5% - transport services.  

In evaluation of the travel agencies quite significant factor is easiness of use of their 

services. Therefore, we asked the respondents to specify their opinions in relation to the mentioned 

issues. It turned out that most of the respondents (58.3%) regard that such services are of average 

level, 18.4% - very simple, 15.9% - simple, 4.6% - hard and 2.8% - very hard. Certainly, all these 

affect the level of satisfaction of the tourists by services provided by the travel agencies. Based on 

the research, 12.1% of respondents are very satisfied, 34.1% are satisfied, 42.3% - more or less 

satisfied, 9.4% - unsatisfied and 2.1% are very unsatisfied. Naturally level of tourists’ satisfaction 

is reflected in their loyalty as well. Therefore, 61.4% of the interviewed intended to use services 

of the travel agency again. 15.3% of the respondents refused to use their services and 23.3% have 

not formulated their opinion about this at all and hence they cannot give any answer. Respondents 

named as the key causes of their dissatisfaction providing of inaccurate information, improper 

services, overload of the hotels, lack of comfort at a time of travel, low qualification of the guides 
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etc., that, in their opinion, affect the agency’s reputation. In addition, it should be mentioned that 

at Georgian tourist market there is severe competition between the agencies, providing to the 

consumers greater choice and influences their loyalty. 

One   Way ANOVA F-tests used to understand the interaction between the independent 

variables   and the dependent variables  (see table 1 and table 2).  As shown from the table 1 and 

table 2, In all cases discussed F-test is significant at the 5 % level.  Based on F-statistics all 

hypotheses has been supported. 

 

Table 1    ANOVA  results  of satisfaction  
 

Independent variable 
Dependent variable: satisfaction 

Sum of 
Squares 

DF Mean 
Square 

F P 

Advantageous campaigns 23.451 5 4.179 6.284 .001 
Relevant campaigns 18.789 4 3.473 5.684 .001 
Reliability 13.294 4 2.415 2.873 .001 
Error 987.977 769 1.234   

P<0.05 means that the differences between the groups studied are statistically significant. 
Source: own elaboration. 

 

Table 2    ANOVA  results  of buying decision 
 

Independent variable 
Dependent variable: buying decision 

Sum of 
Squares 

DF Mean 
Square 

F P 

Satisfaction 33.761 5 7.1819 7.294 .001 
Error 977.923 649 1.247   

P<0.05 means that the differences between the groups studied are statistically significant. 
Source: own elaboration. 

  

Conclusions.  In general, it is important to emphasize that Georgian consumers are becoming very 

interactive users of social networks to select travel agencies. Despite the fact that Georgian travel 

agencies are actively using social networks to promote their products, such activities among 

Georgian consumers are still less popular. This is confirmed by the fact that the level of consumer 

satisfaction with respect to social media marketing provided by a travel company is average. The 

study shows that on the purchasing behavior of Georgian consumers is greatly influenced by 

relevant campaigns and the reliability of information on social media, provided by travel agency 

and level of consumers satisfaction. The results of the study will be helpful for  Georgian tourism 

agencies, which will use social media marketing to attract and achieve customer loyalty. 
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сільськогосподарських підприємств. Проаналізовано теоретичні та прикладні аспекти 

банківського кредитування як джерела інвестування сільських товаровиробників. Виявлено 

протиріччя в системі банківського кредитування сільськогосподарських підприємств. 

Виявлено прогалини в системі банківського кредитування підприємств сільського 

господарства. Визначені тенденції та особливості кредитування українськими банками 

підприємств агропромислового комплексу. Виділено ключові чинники зменшення обсягів 

кредитування за участю комерційних банків.  
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Annotation. Statistically estimated volume, dynamics, and structure of bank lending agricultural 

enterprises. The theoretical and applied aspects of bank lending as a source of investment for rural 

producers are analysed. Discrepancies were revealed in the system of bank lending to agricultural 

enterprises. Deficiencies in the system of bank lending to agricultural enterprises were identified. The 

tendencies and features of lending by Ukrainian banks to agricultural enterprises are formulated. The 

key factors for reducing lending with the participation of commercial banks are identified.  

Keywords: bank, loan, loan portfolio, financial statements, interest rates. 

 

Основною функцією комерційних банків є надання послуг у сфері кредитування. 

Більшість успішних агропідприємств залучають позикові ресурси. Раціональне використання 

кредитних ресурсів призводить до зростання виробничого потенціалу підприємства, дозволяє 

досягти мети максимізації сукупних обсягів виручки і чистого прибутку. Залучаючи позикові 

кошти, аграрії можуть швидше досягти поставлених цілей, підвищити рентабельність власного 

капіталу. Втім надмірна заборгованість може привести до банкрутства агропідприємства, 

неповернення кредиту, що негативно позначиться на діяльності банку. Кредитування є 

найбільш прибутковою і водночас найбільш ризикованою частиною банківських операцій. 
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Кредити в Україні є одним із найбільш дорогих фінансових продуктів на тернах 

колишнього СРСР. Високі процентні ставки по ним обумовлені високим рівнем інфляції. Нині 

облікова ставка НБУ знаходиться на рівні 18% (річних), тобто під неї комерційні банки можуть 

позичати в НБУ необхідний фінансовий ресурс. Банки намагаються не видавати кредити на 

тривалий період, оскільки не впевнені в стабільності економіки. Для того, щоб знизити 

відсотки по кредитах, потрібно знизити ризики країни. За активного сприяння кредитуванню в 

Україні, що є однією з головних цілей діяльності банків, проблема фінансового забезпечення 

агропідприємств до тепер залишається невирішеною. 

За даними НБУ, залишки кредитних коштів на рахунках банків у липні 2019 р. склали 

майже 343,5 млрд грн, з яких 79,7% – кредити, надані в доларах і 20,1% – в євро та 0,2% – в 

інших видах іноземних валют. З них тільки 17,292 млрд грн, або 5,0% – кредитні кошти, надані 

банками підприємствам сільського, лісового і рибного господарств, з яких кредити в доларах і 

в євро – 14,492 млн грн (83,8%) і 2,799 млн грн (16,18%) відповідно. Для порівняння: у грудні 

2015-2016 рр. залишки кредитних коштів на рахунках банків склали 787,8 млрд грн і 842 млрд 

грн відповідно. З них 48,4 млрд грн, або 6,1% і 50,5 млрд грн, або 6,0% – кредитні кошти, надані 

підприємствам сільського, лісового і рибного господарств відповідно [1]. 

В 2015 р. у загальному портфелі кредитів юридичним особам Кредобанку частка кредитів 

агропідприємствам склала 20%. У липні 2019 р. у загальному кредитному портфелі Кредобанку 

частка кредитів підприємствам сільського господарства, мисливства та надання пов'язаних із 

ними послуг склала 1,908,807,27 тис грн, з яких кредити в гривнях – 1,600,500,91 тис грн 

(83,8%) та в іноземній валюті – 308,306,36 тис грн (16,2%) відповідно. Частка кредитів 

підприємствам лісового господарства та лісозаготівлі а також підприємствам рибного 

господарства у кредитному портфелі –15,46 тис грн і 682,73 тис грн відповідно, з яких на 100% 

– кредити в гривнях. У липні 2019 р. із загальної суми непрацюючих кредитів у портфелі 

Кредобанку підприємствам сільського господарства, мисливства та надання пов'язаних із ними 

послуг (101,349,59 тис грн), частка непрацюючих кредитів у гривнях – 72,215,67 тис грн 

(71,3%) і в іноземній валюті – 29,133,92 тис грн (28,7%) відповідно [1]. Непрацюючих кредитів 

по підприємствах лісового господарства та лісозаготівлі, а також рибного господарства в цей 

період не було. В загальному кредитному портфелі Кредобанку частка непрацюючих кредитів 

підприємствам сільського господарства, мисливства та надання пов'язаних із ними послуг 

склала 5,3% [1]. Нині Кредобанк практично не змінив умови кредитування агробізнесу, адже 

поточна пропозиція банку відповідає умовам ринку. Це підтверджується зростанням 

кредитного портфеля банку в сегменті АПК 2015 р. на 70%. Кредобанк пропонує кредити на 
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реалізацію інвестиційних проектів, поповнення оборотних коштів для фінансування 

сільськогосподарського циклу та придбання сільгосптехніки. 

Частка кредитів АПК у портфелі Креді Агріколь Банку упродовж останніх років 

знаходиться на рівні 50%. Цей банк пропонує кредити на поповнення оборотних коштів, 

фінансування складського запасу зерна, торгове фінансування, факторинг, інвестиційні цілі. 

Креді Агріколь Банк використовує фінансування у формі авалювання векселів, гарантії 

виконання зобов'язань під передоплати від трейдерів. 

Нині в загальному кредитному портфелі Укргазбанку на частку агросектора припадає 

близько 30% [1]. Банк пропонує кредитні програми для сільгоспвиробників на фінансування 

операційного циклу, придбання нової сільгосптехніки в тому числі «екокредити», авалювання 

простих векселів для фінансування оборотних коштів агропідприємств, кредитування під 

заставу зерна, для реалізації інвестиційних цілей, поповнення оборотних коштів 

сільгосппідприємств. У банку працює програма пільгового кредитування аграріїв на придбання 

білоруської техніки. В програму входять 77 підприємств з Білорусі. 

В 2019 р. майже 45% загального кредитного портфеля Ощадбанку склала частка кредитів 

аграріям. Цей банк пропонує сільгосппідприємствам фінансування всіх напрямків діяльності. 

Банк працює з різними міжнародними програмами. Завдяки їм є можливість знизити кредитну 

ставку для аграріїв (до 18% річних) або зменшити заставу, що надається [1]. 

В липні 2019 р. у кредитному портфелі Укрексімбанку частка кредитів підприємствам 

сільського господарства, мисливства та надання пов'язаних із ними послуг склала 3,846,639,42 

тис грн, з яких кредити в гривнях – 2,418,869,42 тис грн (62,88%) та в іноземній валюті – 

1,427,769,99 тис грн (37,12%) відповідно. Частка кредитів підприємствам рибного господарств 

– 185,093,88 тис грн, з яких на 100% – кредити в гривнях [1]. В цей період із загальної суми 

проблемних кредитів цього банку підприємствам сільського господарства, мисливства та 

надання пов'язаних із ними послуг (692,675,95 тис грн), частка проблемних кредитів у гривнях 

– 211,166,19 тис грн (30,49%) і в іноземній валюті – 481,509,76 тис грн (69,51%) відповідно. Із 

загальної суми проблемних кредитів підприємствам рибного господарств (182,787,25 тис грн), 

частка проблемних кредитів на 100% у гривнях [1]. В кредитному портфелі Укрексімбанку 

частка проблемних кредитів підприємствам сільського господарства, мисливства та надання 

пов'язаних із ними послуг, а також рибного господарств склала 18% і 98,8% відповідно. Цей 

банк пропонує аграріям кредитні продукти для модернізації виробництва, придбання техніки, 

поповнення оборотного капіталу, фінансує аграріїв через міжнародні фінансові компанії. 

Таким чином, банківське кредитування сільгосппідприємств здійснюється переважно за 

такими напрямами: кредитування для поповнення обігових коштів, реалізацію інвестиційних 
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проектів, лізингові кредити, кредити на покупку сільгосптехніки. Процентні ставки по 

кредитам для аграріїв на рівні 20–30% річних, що, безумовно, аграріям не вигідно. Водночас 

для фермерів і сільгоспвиробників у банках впроваджені програми, за яких до умов 

кредитування і процентних ставок для аграрного бізнесу застосовується індивідуальний підхід. 

Найбільш затребувані аграріями партнерські програми кредитування на придбання 

сільгосптехніки та обладнання. За рахунок того, що партнери банку (наприклад, Ощадбанку), 

постачальники техніки компенсують частину процентної ставки, для позичальників-аграріїв 

вона знижується. Залежно від банку і партнера мінімальна ставка за такими кредитами 

становить 0,1%, середня – 5–7%. Так, із загального бюджету державної програми Ощадбанк 

видав 40% коштів і допоміг сільгосппідприємствам придбати 3,5 тис одиниць техніки 

вітчизняного виробництва [1]. 

Існує думка, що в державних банках менше інструментів, доступних і зручних кредитних 

продуктів для фінансування аграріїв, на відміну від приватних банків. Комерційні банки 

справді стають все більш клієнторієнтованими, роблячи процедури розгляду заявок і видачі 

кредитів більш зручними. Вони швидше підлаштовуються до вимог ринку в таких питаннях: 

терміни розгляду заявки по кредиту і прийняття рішення, вимагають менший пакет документів 

для оформлення кредиту. Бюрократичні процеси і паперова кредитна тяганина, 

децентралізована схема прийняття рішень і свої правила в кожному регіоні в державних банках 

(наприклад, у 2017 р. в Ощадбанку) відлякують клієнтів з аграрної галузі.  

Аграріям, на наш погляд, доцільно отримувати кредити в державних банках, які беруть 

участь у державних програмах компенсації коштів. Процедура отримання компенсації проста 

і не вимагає особливих документів. Іноді можна отримати вигідні умови фінансування за 

рахунок комбінування декількох програм, наприклад, державної програми компенсації та 

партнерської програми банку. При цьому аграрій може отримати державну компенсацію на 

придбання техніки і кредит зі зниженою ставкою за партнерською програмою. 

Таким чином, з кожним роком державні банки вдосконалюють свої фінансові програми і 

продукти для агропідприємств. В 2019 р. фермери використовували як окремі програми, так і 

їх комбінацію для отримання найбільш вигідного фінансування під ті чи інші проекти. 

У липні 2019 р. підприємства сільського, лісового і рибного господарств більше 

зверталися за короткостроковими кредитами в доларах – 8,603 млн грн (59,36%) та 

середньостроковими кредитами – 5,093 млн грн (35,14%). Попит на кредити в євро був такий: 

короткострокові – 0,813 млн грн (29%); середньострокові – 1,776 млн грн (63,45%); 

довгострокові – 0,210 млн грн (7,5%) [1].  
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У грудні 2018 р. кредити, надані банками, нефінансовим корпораціям склали 860 млн грн. 

З них підприємствам і кооперативам – 88,8 млн грн, або 10,3% і 519 млн грн, або 60,36% 

відповідно. Так, на кредити фермерським господарствам і дочірнім підприємствам припадає 

6,976 млн грн, або 7,85% і 8,645 млн грн, або 9,73% відповідно, з яких кредити в гривнях – 6,556 

млн грн (16%) і 5,695 млн грн (13,9%) відповідно. Кредити сільськогосподарським виробничим 

кооперативам і обслуговуючим  кооперативам – 208 млн грн, або 40% і 121 млн грн або 23,3% 

відповідно, з яких кредити в гривнях – 194 млн грн (38,95%) і 121 млн грн (24,29%) відповідно. 

У липні 2019 р. банками було видано кредитів домашнім господарствам на суму 209,251 

млн грн. Частка споживчого кредитування – 164,79 млн грн, або 78,8%, а на придбання, 

будівництво та реконструкцію нерухомості – 38,872 млн грн, або 18,6%, інші кредити – 5,589 

млн грн, або 2,67% відповідно. В цей період частка споживчих кредитів домашніх господарств 

у портфелі банків за строками погашення така: короткострокові – 82,334 млн грн (49,96%); 

середньострокові – 53,857 млн грн (32,68%); довгострокові – 28,599 млн грн (17,35) [1]. З яких 

споживчі кредити домашніх господарств у гривнях, у доларах і в євро – 143,799 млн грн 

(87,26%), 19,813 млн грн (12,02%) і 1,178 млн грн (0,714%) відповідно. Частка кредитів 

домашніх господарств на будівництво та реконструкцію нерухомості у портфелі банків за 

строками придбання така: короткострокові – 0,908 млн грн (2,34%); середньострокові – 1,73 

млн грн (4,45%); довгострокові – 7,636 млн грн (19,64); більше 10 років – 28,598 млн грн 

(73,57%) відповідно. З яких кредити домашніх господарств на будівництво та реконструкцію 

нерухомості у гривнях, у доларах, в євро та в інших видах валют – 10,559 млн грн (27,16%), 

26,651 млн грн (68,56%) і 0,723 млн грн (1,86%) та 0,939 млн грн (2,42%), відповідно [1]. 

Зменшення частки довгострокового кредитування у портфелі банків свідчить про 

слабкий інвестиційний ефект банківського кредитування. Причина криється у збільшенні 

кредитних ставок. У 2018 р. НБУ неодноразово підвищував облікову ставку. Це призвело до 

подорожчання кредитів у гривнях: середньозважена вартість кредиту – 16,7%. За даними 

статистичної звітності банків України, на період 27.08.19 вартість кредитів (без урахування 

овердрафту) для суб’єктів господарювання у гривнях і в іноземній валюті така: 

короткостроковий – 18,0% і 3,9% відповідно; довгостроковий кредит – 19,9% і 6,9% відповідно. 

За станом на 01.07.2019 банками України було надано кредитів: клієнтам на суму 1,072,34 

млн грн; суб`єктам господарювання – 865,4 млн грн; фізичним особам – 204,2 млн грн. Банки 

видають кредити аграріям за ставками нижче, ніж середні по ринку, оскільки агросегмент менш 

ризиковий, ніж інші сектори економіки. Рівень неповернення кредитів не вище 5%, тоді як по 

всій банківській системі частка непрацюючих кредитів у 2018 р. склала 52,8% [1].  
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Умови отримання низьких процентних ставок по кредиту: наявність застави, земельний 

банк клієнта, прозора фінансова звітність, високий імідж. Серед основних чинників зменшення 

обсягів кредитування за участю комерційних банків виділимо наступні: бажання комерційних 

банків до надання коротко- і середньострокових кредитів, тобто кредитування поточних 

операцій, а не капітальних вкладень; велика частка присутності потужних агрохолдингів, 

здатних вирішувати питання додаткового фінансування шляхом залучення власних коштів; 

держпрограми підтримки сільгоспвиробників за рахунок надання дотацій і збільшення 

розмірів відшкодування в сфері виробництва сільгосппродукції; зниження частки державного 

фінансування, спрямованої на компенсацію відсотків за банківськими кредитами для аграріїв; 

участь великих банків у програмах підтримки сільгоспвиробників зі сторони держави і, тому 

зниження можливостей невеликих банків взяти участь у кредитуванні сільгосппідприємств. 

Основною перешкодою для активного кредитування є відсутність прозорої звітності для 

оцінки кредитоспроможності позичальника і належної оцінки ризиків банку. Гарантією 

взаєморозуміння є послідовне формування кредитної історії. Передбачена можливість оцінки 

банками невеликих кредитів малому агробізнесу (до 5 млн грн) за спрощеною схемою – на 

портфельної основі. Якщо позичальник не може показати належну фінансову звітність, банк з 

метою мінімізації кредитних ризиків попросить надати якісну заставу в великих обсягах. 

Використання ринку землі є ключовим фактором для активного кредитування агросектора. 

Таким чином, агробізнес постійно нарощує продуктивність і обсяги виробництва, стійкий 

до економічних циклів, що пояснює інтерес банків до цього сектору економіки, незважаючи на 

сезонні ризики. Якщо порівнювати з підприємствами промисловості, сектору послуг, 

транспорту, якість обслуговування кредитів аграріїв одна з кращих. В аграріїв низький рівень 

дефолтів – у 1,5 рази менше, ніж у торгівлі – наступного за темпами обслуговування кредитів. 
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КОВОРКІНГ ЯК СУЧАСНИЙ ТРЕНД В ОРГАНІЗАЦІЇ БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА  

Анотація. На сьогодні існує потреба в новітніх формах організації робочого місця та 

середовища. Коворкінг – це унікальний формат, що поєднав ефективну працю з комфортом 

та реалізацією потенціалу робітника. Актуальність розгляду цієї теми зумовлена 

потребами підприємців у гнучких офісних приміщеннях. Зроблено поверхневий аналіз 

розвитку коворкінг-центрів. Виокремлено особливості великих компаній з надання 

робочого простору та ознаки київських центрів.  
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COWORKING AS A MODERN TREND OF ORGANIZATION OF BUSINESS 

ENVIRONMENT  

Abstract. There is a high demand in new forms of workplace and environment organization. 

Co-working is a unique format that combines effective work, comfort and the realization of the 

employee's potential. The urgency of this topic is due to the entrepreneurs’ needs in flexible office 

space. A surface analysis of the development of co-working centers is made. It is listed the features 

of large companies which provide a workspace. The features of Kyiv centers are distinguished. 
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На сьогодні коридорна форма організації робочого середовища, у якій люди працюють в 

різних кабінетах, що з’єднані спільним проходом, вважається менш ефективною для малого 

та середнього бізнесу творчого спрямування чи ІТ. У таких сферах здебільшого працюють 

фрилансери, для яких гнучка організація робочого простору є одним із найважливіших 

факторів ефективної праці. Як результат, виникла ідея спеціальної моделі організації 

роботи людей – коворкінгу, що характерна не лише для вищезазначених сфер бізнесу, а й 

для стартапів, підприємців-початківців, або ж для компанії, що виходить на новий ринок, 

але не має ресурсів для оренди повноцінного офісу. 

Перші міні-офіси були створені ще в другій половині ХХ століття, але вони були мало 

чим схожі з сучасними коворгінгами. Це були окремі офіси з чітко розділеним, за 

допомогою перегородок,  робочим простором, що називались кубіклами. Ідеї ж відкритості, 

стабільності, незалежності першим втілив американський програміст Бред Ньюберг. У 2005 

році він разом з іншими ІТ-фрилансерами орендували приміщення та закупили офісне 

приладдя для загального користування. Після США такі центри розповсюдились в Європі, 

а через 3 роки – по всьому світу. На даний момент налічується більше 14000 коворкінгів. 

Найбільше їх у таких мегаполісах як: Лондон, Нью-Йорк, Сінгапур, Торонто [1]. Якщо ж 

аналізувати кількість коворкінг-центрів у відношенні до кількості населення, то отримання 

дані можна побачити в таблиці 1. 

Таблиця 1. Рейтинг країн за кількістю коворкінг-центрів на 1 млн населення [1] 

№ Країна Кількість 

1 Люксембург 8,5 

2 Сінгапур 4,7 

3 Ірландія 4,4 

4 Нова Зеландія 4,2 

5 Сполучене Королівство 4,0 

6 Австралія 3,2 

7 Канада 2,8 

8 Сполучені Штати Америки 2,8 

І надалі очікується популяризація такого формату організації робочого середовища, а до 

2020-го року прогнозують більше 20000 загального числа коворкінгів у світі. Серед переваг 

цього феномену виділяють такі: 



67 
 

- Відносно невисока орендна плата за місяць користування робочим місцем. Ціна 

залежить від міста та часу оренди. Для Львова – 1300 грн/міс, Київ – 6000 грн/міс, а в Нью-

Йорку – 500 дол./міс; 

- Сприятливе середовище для інтенсивної праці, що зумовлене як естетичною 

складовою оформлення коворкінгів, так і людським оточенням (співтовариство та 

нетворкінг); 

- Індивідуальний розвиток особистості через спілкування та реалізацію спільних 

проектів з сусідами-орендаторами . 

Аби повною мірою розглянути поняття «коворкінг-центрів», варто звернути увагу й на 

недоліки та потенційну небезпеку користуванням такого формату робочого місця. До 

мінусів відносять постійну необхідність слідкувати за особистими речами, адже коворкінг 

– це громадське місце. В одному центрі можуть працювати представники конкуруючих 

фірм, що може призвести до крадіжки ідей та інших згубних результатів [2, с. 123]. 

Варто враховувати той факт, що дехто вже зробив бізнес, відкривши ряд коворкінг-

центрів. Найвідоміший приклад – американська компанія WeWork, яка забезпечує 

робочими місцями працівників у 32 країнах світу. Вона оцінюється в близько 10 млрд дол. 

і є однією з найбільших структур даного направлення. У розпорядженні компанії близько 

240000 кв. м загальної площі для коворкінгів. За нею на другому місці знаходиться Google 

з понад 120000 кв. м, потім Amazon – 94000 [3, с. 8].  Але з набуттям такого масштабу, важко 

контролювати якість надання відповідних послуг у коворкінг-центрах. Також такі компанії 

накладають додаткову ціну до користування робочим місцем за бренд, тобто ви 

переплачуватимете за те, що працюєте саме в коворкінгу WeWork, іноді навіть удвічі. 

Серед шляхів розвитку коворкінг-центрів виділяють такий, що обумовлюється 

створенням цілого структурного утворення з різними видами послуг та можливостями для 

розвитку. Як приклад можна навести перший український технологічний парк – UnitCity та 

його підрозділ UnitFactory – акселератор молоді, яка завдяки відкритому простору 

спілкування та ефективному робочому середовищі розвиває свої навички в ІТ. 

У Києві коворкінгам притаманна своєрідна ознака. Велика частка серед загальної 

кількості таких центрів припадає на ті, що відкриті на базі університетів. Це зумовлено 

прагненням студентів, аспірантів та випускників покращувати свої ВНЗ та створювати 

сприятливу атмосферу для навчання та розвитку особистості. На базі КПІ імені І. 

Сікорського функціонують такі платформи як Belka та «Вежа КПІ». У Києво-Могилянській 

академії – «Білий простір», KMArt Yard, а в КНУ ім. Т. Шевченка – Лунотека. 
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Отже, коворкінги – це сучасна відповідь на запити компаній щодо нових форм бізнес-

середовища. Вони стають дедалі популярнішими серед фрилансерів, ІТ-спеціалістів та 

інших, хто з певних причин не може працювати в стандартизованих офісних приміщеннях. 

У цих центрах наявний великий потенціал та можливості розвитку. Вітчизняним 

коворкінгам притаманні певні особливості, але їх темп розвитку, порівняно з 

американськими компаніями, не настільки стрімкий.  
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 Abstract: The turbulent global environment has a significant impact on business effectiveness 

today. The need to use technologies for enterprises competitiveness increasing is growing. Ukraine 

has a certain level of industrial heritage. The country is actively strengthening its position in the 

most promising technological directions. The problem of appropriate institutional support for 

transformation processes is of interest for discussion. 
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Ми живемо в час бурхливих змін технологічних нововведень. Штучний інтелект, 

технології блокчейн, 3D-друк, доповнена та віртуальна реальність, використання 

колабораційних роботів, кастомізація товарів та послуг - лише деякі масові зміни, які 

відбуваються зараз.  

Ринок технологій віртуальної (VR) та доповненої (AR) реальності розвивається дуже 

динамічно. Рівень використання AR та VR на сьогодні досягає значного прогресу. 

Віртуальна реальність — це повністю змодельований цифровий простір. Людина 

занурюється у цей простір, отримуючи можливість взаємодіяти з віртуальним світом. 

Доповнена реальність дозволяє додавати у “справжній” світ певні об’єкти або контент. Слід 

сказати, що бізнес-кола давно оцінили важливість гейміфікації процесів пропозиції товарів 
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та послуг. Таким чином, ідея змішування цифрового та реального досвіду здається дуже 

привабливою не лише споживачам, а й бізнесу [1].  

Технології AR та VR присутні в роздрібній торгівлі, продажі об’єктів нерухомості, а 

також у виробничо-комерційній діяльності підприємств інших секторів економіки. 

Наприклад, використовуючи VR, можна провести віртуальний тест-драйв моделі 

автомобіля, яка сподобалася, а також створити віртуальний конфігуратор. Тобто 

користувач може вибрати колір авто, оздоблення салону, диски та багато інших опцій, 

підлаштовуючи обрану модель під свої смаки. Завдяки цьому людина відчуватиме, що 

майже володіє цим авто, що підвищує бажання його купити.  

Один з прикладів бізнес-додатків — це архітектурна візуалізація ще не побудованих 

об’єктів нерухомості. Цей інструмент вже використовують українські девелопери [1]. 

Представляє інтерес використання AR та VR у сфері охорони здоров'я.  Постійний розвиток 

зазначених технологій стимулюватиме цю технологічну тенденцію впливати на ще більше 

коло галузей та окремих компаній.  

Наступна тенденція, що вже декілька десятиліть обговорюється різними науковими 

спільнотами та впроваджується у масове виробництво, це штучний інтелект (AI). Штучний 

інтелект має на меті наслідувати поведінку людини (здатність приймати рішення, вивчати, 

осмислювати, розвивати мову та спілкуватися міжособистісно тощо) та навіть 

вдосконалювати її (когнітивні обчислення). Насправді, багато інших тенденцій мають сенс 

або працюють лише завдяки AI [2]. 

Розробка інтелектуальних систем, які можуть працювати незалежно та самостійно 

адаптуватися, буде важливою метою для технологічних експертів та постачальників. 

Інвестиції в AI, зроблені організаціями, повинні зосереджуватися на упорядкуванні та 

інтеграції даних, створенні алгоритмів, підборі методики навчання та створенні моделей 

[2]. 

Сьогодні ви навряд чи знайдете хороший інтернет-магазин, який не пропонує 

принаймні однієї форми високотехнологічної підтримки клієнтів, крім традиційного каналу 

підтримки, на який можна звернутися електронною поштою чи телефоном. Традиційні 

канали підтримки коштують бізнесу певної кількості ресурсів, які в іншому випадку можуть 

бути спрямовані на більш творчі завдання. Помічники клієнтів із підтримкою AI можуть 

відповісти на прості запитання, наприклад, повідомляти про стан вашого замовлення та 

допомагати знаходити певний товар на основі вашого опису, серед інших [2]. 

Досвід онлайн-покупок значно покращився чат-ботами з наступних причин: вони 

збільшують рівень утримання користувачів, надсилаючи нагадування та сповіщення;  
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пропонують миттєві відповіді порівняно з людськими помічниками, тим самим скорочуючи 

час реакції. Недоліки спілкування, властиві такій формі, виправляються розробниками.  

На сьогоднішній день штучний інтелект присутній майже у всіх сферах бізнесу, 

починаючи від наведених функцій чат-бота і закінчуючи практичним використанням в 

галузях охорони здоров'я, виробництва, освіти, тощо. Завдяки своєму потенціалу, тенденція 

AI буде продовжувати впливати на бізнес та стимулювати інновації в майбутньому. 

Інтернет речей (IoT) - це мережа фізичних об'єктів, які мають вбудовані технології, 

що дозволяють здійснювати взаємодію з зовнішнім середовищем, передавати відомості про 

свій стан і приймати дані ззовні [3]. На даному етапі розвитку технологій і суспільства 

Інтернет речей активно впроваджується всередині компаній, що займаються виробництвом 

товарів, послуг, де за рахунок нових технологій очікується підвищення рівня 

продуктивності та конкурентоспроможності. Складність масштабування цього досвіду 

обумовлена тим, що необхідно інтегрувати в єдине ціле багато систем від різних 

постачальників. 

Сьогодні в світі зростає потреба в більшій кількості пристроїв і більшій кількості 

підключень. Ця тенденція поступово впливає на сучасний бізнес і буде спостерігатися і 

надалі. Цей попит, в свою чергу, створює потребу в більшій кількості пристроїв IoT. Для 

підприємств пристрої IoT надають можливість збирати відповідну інформацію про клієнтів, 

щоб покращити можливості керування вхідними потоками, а також підвищити рівень 

ефективності діяльності бізнесу шляхом зменшення рівня витрат. Ця тенденція 

спонукатиме виробляти та широко використовувати більше пристроїв IoT. Як споживачі, 

так і компанії виграють від впровадження IoT [4] 

Наступною тенденцією, що має значний вплив на можливості бізнесу, є хмарні 

обчислення, що являють собою модель надання зручного мережевого доступу до 

обчислювальних потужностей і ресурсів (серверу, програми, бази даних, програми, 

сховища тощо) на віддаленому сервері в інтернеті.  

Хмарні обчислення вже торкнулися численних компаній і можна стверджувати, що 

хмарні інтеграції стануть стандартом для сучасних організацій найближчим часом. Хмара 

представляє підприємствам унікальні можливості для зберігання файлів, використання 

зовнішніх ресурсів, таких як апаратне та програмне забезпечення. Хмарні рішення 

допомагають підвищити рівень ефективності бізнесу за рахунок збільшення рівня 

продуктивності, масштабованості та ефективності [5]. 

Ще одним способом впливу на ефективність бізнесу є машинне навчання (Machine 

Learning), що пропонується в якості інструменту, що допомагає компаніям отримувати 



72 
 

більшу комерційну цінність та отримувати користь від даних, якими вони вже володіють. 

Крім забезпечення можливостей збору та зберігання величезної кількості даних, важливо 

знати, як їх використовувати, згрупувати у кластери та створювати проективні моделі 

навчання, розробляючи алгоритми, які дозволяють інтерпретувати та отримувати користь 

від наявної інформації. Це допоможе виявити подібні моделі поведінки та зробити більш 

точні прогнози.  

Цифрова трансформація представляє собою значний виклик для бізнеса. 

Використовуючи таку технологію розподіленого реєстру, як блокчейн, можна спростити її 

проведення, щоб всі залучені в бізнес–процеси сторони могли комунікувати, 

співпрацювати, а також проводити транзакції. Блокчейн–революція сприятиме 

реформуванню майже всіх галузей економіки. Завдяки блокчейн можна забезпечити 

безпеку договорів (смарт-контрактів), уникаючи можливостей порушення умов та 

неоднозначного тлумачення конкретної угоди. Також зазначена технологія може 

використовуватись на ринку праці та в секторі державного управління [6].  

Питання реалізації технології блокчейн у вітчизняному сегменті бізнесу багато в 

чому залежать від інституційної політики Міністерства цифрової трансформації України. 

Так, за інформацією прес-служби [7], метою активізації зазначених питань є створення 

комфортних умов для діяльності бізнес-структур на ринку криптоактивів, що сприятиме 

підвищенню конкурентоспроможності української економіки на світовому рівні. 

Висновок. Економічні актори, що не підтримують технологічні тенденції, ризикують 

своїм конкурентоспроможним станом. Впровадження ключових елементів сучасних 

технологічних змін дозволить підприємцям зберегти та підвищити рівень ефективності 

бізнесу. Стратегічно важливою є роль держави у забезпеченні інституційних змін. 
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Abstract: The article deals with the basic digital technologies of Industry 4.0 and their use by 

Ukrainian industrial enterprises. The technological trends of development of digital technologies 

are analyzed. 

Keywords: digital technology, industry 4.0, future trends 

 

Нинішня епоха інновацій, за якої передові технології радикально змінюють цілі галузі 

економіки та сприяють виникненню зовсім нових типів виробництв, що ґрунтуються на так 

званих Великих даних і їх аналізі, повній автоматизації виробництва, технологіях 

доповненої, віртуальної та змішаної реальностей, промисловому інтернету речей, 

використанні технологій штучного інтелекту, блокчейну тощо дістала назву Індустрія 4.0. 

Це передбачає цифрову інтеграцію всіх процесів в суспільстві, злиття технологій та їх 

масове впровадження, що в свою чергу підштовхує країни світу реагувати на ці зміни та 

протистояти викликам невизначеності майбутнього. 

В панах Європейської комісії очікується, що перехід до Індустрії 4.0 – за рахунок 

ширшого поєднання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій з промисловим 

виробництвом – має особливе значення в частині намірів збільшення частки промислового 

виробництва у  ВВП до 20% до кінця 2020 року.  Провідні країни ЄС розробили власні 

програми розвитку Індустрії 4.0 які були включені до національних стратегічних 

документів [1,2,3]. Чого не можна сказати про Україну. На сьогоднішній день, на жаль, 

відсутні діючі стратегічні документи, які б визначали розвиток промисловості країни. 

До основних цифрових технологій Індустрії 4.0 відносять Великі дані (BIG DATA), 

імерсивні технології (доповненої, віртуальної та змішаної реальностей (AR/VR/MR), 

промисловий інтернет речей (IIoT), штучний інтелект (AI), блокчейн (blockchain). Цифрові 

технології в процесі застосування використовують та доповнюють одна одну. Наприклад у 

ДАО (децентралізовані автономні системи) застосовуються технології великих даних, 

штучного інтелекту і блокчейну. 

Термін великі дані на сьогодні відноситься не тільки до управління й аналізу великих 

об’ємів даних. Це і сукупність технологій, які здатні обробляти більші, в порівнянні зі 

стандартними сценаріями об’єми даних, і вміння працювати з об’ємами даних що швидко і 

постійно надходять у великих об’ємах, а також із структурованими і мало структурованими 

даними паралельно і в різних аспектах.  

В список імерсивних технологій входять технології віртуальної, доповненої та 

змішаної реальностей (VR /AR /MR). Вони забезпечують ефект повної або часткової 



75 
 

присутності в альтернативному просторі, чим змінюють користувацький досвід в 

абсолютно різних сферах. Віртуальна реальність це повністю змодельована реальність із 

застосуванням сучасних технологій. Її оточення створюється без взаємодії з зовнішнім 

світом. Доповнена реальність це додавання в реальну реальність елементів віртуальної 

змодельованої реальності. Вона накладає допоміжні об’єкти на наше оточення.  Змішана – 

це поєднання фізичного і цифрового світів, об’єднання віртуальної та доповненої 

реальності, тобто вбудовування неіснуючих віртуальних об’єктів у наше оточення і їх 

налаштування. Імерсивні технології можуть застосовуватись в промисловості на етапі 

проектування продукту, технічного обслуговування (модель підписки), навчання 

персоналу, управління запасами тощо. 

Промисловий інтернет речей це багаторівнева система, що охоплює сенсори і 

контролери, встановлені на вузлах і агрегатах промислового об'єкта, засоби передачі 

зібраних даних і їх візуалізації, потужні аналітичні інструменти інтерпретації інформації та 

багато інших компонентів. Система має можливість віддалено контролювати та керувати 

процесом  в автоматизованому режимі без участі людини. Промисловий інтернет речей 

дозволяє автоматизувати процес моніторингу та управління життєвим циклом обладнання, 

організувати самооптимізуючі логістичні ланцюги від постачальника до споживача, 

використовувати модель «спільного використання» тощо. 

Завданням штучного інтелекту є створення за допомогою обчислювальних систем та 

інших штучних засобів розумних міркувань та дій, правильно інтерпретувати зовнішні дані, 

враховувати помилки та уроки з цих даних та використовувати отримані знання для 

досягнення конкретних цілей і завдань. Застосування штучного інтелекту в промисловості 

може здійснюватися для підвищення ефективності розробки нових продуктів, для 

автоматизації вибору і оцінки постачальників, для вдосконалення бізнес-процесів та 

зниження кількості помилок, для прогнозування об’ємів послуг, підтримки і 

обслуговування при ціноутворенні, а також при прийнятті управлінських рішень.  

Блокчейн це мереживна криптографічна технологія розподіленої бази даних яка 

передбачає побудову за допомогою певних правил безперервного послідовного ланцюга 

блоків що містять інформацію. Найчастіше копії ланцюжків блоків зберігаються на різних 

комп'ютерах незалежно один від одного. Цих комп’ютерів зазвичай величезна кількість. 

Блокчейн дозволяє компаніям відслідковувати послідовність транзакцій або робіт, в які 

залучені багато контрагентів, без необхідності мати одну централізовану структуру. 

Враховуючи кризу довіри та потенційні конфлікти що можуть виникати в процесі 
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договірних відносин, використання блокчейну дозволить знизити напругу та скоротити час 

на проходження послуги певним ланцюгом.  

На сьогодні серед українських промислових підприємств лідирує сегмент з 

використанням технологій великих даних, штучного інтелекту та машинного навчання. 

Згідно аналітичних матеріалами АППАУ [4], із 70 відібраних інноваційних українських 

промислових підприємств, 23 компанії мають власні продукти та рішення на основі цих 

технологій. Також технології інтернету речей та хмарних обчислень використовують 

відповідно 21 і 17 компаній. 

Згідно з дослідженнями, здійсненими Гартнер [5], на 2020 рік виділяють 10 

технологічних трендів (табл.1). Це тенденції які мають достатній проривний потенціал для 

переходу з експериментальної стадії в стадію широкого застосування, або ж її зростання 

характеризується високим ступенем невизначеності.  

Таблиця 1 

Технологічні тренди 2020 (за матеріалами Gartner) 

№ Тренди Короткий опис 
1 Гіперавтоматизація 

(Hyperautomation) 
Комбінація інструментів,що допомагають підтримувати 
реплікацію об’єктів, в якій бере участь не тільки 
роботизована система, а й людина 

2 Мультидосвід  
(Multiexperience) 

Комбіновані зрушення в моделях сприйняття і взаємодії 
призведуть до мультисенсорного і мультимодального 
досвіду. Зміщення акценту від технологічної грамотності 
людини до технологій, які будуть розуміти поведінкові 
мотиви людини. 

3 Демократизація 
експертизи 
(Democratization) 

Надання людині доступу до технологічної експертизи чи 
експертизи в сфері бізнесу за допомогою радикально 
спрощеного методу доставки інформації без необхідності 
інтенсивного і дорого навчання. 

4 Розширення 
людських 
можливостей 
(Human 
Augmentation) 

Когнітивне розширення людських можливостей 
відбуватиметься як за рахунок доступу до інформації, яку 
надають традиційні комп'ютерні системи, так і за рахунок 
появи багатофункціонального інтерфейсу в інтелектуальних 
просторах. 

5 Прозорість та 
відстежуваність 
Transparency and 
Traceability 

Захист персональних даних і управління ними. Прозорість та 
простежуваність є критично важливими елементами для 
задоволення цифрових вимог, які стосуються дотримання 
етичних норм і конфіденційності. 

6 Крайові обчислення 
Empowered Edge 

З розвитком інтернету речей, крайові обчислення стануть 
домінуючою технологією для великомасштабного 
розгортання підключених пристроїв практично у всіх 
галузях промисловості у великій кількості сценаріїв 
застосування. 



77 
 

7 Розподілена хмра 
Distributed Cloud 

Технологія передбачає різкий перехід від централізованої 
моделі до розподіленої, що призведе до нової ери в хмарних 
обчисленнях. 

8 Автономні речі 
Autonomous Things 

Перехід від поодиноких автономних інтелектуальних речей 
до масових, де вони будуть працювати разом, незалежно від 
людей або в контакті з ними 

9 Практичний 
блокчейн 
Practical Blockchain 

Забезпечення довіри і прозорості між бізнес-екосистемами, 
потенційне зниження витрат, скорочення часу проведення 
транзакцій. За рахунок цих переваг технологія може змінити 
цілі галузі промисловості 

10 Штучний інтелект - 
безпека  
AI Security 

Три ключові області - захист систем на базі ШІ, 
використанні ШІ для посилення захисту та запобігання його 
зловмисного застосування. 

Джерело: Gartner Top 10 Strategic Technology Trends for 2020. URL: 
https://www.gartner.com/smarterwithgartner/gartner-top-10-strategic-technology-trends-for-
2020/ 

 

Прогнози трендів не тільки дозволяють відкрити завісу над майбутнім найбільш 

важливих технологій, вони допомагають вийти за межі простого уявлення про 

впровадження технологій і глибше проникнути в розуміння того, що означає бути людиною 

цифрового світу. Структура яка використовувалась для організації і оцінки впливу 

головних стратегічних технологічних тенденцій це орієнтований на людей інтелектуальний 

простір. За словами Девіда Керлі, віце-президента Гартнер, - Помістивши людину в центр 

технологічної стратегії ми окреслили один із найважливіших аспектів технологій -  як вона 

впливає на клієнтів, співробітників, ділових партнерів, суспільство та інші ключові групи.  

Технологічні інновації стали ключем до конкурентної диференціації. Темпи змін в 

технологіях продовжують прискорюватися, змушуючи осіб, які приймають рішення в сфері 

бізнесу і технологій, діяти на випередження. Однак, для реалізації програм цифрової 

трансформації великим підприємствам може знадобиться значно більше часу і грошей, ніж 

раніше передбачалося. Ключовий бар'єр, що перешкоджає повномасштабному 

впровадженню на виробництві цифрових технологій, це нестача у підприємств фінансових 

ресурсів. Важливе значення має також і висока вартість проектів в цій сфері. Поєднання 

цих двох факторів робить скрутним для компаній збільшення витрат з метою інтенсивного 

запуску механізму цифровізації. Є компанії, які приступили до реалізації стратегій, 

спрямованих на цифровізацію бізнесу, однак їх очікування з приводу зростання виручки 

можуть не виправдатися, що пов'язано із високими витратами на модернізацію технологій 

і непередбаченими витратами на оптимізацію операційних процесів. Ці труднощі можуть 

сповільнити проекти цифрової трансформації разом з темпами впровадження інновацій та 

адаптованості підприємств до роботи в якості цифрового бізнесу. З боку держави повинні 
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бути створені умови для підтримки цифровізації бізнесу через можливість залучення 

кредитних коштів на пільгових умовах для впровадження нових виробничих технологій, 

складних програмно-апаратних комплексів та інженерного програмного забезпечення. 
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СТРАТЕГІЧНІ АСПЕКТИ ПАТЕНТНОГО ПОШУКУ 

 

 Анотація. Описаний традиційний погляд на використання патентної інформації. 

Розглянуто можливості патентного пошуку для обґрунтування та  прийняття 

стратегічних рішень компанії, визначені ключові сфери, в яких можуть бути використані 

результати патентного аналізу.  
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STRATEGIC ASPECTS OF PATENT SEARCH  

 

Abstract. Traditional approach of patent information’s using is reviewed. Opportunities 

of patent search for justification and making strategic decisions of company are analyzed. Main 

areas of patents’ analysis results’ using are defined.  
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Специфічні економічні умови, в яких функціонують сучасні компанії,  ставлять нові 

вимоги до забезпечення відповідного рівня їх конкурентоспроможності [1]. На сьогодні вже 

недостатньо мати потужну виробничу базу або сировинні переваги. Все більшого значення 

набувають нематеріальні активи компанії, зокрема, торгові марки, патенти, гудвіл, ноу-хау 

та інше [2]. Відповідно, одним з ключових елементів забезпечення як ефективності компанії 

в цілому, такі рівня її конкурентоспроможності, є ефективне управління інтелектуальною 

власністю.  Про її зростаючу роль як у глобальній економіці, економіках країн, так і для 

економіки компаній свідчить, зокрема, позитивна динаміка кількості патентних заявок по 

всьому світу (рис.1) 
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Рис. 1. Динаміка кількості патентних заявок в світі, 2009-2017рр., тис. шт. (побудовано 

на основі [3]) 

 

Збільшення кількості патентних заявок пов’язано із тими правами та перевагами, які 

отримує його власник, зокрема це виключні права, які дозволяють власнику обмежувати 

комерційне використання та експлуатацію винаходу іншими особами. Завдяки цим 

виключним правам власник патенту може отримати тимчасову монополію на використання 

винаходу, що забезпечує йому підсилення його ринкових позицій, можливе збільшення 

доходів від роялті та сприяє позитивному іміджу компанії в цілому. Патенти мають 

виключне значення для перетворення інноваційних ідей та винаходів на 

конкурентоспроможні продукти. 

Однією з умов отримання патенту є новизна винаходу по відношенню до існуючого 

рівня техніки (“prior art”) , тому традиційно аналіз патентної інформації розуміється як 

такий, що визначає які рішення існують в певній технічній сфері та як вони розвивалися. 

Тобто, увага фокусується саме на технічних аспектах винаходів.  В той же час, данні 

результатів патентного пошуку можуть бути використані для обґрунтування та прийняття 

стратегічних рішень, починаючи від прийняття рішення щодо виходу на нові географічні 

ринки до рішення про злиття або поглинання. Традиційне використання патентної 

інформації на мікрорівні трансформувалося в більш стратегічне її використання, зокрема 
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завдяки розробці спеціалізованих комп’ютеризованих  баз даних, які містять цю 

інформацію.  

Так,  розглядаючи можливість виводу на нові міжнародні ринки інноваційного 

продукту, компанії доцільно проаналізувати патентну інформацію на предмет існування 

патентів та їх валідності, які можуть захищати такі винаходи або їх частину в певній країні 

або регіоні, в яких винахід буде використовуватися або продаватися. Дані результати також 

формують уявлення про діяльність конкурентів, як існуючих, так і потенційних. Ці данні 

можуть бути визначальними для прийняття рішення про вихід на ринок конкретної країни.  

Патентний аналіз дозволяє визначити доцільний напрям досліджень та розробок 

(R&D), оскільки  надає інформацію про потік технологій, тенденції технологічних змін, 

життєвий цикл технологій, проблеми і рішення в розробці конкретної технології, технології 

і розробки конкурентів  для рішення можливих проблем. Такий аналіз дозволяє уникнути 

суттєвих трат часу, зусиль та коштів при формулюванні програми досліджень та розробок, 

виявивши ті дослідження, які вже були опубліковані в патентній літературі. За даними 

WIPO мільйони доларів витрачаються щороку на дослідження, результати яких вже 

опубліковані.   

Надзвичайно важливим є патентний пошук при розгляді питання ліцензування або 

купівлі певної технології, оскільки він дає відповіді на такі питання: 

- чи захищена дана технологія патентом або знаходиться у вільному доступі?  

- наскільки цінною є технологія?  

- хто може бути потенційним ліцензіатом?  

- чи є технологія ключовою для бізнесу?  

Одним із способів отримання технології є злиття та поглинання (M&A) [4]. 

Визначивши підприємства, що володіють бажаною технологію, доцільно провести 

додатковий патентний аналіз  з метою звуження вибору і прийняття рішення, яка з компаній 

максимально задовольнить мету злиття або поглинання. Також це дозволить вирішити 

низку питань, таких як: чи насправді технологія така приваблива? Чи оцінена компанія 

об’єктивно?  Хто є ключовими розробниками і чи залишаться вони у новій компанії?  

Відповідь на останнє питання визначає тих розробників, які є життєво необхідні для 

майбутнього даної  компанії та найбільш важливих розробників в компаніях-конкурентів. 

Це є основою пошуку персоналу та ефективного управління ним.  

Таким чином, використання результатів патентного пошуку дозволяє вирішувати не 

тільки техніко-технологічні питання, пов’язані із визначенням відповідності критеріям 

патентоспроможності, але й інструментом аналізу при прийнятті стратегічних рішень в 
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таких сферах, як вихід на нові ринки [5], визначення напрямів НДДКР, стратегії 

ліцензування,  злиття та поглинання, управління людськими ресурсами тощо.  
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З активізацією глобалізаційних процесів в світі все більшого розвитку набувають 

форми міжнародної кооперації праці. Однією з таких форм можна вважати міжнародний 

аутсорсинг. Аутсорсинг - це сучасна форма організації бізнесу, що сприяє глобалізації 

світової економіки та створенню потужних віртуальних організацій навколо головного 

підприємства, що володіє торгівельною маркою або брендом та надає усі інші бізнес-

процеси, включаючи виробництво, стороннім виконавцям, що зацікавлені в успіху спільної 

справи нарівні з замовником, на довгостроковій, платній основі з метою забезпечення 

ефективності діяльності, підвищення конкурентоспроможності та стійкості підприємства, а 

також його гнучкості відповідно до поточних зовнішніх умов [1]. На даний момент близько 

300 000 бізнес-процесів щороку передаються в аутсорсинг. У 2018 році обсяги світового 

ринку аутсорсингу становили 85,6 млрд доларів, а дохід від аутсорсингу глобальних бізнес-
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процесів (BPO) у 2018 році склав 62 мільярди доларів. 59% підприємств США 

використовують аутсорсинг для зменшення своїх витрат [2].  

Серед різноманітних видів аутсорсингу важливе місце займає виробничий 

аутсорсинг. Підприємства, що володіють відомими світовими брендами, розташовані, як 

правило, у державах з розвиненою економікою, передають на аутсорсинг окремі операції 

виробничого циклу або виробництво своєї продукції повністю в інші країни. Причиною є, 

по-перше, нижчий рівень оплати праці, в країнах, що розвиваються. Особливо це стосується 

Азіатського регіону, що має значний досвід надання послуг з виробничого аутсорсингу. 

Через величезну виробничу базу та інвестиції в Азію в цьому регіоні спостерігається 

значний обсяг матеріальних та технологічних інновацій. Більшість країн цього регіону 

приваблюють потенційних замовників стимулюючі іноземні капіталовкладення 

сприятливими податковими режимами, інфраструктурними проектами та державними 

інвестиціями. Багато країн також мають більш слабкі екологічні норми, що є привабливим 

для певних галузей. Виробничі операції на зовнішніх ринках також забезпечують легкий 

доступ до цих ринків та інших країн, що знаходяться поблизу. Зважаючи на це, Україна має 

добрі передумови щодо успішного виходу на світовий ринок виробничого аутсорсингу. 

Тому необхідним є дослідження успіху країн на ринку виробничого аутсорсингу,  

порівняння України з країнами-лідерами ринку, визначення її конкурентних переваг та 

слабких сторін. 

Дослідженням світового ринку аутсосрингу займалося багато закордонних вчених та 

дослідницьких організацій. Фірма Tholons, що надає послуги з глобалізації бізнесу та 

інвестиційного консалтингу, складає щорічний рейтинг Тор 100 регіонів постачальників 

аутсорсингових послуг [3]. Міневич М. та Рітчер Ф. Дж. склали рейтинг країн за їх 

привабливістю як постачальників аутсорсингових послуг [4]. Агенцією Atkearney щорічно 

видається Global Services Location Index, за яким країни отримують ранг за їх 

привабливістю для розміщення аутсорсингових замовлень [5]. Central and Eastern European 

Outsourcing Association вивчала поділ праці на міжнародному ринку ІТ-аутсосрингу [6]. 

Багато уваги цій проблемі було приділено й вітчизняними вченими, серед яких Глянева О.І., 

Дергачова В.В., Кулиняк І.Я., Маленко О.Б., Литвинюк А.Ю., Ніколенко О.В., 

Островерха Д.В., Сапігура С.О., Тронько В.В. та інші [7-13]. Вчені розглядали розвиток 

ринку міжнародного аутсорсингу, значення аутсорсингу у сучасному глобальному поділі 

праці, важливість застосування аутсорсингу при виході підприємств на світовий ринок. 

Найбільш популярною країною для розміщення аутсорсингових замовлень вже багато 

років залишається Індія, яка пропонує велику кількість англомовних кваліфікованих кадрів 
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з низьким рівнем оплати праці. У березні 2018 року в Індії було розміщено понад 1140 

глобальних внутрішньофірмових центрів, які дозволяють майже половині перших 500 

світових компаній працювати в Індії. Одним з таких центів є Глобальний сервісний центр 

Barclays, в якому вже працюють понад 16 000 людей. Ще однією ознакою лідерської ролі 

Індії в ланцюжку вартості є те, що індійські ІТ-компанії та компанії ITES створили понад 

1000 центрів доставки приблизно в 80 різних країнах, і близько 75 відсотків світових 

діджитал спеціалістів проживає в Індії. 

Ще одним потужним гравцем на ринку аутсорсингу є Китай. Китай, відомий тим, що 

має найбільше населення з низьким рівнем оплати праці. Проте, порівняно з Індією, рівень 

володіння англійською мовою є значно нижчим. Перевагою Китаю є інноваційність країни 

та наявність матеріально-технічної бази як для надання послуг з виробництва продукції, так 

і для проведення науково-дослідних робіт. Китай відомий послугами з різних типів 

аутсорсингу, в тому числі виробничого, ІТ, контактних центів. У квітні 2019 року компанія 

Microsoft оголосила, що незабаром відкриє найбільшу в світі лабораторію штучного 

інтелекту в Шанхаї. Компанія Shanghai Transcosmos Marketing Services Co відкрила новий 

контактний центр у Сіань - перший центр на заході Китаю та дев'ятий центр у країні.  

Малайзія входить до трійки світових лідерів країн-аутсорсерів. Малайзія, відома 

своїми економічно вигідними та орієнтованими на цінність послугами, зможе залишатися 

ключовим конкурентом серед сегментів BPO (Аутсорсинг бізнес-процесів), SI (Системна 

інтеграція) та ІТ-консалтинг. Малайзія складає майже 1,7 відсотка всього ринку BPO в 

Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. На відміну від Китаю та Індії Малайзія має нижчу 

кваліфікацію персоналу, що знижує її привабливість.  

Також серед світових лідерів аутсорсингу можна виділити В’єтнам, США, Тайланд, 

Великобританію, Бразилію, Філіппіни, Індонезію, Болгарію, Чилі, Японію, Естонію, 

Колумбію, Єгипет, Німеччину, Літву, Росію, Перу.  

Україна також може стати помітним гравцем на світовому ринку аутсорсингу. Це 

зумовлено наявністю великої кількості кваліфікованих кадрів, покращенням 

інфраструктури та показників ділового середовища. Проте, на даний момент Україна є 

відомою лише на ринку ІТ-аутсорсингу. Але зважаючи на значну матеріальну базу та 

велику кількість промислових підприємств, історія яких почалася ще за часів СРСР, вона 

має всі шанси увійти на ринок виробничого аутсорсингу. 

Спираючись на світовий досвід, можна виділити такі рекомендації щодо підвищення 

конкурентоспроможності України на світовому ринку виробничого аутсорсингу: 

- підвищення рівня володіння англійською мовою; 
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- забезпечення безперервного навчання та підвищення кваліфікації працівників 

інженерних та робітничих спеціальностей; 

- оновлення матеріально-технічної бази промислових підприємств; 

- впровадження інновацій у діяльність промислових підприємств, запровадження 

програм державної підтримки інноваційних проектів; 

- розвиток транспортного сполучення, засобів комунікації, забезпечення доступу до 

швидкісного Інтернету; 

- запровадження програм популяризації промислових підприємств на світовому 

ринку. 

Зважаючи на сприятливі передумови та реалізацію запропонованих рекомендацій, 

українські промислові підприємства зможуть конкурувати з підприємствами країн Азії при 

заключенні аутсорсингових контрактів з країнами ЄС завдяки географічному 

розташуванню. Це дозволить залучити інвестиції, провідні досягнення науково-технічного 

прогресу, досвід розвинутих країн та вивести українську промисловість на новий щабель 

розвитку. 
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квадранти з урахуванням сформованості двох ключових характеристик — високо-
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PRIORITY AREAS OF MODERNIZATION OF UKRAINE'S ECONOMY AT THE 

CURRENT STAGE 

 

Abstract. A generic layout for long-term strategic planning of the Ukraine’s national 

economy is proposed. The areas of the economy are grouped into four quadrants, all of which are 

taking into account the development of two key characteristics - high-tech and competitiveness. 

The parameters of the socially oriented model of economic development are determined. 

Keywords: strategy, competitiveness, innovation, types of economic activity. 

 

Визначення параметрів майбутнього будь-якої соціально-економічної системи 

ґрунтується на використанні методичного інструментарію стратегічного планування.  

Досягнення високого рівня розвитку 2020  р. має відбуватися в короткостроковій 

перспективі (обрій 1), а термін до 2033  р. є довгостроковою перспективою (обрій 3) з 

проміжним 2025 р. (обрій 2), визначні точки будуть лежати у площині посилення існуючого 
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потенціалу для побудови нових стратегічних потужностей, що може слугувати 

теоретичним концептом розробки стратегії модернізації України ( рис. 1). 

 

Рис. 1. Узагальнена схема стратегічного планування: 
обрій 1 – посилення існуючого потенціалу,  

обрій 2 – покращення чи заміна існуючого потенціалу,  
обрій 3 – побудова нових стратегічних потужностей.  

*побудовано автором. 
 

Концепція модернізації України полягає у побудові нових стратегічних потужностей 

на основі посилення існуючого потенціалу.  

За позитивними сценаріями збалансованого розвитку, головні якісні відмінності 

національної економіки полягатимуть у сформованості таких її характеристик, як висока 

технологічність і соціальна відповідальність. Така економіка генеруватиме високий попит 

на висококваліфікованих фахівців, акумулюватиме значні фінансові ресурси і 

трансформуватиме їх на інноваційній основі в довгострокові інвестиції.  

За висновками Інституту суспільно-економічних досліджень (ІСЕД), інструментами 

забезпечення припливу значного інвестиційного ресурсу та інноваційних ідей, а, отже, і 

зміни моделі економіки та управління, мають стати чотири комплементарні реформи:  

• зміна структури економіки України;  

• реформа фінансового сектора;  

• інвестиційна реформа;  

• реформа системи управління державою [1]. 

Обрій 1 (1‐5 
років)

Обрій 2 (5‐
10 років)

Обрій 3 (10‐
50 років)
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Сучасні сектори національної економіки згруповано в чотири квадранти (матриця 

видів економічної діяльності) з урахуванням сформованості двох ключових 

характеристик — високо-технологічності й конкурентоспроможності як визначальних умов 

вибору інструментів державного регулювання щодо підтримки і стимулювання розвитку 

відповідних видів економічної діяльності. 

Першу групу «стратегічні лідери» формують аерокосмічна галузь та ІТ-галузь. 

Державна підтримка для цієї групи є максимальною й різноманітною: пряме фінансування, 

податкові пільги для стимулювання найму висококваліфікованих кадрів та інвестицій в 

інновації, розширення наукових досліджень і розробок, здешевлення кредитів за допомоги 

існуючих і новостворених інституцій та інструментів розвитку.  

До другої групи «потенційні лідери» належать такі галузі, як фармацевтика і 

виготовлення електронних та оптичних виробів. Щодо пріоритету спеціалізації 

високотехнологічних виробництв – держава зацікавлена в їх майбутньому розвитку без 

винятку, водночас нині вони ще не мають ринків збуту.  

Третя група «поточні лідери» є основою сучасної національної економіки. Це сільське 

господарство і металургійна промисловість, при цьому додана вартість, яку вони 

генерують, відносно низька. Відтак ці сектори не потребують особливої державної 

підтримки за умови сформованості сильних позицій на зовнішніх ринках, і державі важливо 

забезпечити умови для їх розвитку. У таких галузях, як, наприклад, металургія, держава має 

сприяти переоснащенню виробництва в напрямі посилення енергоефективності й 

конкурентоспроможності.  

Четверта група «проблемні сфери» – це галузі гірничого видобування, текстильне 

виробництво, а також виробництво автотранспортних засобів. Ці види економічної 

діяльності нині не генерують високої доданої вартості, але мають сформований потенціал 

внутрішнього попиту, тому мають бути підсилені задля розвитку внутрішнього ринку або 

через модернізацію перейти до іншої групи. 

Необхідно виділити п’яту групу «ключ від існування», яка не входить до існуючої 

матриці. Вона поєднує у собі військово-промисловий комплекс і медичну сферу. Це те, без 

чого неможливе наше існування вчора і завтра. Ці види економічної діяльності є нічим 

іншим, як стратегією майбутнього.  

Україна може продовжувати займати нішу в міжнародному поділі праці, виходячи з 

пріоритетів короткострокового періоду та підтримуючи розвиток видів економічної 

діяльності групи «поточні лідери», які втілюють конкурентні переваги чинників 

географічного розташування та природних ресурсів.  
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У розвинених країнах пріоритетне завдання забезпечення економічного зростання 

реалізується через ефективне використання зовнішніх і внутрішніх запозичень та їх 

інвестування у високотехнологічні напрями, які забезпечують інноваційну основу розвитку 

завдяки високій окупності в довгостроковій перспективі. Це види економічної діяльності 

відносяться до груп «стратегічні лідери» та «потенційні лідери».  

Водночас група видів економічної діяльності «стратегічні лідери» є динамічною з 

огляду на прискорення темпів науково-технічного і технологічного розвитку. 

Потенційно важливими для України є такі напрями:  

• Адитивні технології, нові нано- та біоматеріали, відновлювальні джерела енергії, 

високоавтоматизовані виробництва.  

• Роботизація (технології штучного інтелекту та інтелектуальних систем).  

• Інформатизація (хмарні технології, мобільний зв’язок та портативні комп’ютери 

нових поколінь).  

• Гуманізація (генна інженерія, нано- та біофармакологія, синтетична біологія).  

• Екологізація (низьковуглецеві безвідходні виробництва, технологія відновлення 

екосистем і контролю забруднення). 

• Космічна галузь (ракетобудування, космічні дрони, пускові установки, повний цикл 

розрахунків польотів та приземлень тощо). 

Згідно концепту збалансованого розвитку України на основі посилення існуючого 

потенціалу для побудови нових стратегічних потужностей, драйверами майбутнього 

інноваційного стрибка мають стати види економічної діяльності груп «стратегічні лідери» 

та «потенційні лідери», які будуть доповнюватися новими видами економічної діяльності 

відповідно до реалізації пріоритетних напрямів науково-технічного й технологічного 

розвитку. В довгостроковій перспективі головний параметр національної економіки – її 

зростання – забезпечуватимуть високотехнологічні види економічної діяльності груп 

«стратегічні лідери» та «потенційні лідери», їх внесок в економічне зростання до 2033 р. 

може становити 50 %.  

На макроекономічному рівні нову якість збалансованого розвитку національної 

економіки відображатимуть як нові структурні співвідношення з домінуванням 

високотехнологічних видів економічної діяльності, так і високі темпи економічного 

зростання й гідний рівень якості життя кожного громадянина. 

Україна має до 2021 р. здійснити структурні реформи, які створять передумови для 

збалансованого розвитку і належного зростання. Як уже зазначалося вище, структурна 

трансформація національної економіки є механізмом інтеграції в міжнародні виробничі 
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ланцюги та адаптації її до зміни глобального попиту. Сутність структурних реформ полягає 

в переході від руху за інерцією до керованого розвитку, що вимагає зміни парадигми 

державного управління: від держави-монополіста на інформацію до держави-сервісу для 

громадян [2]. 

Головний акцент таких структурних реформ робиться на технологічній модернізації 

інфраструктури та промислового комплексу, де реіндустріалізація відбувається шляхом 

активної державної політики в сфері інновацій через створення національної мережі 

інноваційних центрів: технопарків, бізнес-інкубаторів, стартап-центрів, центрів 

технологічного трансферу. 

За сучасних умов реально можливою стратегією структурних змін є поєднання заходів 

щодо посилення впливу громадянського суспільства, наближення до європейських 

стандартів і норм функціонування органів державної влади. Унаслідок структурних змін 

має відбутися значне послаблення дії чинників, що гальмують розвиток національної 

економіки як у середньостроковій, так і в довгостроковій перспективі. Відтак Україна 

отримає перспективу приєднання у 2033 р. до групи розвинених країн через надзвичайний 

амбітний стрибок (див. рис. 2), сутність якого полягає у структурній реформі державного 

управління та національної економіки, її розвитку енергоефективності, повноцінного 

використання внутрішнього потенціалу та зовнішніх можливостей. 

Подальше наполегливе дотримання традиційних підходів до розвитку, притаманних 

існуючій моделі (збереження олігархічної моделі та економіки споживання), заморозить 

Україну як сировинного придатка світових лідерів. 

 

Рис. 2. Амбітний стрибок України 

3% зростання ВВП

10% зростання 
ВВП

Більше 10% 
зростання ВВП
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Для національної економіки широкомасштабне запозичення нових технологій здатне 

активізувати розвиток сектора послуг, забезпечити зменшення трансакційних витрат 

(фінансові послуги онлайн, доставка товарів літаками-безпілотниками), підвищити 

загальну ефективність і пришвидшити подолання корупції (цифрова оплата 

адміністративних послуг), а також поліпшити доступ до освіти (онлайн курси). 

Водночас каталізатором для здійснення Україною інноваційного стрибка є головний 

носій знань і навичок – людина. Проблематика людського капіталу – фактори безпеки, 

культури, науки, освіти, охорони здоров’я, потребує нагальної уваги з позицій майбутнього 

розвитку. Перетворити Україну на країну збалансованого розвитку, що є ключовою метою 

доктрини, здатні лише високоосвічені й щасливі люди, згуртовані ефективним управлінням 

навколо реалізації цілей збалансованого розвитку на інноваційній основі. 
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Анотація. В умовах  розвитку інформаційних технологій  в цифровій економіці 

відбувається  трансформація відносин власності на засоби виробництва, що впливає 

шляхом  зростання   відсотку лізингу засобів виробництва, їх безкоштовної  аренди для 

робочої сили, консалтингових агентств чи інших стейкхолдерів  на час надання послуг 

праці.  Як результат,  на ринку праці України відбувається  збільшення  кількості фізичних 

осіб підприємців  та тимчасових працівників на цивільно-правових договорах. В тезах 

розкрито особливості нормативно-правового забезпечення для суб’єктів  таких відносин. 

Ключовi слова: соціально-трудові відносини, цивільно-правові відносини, ринок праці,  

Кодекс законів про працю України, Цивільний кодекс України. 
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LEGAL SPECIFICS OF SOCIAL-LABOR AND CIVIL-LAW RELATIONS IN 

THE UKRAINE LABOR MARKET   IN THE DIGITAL ECONOMY 

 

Abstract. In case of  the  IT - development in the digital economy, ownership relations  

withforce the means of production are transformed, which affects by increasing the percentage of 

leasing of the means of production, their free rent to the workforce, consulting agencies or other 

stake holders while providing labor services. As a result, in the labor market of Ukraine there is 

an increase in the number of natural persons entrepreneurs and temporary workers under civil 

contracts. Theses reveal the peculiarities of legal support for the subjects of such relations. 

Keywords: social-labor relations, civil-law relations, labor market, Labor Code of Ukraine, 

Civil Code of Ukraine. 

 

Digital economy and globalization have made adjustments to social and labor relations and 

expanded the use of civil contracts, which has the following features:  
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        1) the workforce \ private entrepreneur must be informed that they are entering into a 

civil contract. The concept of a "contract of employment" may be replaced by a civil law that is 

seeming. Article 235 of the Civil Code of Ukraine[1] governs civil contracts. If the contract is 

made incorrectly, it can have the following consequences: a) renewal of the employee in 

employment relations and compensation to them of all rights and guarantees; b) the occurrence of 

administrative liability for violation of Article 41 of Part One of the Code of Administrative 

Offenses[2] (imposing penalties from UAH 510 to UAH 1700); c) additional payment of a single 

social contribution, personal income tax, fines for payment not fully and in a timely manner;  

2) civil contracts are concluded in writing and have only 2 parties to the contract (customer, 

contractor) (Article 208, chapters 61 (contracting) and 63 (provision of services) of the Civil Code 

of Ukraine [1];  

3) the subject of civil contracts is the achievement of results of work, namely: 

manufacturing, processing, processing, repairing things or performing other work with the transfer 

of this work to the customer; the provision of services consumed in the course of a particular action 

or activity (Articles 901, 837 [1]);  

4) the results of the work are stated in the act of performance / transfer of works;  

5) Civil contracts must have a deadline. When the contract expires and no new contract is 

concluded, the contractor must not work with the customer so that it is not retrained into 

employment;  

6) in civil contracts, the contracting authority and the contractor must by agreement set the 

terms of payment for services rendered / works performed (Articles 843 and 903 [1]), determine 

the price of the work or the methods for determining it (Article 843 [1]). Unlike labor law (payment 

of salary twice a month, article 115 [3]) under a civil contract, you can pay on different terms, ie 

not to limit the minimum / maximum salary, pay at the end of the services provided, etc .;   

7) in the civil contract may prescribe the procedure for compensation of damages, the 

amount of sanctions in violation of its conditions. The contractor shall bear the risks of execution 

on its own and fully compensate the customer for non-fulfillment in full or in part (Articles 837,907 

[1]);  

8)the contractor and the contractor agree to ensure the conditions of performance of the 

contract (part one of article 902, first article of 838 and article of 902 [1]). 
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КОСМЕТИЧНОГО РИНКУ В УКРАЇНІ 

 

Анотація. Проаналізовані темпи зростання ринку косметичних засобів в Україні та 

у світі. Визначено фактори, які впливають на розвиток внутрішнього ринку косметичних 

заходів. Виокремлено ключові фактори успіху косметичних компаній на вітчизняному 

косметичному ринку. Охарактеризовано основних конкурентів на українському 

косметичному ринку та описано основні причини, які заважають успішній конкуренції 

вітчизняних компаній-виробників на ринку косметичних засобів. 

Ключові слова: косметичний ринок, вітчизняні виробники косметики, споживачі, 

іноземні конкуренти, косметична галузь. 
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TRENDS OF THE COSMETIC MARKET DEVELOPMENT IN UKRAINE 

 

Abstract. The growth rates of the cosmetics market in Ukraine and in the world are analyzed. 

The factors that influence the development of the internal market of cosmetic events are identified. 

The key factors of success of cosmetic companies in the domestic cosmetic market are highlighted. 

The main competitors in the Ukrainian cosmetic market are described and the main reasons that 

hinder the successful competition of domestic manufacturers in the cosmetics market are 

described. 

Keywords: cosmetic market, domestic cosmetics manufacturers, consumers, foreign 

competitors, cosmetic industry. 

 

Мистецтво прикрашати обличчя та тіло почало розвиватись із початком існування 

людства. Зі стародавніх часів люди використовували спеціальні пасти для миття, есенції 

рослин, масла, губні помади, білила та інші засоби. Використання таких засобів пов’язане 

з бажанням довше зберегти молодість, збільшити привабливість власної особистості, у 

свою чергу такі бажання продиктовані потребами у безпеці, любові, повазі.  
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Рис.1.1. Темп зростання світового ринку косметики протягом 2009-2018 рр. 

Джерело: складено автором на основі [1] 

 

Не зважаючи на те, що часи змінились, бажання подобатись та відчувати себе 

здоровою та доглянутою людиною продовжує змушувати людей купувати косметику, адже 

як свідчать дані статистики косметичний ринок світу щороку зростає (рис. 1.1).  

Аналогічну тенденцію демонструє і український ринок косметики протягом 2009-

2018 (рис.1.2.) 

 
Рис.1.2. Темп зростання українського ринку косметики протягом 2009-2018 рр. 

Джерело: складено автором на основі [2] 

 

Так як темп зростання косметичного ринку світу та України мають позитивне 

відображення, слід зазначити, що на розвиток ринку впливають такі фактори: 

1.Доходи населення (на сьогодні асортимент косметичних засобів дуже великий, тому 

косметичні засоби поділяють на мас-маркет та люкс. Якщо споживач має достатні доходи, 
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то він може дозволити собі косметику класу люкс, а споживач з середнім доходом віддасть 

перевагу мас-маркет.); 

2.Розвиток соціальних мереж (більшість косметичних компаній намагаються 

просувати свій товар через соціальні мережі, так як більшість людей проводить в них 

найбільшу кількість часу); 

3. Прискорення урбанізації у світі ( зростає значення окремих міст, країн в розвитку 

суспільства, що супроводжує за собою зростанням питомої ваги населення, тобто це  

збільшення свідчить про наявність нових потенційних клієнтів); 

4. Зростання потреб у нових, преміальних продуктах (більшість косметичних 

компаній розуміє, що для втримання цільової аудиторій, їм потрібно «підігрівати» інтерес 

до продукції. Тому аби бути цікавими для покупців, конкурентоспроможними на ринку 

компаніям потрібно створювати інноваційні продукти, такі які не створювали раніше). 

Український ринок косметики протягом 2009-2018 рр. має тенденцію до зростання, 

протягом цих років темп зростання ринку косметики в Україні коливається від 2 (найнижче 

значення спостерігається у 2011 році) до 3,6% (у 2018 р.). Це свідчить про те, що галузь 

розвивається, ринок активний, попит на косметичну продукцію зростає. Ринок країни є 

привабливим для іноземних компаній. Зараз в Україні вживаються заходи щодо збільшення 

обсягів експорту косметичних засобів українського виробництва, для того аби покращити 

економічний стан ринку та створити баланс між імпортом та внутрішнім виробництвом, 

адже у даний момент внутрішній виробник потребує захисту та підтримки, тому що імпорт 

займає більше 90% ринку [3]. 

Для аналізу конкурентних позицій українських компаній на внутрішньому ринку 

косметики доцільно виділити ключові фактори успіху косметичних компаній. Серед 

основних ключових конкурентних факторів успіху косметичних засобів на ринку, можна 

назвати такі: різноманітність асортименту, помірні ціни; якість продукції, висока швидкість 

доставки при замовленні в інтернеті; дизайн продукції, відомість торговельної марки, 

наявність чоловічих косметичних засобів, наявність знижок, склад продукції, тестування 

косметичних засобів на тваринах. Основними конкурентами на українському ринку 

косметичних засобів є L‘Oreal, Procter&Gamble, Oriflame, Unilever Group та Біокон.  

На сьогодні в Україні переважну частку ринку займають іноземні компанії, це 

пов’язано з тим, що: їх технології виробництва більш розвинені та вони вже давно 

працюють на косметичному ринку на різних світових ринках; в Україні спостерігаються 

проблеми у сфері державного регулювання під час розроблення, виробництві та реалізації 

косметичних виробів і для вітчизняних підприємств це є суттєвим бар’єром щодо виходу 
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на ринок [4]; також через нестабільну економіку та постійну політичну кризу у країні, 

підприємці втрачають інвесторів, малий та середній бізнес, який має бути ядром розвитку 

косметичної галузі - не розвивається. 
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Анотація. За останні чотири десятиліття економіка Китаю стала другою за рівнем 

розвитку у світі: країна твердо налаштована стати бізнес-середовищем майбутнього. 

Результатом нещодавнього переходу з екстенсивного в інтенсивний тип економічного 

зростання є курс на підвищення продуктивності та посилення інновацій, що реалізується 

програмою “Зроблено в Китаї 2025”. Цей план має на меті перетворення Китаю в 

передову економіку світу за допомогою розвитку таких ключових галузей як інформаційні 

технології, інженерія, медицина тощо. 

Ключові слова: Економічний розвиток, інновації, технологічні та ринкові тренди, 

Китай.  
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TRENDS THAT ARE MAKING CHINA BUSINESS-ENVIRONMENT OF THE 

FUTURE 

 

Abstract. During the last four decades, China has been considered to have the world's second 

most developed economy: the country is definitely determined to become the business 

environment of the future. The recent transition from extensive to intensive type of economic 

growth has resulted in ambitious plans to increase productivity and number of innovations, that 

are already being implemented by the “Made in China 2025" program. The plan aims to transform 
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China into an advanced economy of the world through the development of key industries such as 

information technology, engineering, health care etc.  

Key words: Economic growth, innovations, technological and market trends, China.  

 

Ще сорок років тому Китай був бідною країною з неефективною централізованою 

економікою. Все змінилося у 1979 році, коли відносно ізольована від світової економіки на 

той момент країна впровадила реформи вільного ринку та відкрила шлях для розвитку 

зовнішньої торгівлі та залучення інвестицій. Тепер Китай - одна з найбільш стрімко 

зростаючих світових економік: з 2010 року країна займає друге місце у світі за рівнем ВВП 

і є найбільшим світовим експортером товарів, найбільшою країною валютного резерву та 

другою за величиною країною-виробником у світі. [1]. 

Сьогодні Китай вже не наздоганяє передові економіки планети, а починає створювати 

свої правила гри у світовому бізнесі. Саме тому важливо розглянути основні тренди 

діяльності китайського ринку, які роблять Піднебесну бізнес-середовищем майбутнього і 

водночас значною мірою характеризують вектор, яким рухатиметься світова економіка в 

цілому. 

З розвитком економіки Китаю, зростання реального ВВП країни значно сповільнилося - з 

14,2% у 2007 р. до 6,3% у 2019 р. Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує, що у 

2024 році реальне ВВП знизиться до 5.5%. [2]. Уряд Китаю у цьому повільному 

економічному зростанні вбачає необхідність створення нової моделі економічного 

розвитку, яка буде менше покладатися на фіксовані інвестиції та експорт, а більше на 

приватне споживання, послуги та інновації.  

 

Рис.1. Зміна реального ВВП Китаю у період 2007-2019 років і його прогноз до 2024 ( у %) 
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Ресурс: МВФ, База даних світових економічних прогнозів, квітень 2019 

 

 Уряд Китаю зробив інновації головним пріоритетом свого економічного розвитку за 

допомогою ряду гучних ініціатив, таких як "Зроблено в Китаї 2025", плану, оголошеному у 

2015 році щодо модернізації виробництва Китаю в 10 ключових напрямах. За даними 

китайських ЗМІ, ініціатива має на меті "перетворити Китай з виробничого гіганта на 

світовий виробничий потенціал" до 2049 року. [3].  План зосереджує увагу на таких сферах: 

інформаційні технології, верстати та роботи, аерокосмічна сфера, океанська інженерія та 

високотехнологічні кораблі, високотехнологічні залізниці, електромобілі, електричне 

енергетичне обладнання, сільськогосподарські машини, передові матеріали, медицина та 

медичні засоби. Успіху у даних галузях має сприяти курс на розумне виробництво, 

інтеграцію інформатизації та індустріалізації. 

Уряд робить великі ставки на технології і розглядає їх, передусім, як спосіб 

продемонструвати перевагу китайської моделі. План досить амбіційний - стати світовим 

лідером штучного інтелекту до 2030 року. 

Незважаючи на те, що Китай є другим у світі за витратами на дослідження та 

розробки, він імпортує в шість разів більше інтелектуальної власності, ніж експортує. 

"Зроблено в Китаї 2025"- це спроба досягти самодостатності в ключових технологіях. 

Одним з таких ключових напрямків є робототехніка. Політика “однієї дитини” 

призвела до швидкого старіння суспільства в Китаї. За даними Інституту Брукінгса, в 

державі вже є 180 мільйонів людей старше 60 років, і цифри лише продовжують зростати. 

[4].  Зі зменшенням працездатного населення постає проблема підвищення продуктивності 

працівників, тому вже сьогодні уряд вкладає значні кошти в роботизацію та автоматизацію 

виробництва. 

Іншим ключовим напрямком “Зроблено в Китаї 2025” є будівництво інноваційного 

центру з конструювання суден та виробництва океанічного інженерного обладнання. 

Китайські експерти вважають, що розвиток даної індустрії сприятиме дослідженню 

океанічних і морських вод та будівництву високотехнологічних кораблів, що стане новим 

трендом цієї галузі. [5]. 

Китай є одним з провідних світових виробників вітряних турбін і сонячних панелей. 

Тепер країна робить ставку на електромобілі, сподіваючись стати транспортною галуззю 

майбутнього. У 2016 році в Китаї було продано електрокарів вдвічі більше, ніж у США. 

Уряд поставив перед собою мету, щоб до 2025 року 20% всіх нових автомобілів, проданих 

в країні, були на альтернативних видах палива. [6]. Китайський уряд сподівається, що це 
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сприятиме поліпшенню екології і дозволить китайцям вже через три роки побачити 

блакитне небо. [7]. 

Незважаючи на впровадження альтернативних джерел енергії, екологічна ситуація в 

країні залишається несприятливою для здоров'я населення, що зумовило зростання попиту 

на послуги сфери охорони здоров’я. Останніми роками її головним трендом є розвиток 

технологій штучного інтелекту. Однією з цілей є навчити штучний інтелект аналізувати 

людські гени та виявляти ракові пухлини на ранніх стадіях. Скоріше за все, 

«відповідальною» за його інтеграцію в медичну систему КНР буде корпорація Tencent, яка, 

до всього, є власником найпопулярнішого китайського месенджера WeChat. Корпорація 

заявила про намір інвестувати $15 млн у розробку системи охорони даних на базі штучного 

інтелекту. [8]. 

Китай підкорює не лише сушу та водні простори, а й космос. Китайцям вже вдалося 

висадитися на зворотній бік місяця в 2019 році, але вони на цьому не зупиняються: 

Національне космічне управління планує конкурувати з NASA, створивши власну 

орбітальну станцію для космонавтів у 2020 році. [9]. 

Спостерігаючи, як швидко втілюється в життя план “Зроблено в Китаї 2025” , можна 

з упевненістю сказати, що китайські інноватори кидають виклик усьому світу: ідеї швидко 

впроваджуються та швидко відкидаються, якщо не зазнають успіху на споживчому ринку. 

Все тому, що невдача для китайських виробників – не проблема, а сходи до успіху.  

Саме тренди, на які націлена програма “Зроблено в Китаї 2025”, у поєднанні з 

ініціативністю та амбіційністю китайських виробників впевнено перетворюють Китай на 

бізнес-середовище майбутнього. 
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ПІДПРИЄМНИЦЬКІ РИЗИКИ В ІННОВАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Анотація. В тезах висвітлено теоретичний підхід до комплексного оцінювання  

ризиків в діяльності підприємства. Необхідність обґрунтовано вибирати інноваційні 
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проекти, а також розробка рекомендацій щодо обмеження ризику при їх реалізації. 

Проведення  найбільш ретельної попередньої оцінки ризику інноваційних проектів впливає 

на ефективність інноваційної діяльності підприємства. Встановлено, що ризик є 

елементом прийняття будь-якого управлінського рішення. Розглянуто схему існування 

невизначеності у процесі діяльності промислового підприємства. 

Ключовi слова:  підприємницький ризик, невизначеність, обґрунтування,  інноваційний 

проект, інноваційна діяльність. 
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ENTREPRENEURIAL RISKS IN THE INNOVATION ACTIVITY OF THE 

ENTERPRISE 

 

Abstract. In the article the theoretical approach to complex risk assessment in the activity of 

the enterprise is highlighted. The need to choose innovative projects in a rational way, as well as 

the development of recommendations for limiting risks in their implementation. The most 

thorough preliminary estimation of the risk of innovation projects affects the effectiveness of the 

innovation activity of the enterprise. It is established that risk is an element of making any 

managerial decision. The scheme of existence of uncertainty in the process of activity of the 

industrial enterprise is considered. 

Keywords: entrepreneurial risk, uncertainty, justification, innovation project, innovation 

activity. 

 

Сучасні ринкові умови господарювання обумовлені враховувати підприємницькі 

ризики, що в перспективі забезпечить підприємство одержати запланований фінансовий 

результат та збільшить ймовірність одержання такого результату. Високий ризик, дія якого 
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підсилюється через негативні процеси, які відбуваються останніми роками в економіці 

країни, являється одним із чинників, що стримують інноваційну діяльність вітчизняних 

підприємств. Це зумовлює потребу у проведенні найбільш ретельної попередньої оцінки 

ризику інноваційних проектів, можливості здійснення яких розглядаються на 

підприємствах, а також ретельнішому відборі цих проектів й розробці заходів щодо 

обмеження ризику в інноваційній діяльності підприємств[1]. 

На законодавчому рівні встановлено, що підприємницька діяльність є ризиковою, бо 

багато рішень суб’єкту господарської діяльності доводиться приймати в умовах 

невизначеності. Кризові явища спричинили зростання можливості настання багатьох 

ризиків для більшості господарюючих суб’єктів, особливо малих та середніх підприємств. 

Для виявлення ризиків, необхідно чітко знати їх сутність, чинники, які спричиняють та 

сприяють їх поширенню. Категорії "невизначеності" і "ризик" є невід'ємними складниками 

умов підприємницької діяльності, тому визначення цих категорій для суб’єкта 

господарювання є важливим. За таких умов важливо вчасно помітити зміни, які впливають 

на діяльність підприємства, аналізувати тенденції їхнього розвитку, вчасно відреагувати та 

скоректувати господарську діяльність, щоби  спрямувати зусилля на ліквідацію або 

зменшення негативних наслідків (ризик) на господарську діяльність підприємства загалом. 

Ризик – складає об’єктивно неминучий елемент прийняття будь-якого управлінського 

рішення в силу того, що невизначеність – неминуча характеристика умов господарювання. 

Він має місце тільки там, де може бути як мінімум два і більше можливих альтернативних 

результатів. У ситуації, коли можливий тільки один результат, ризику немає, оскільки 

альтернативи відсутні. Більшість управлінських рішень підприємства приймається в 

умовах невизначеності та економічного ризику. Щоб вижити підприємствам потрібно не 

уникати ризику, а вміти правильно оцінювати його ступінь і безпосередньо управляти ним 

з метою обмеження.  Підприємствам необхідні своєчасне врахування факторів ризику при 

прийнятті управлінських рішень; кваліфікована організація процесу управління ризиковою 

ситуацією, що спрямована на забезпечення адаптації діяльності підприємства до мінливих 

умов зовнішнього та внутрішнього середовища[2].  

Невизначеність можна поділити на два види:  невизначеність середовища; 

невизначеність особистісна [3]. 

Невизначеність середовища обумовлюється неповнотою інформації про фактори 

впливу внутрішнього і зовнішнього середовища, а особистісна – неоднозначністю 

сприйняття однієї і тієї ж ситуації різними людьми залежно від мотивів, рівня знань та 

досвіду, думок, емоційного стану тощо. 
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Здебільшого невизначеність щодо діяльності промислового підприємства втілюється 

в загрозливих ситуаціях, виникнення яких у процесі гарантування економічної безпеки 

може мати значні негативні наслідки. Зважаючи на те, що діяльність підприємства постійно 

зазнає впливу деструктивних факторів внутрішнього і зовнішнього середовища, виникає 

необхідність визначення діапазону значень показників тієї чи іншої функціональної 

складової діяльності, які дозволяють підтримувати належний рівень економічної безпеки, а 

також при їх впливі настає ситуація, що потребує термінового втручання з метою її 

стабілізації. Але управлінським рішенням, які приймаються для нейтралізації впливу 

згаданих факторів, також притаманна невизначеність, що розуміється як форма 

діалектичного зв’язку необхідного та випадкового [4]. 

Причинами невизначеності можуть бути:  випадкові помилки управлінського 

персоналу; непередбачені зміни умов розвитку внутрішнього і зовнішнього середовища; 

неминучі похибки при аналізі складної системи «природа – суспільство – підприємство – 

колектив – людина»; запізнення у використанні новітніх розробок НТП; об’єктивним або 

суб’єктивним впливом людського фактора тощо [4]. 

Поява підприємницьких ризиків зумовлена численними факторами — умовами, які 

можуть викликати та спричинити невизначеність результатів здійснення господарської 

діяльності. Економістами  запропоновано основні критерії визначення факторів 

підприємницького ризику слідуючі: джерело виникнення (зовнішні та внутрішні фактори); 

ступінь впливу (фактори прямої та непрямої дії). Фактори прямої дії безпосередньо 

впливають на результати підприємницької діяльності та рівень ризику. Фактори непрямої 

дії не впливають безпосередньо на дані процеси, але зумовлюють їх зміну. Параметри, що 

характеризують внутрішню діяльність підприємства, є внутрішніми; зовнішніми 

факторами є параметри, що характеризують зовнішнє середовище суб’єкта 

господарювання. Основними внутрішніми факторами ризику, залежно від сфер 

господарської діяльності підприємства, вважають — виробництво, обіг, управління. До 

зовнішніх відносяться ризики, безпосередньо не пов'язані з діяльністю підприємця. Йдеться 

про непередбачені зміни законодавства, регулюючого підприємницьку діяльність; 

нестійкості політичного режиму в країні діяльності і інших ситуаціях, а відповідно і про 

втрати підприємців, що виникають в результаті війни, що почалася, націоналізації, 

страйків. Узагальнюючи ж процес аналізу ризику, його можна звести до наступного: 

виявлення можливих варіантів розв’язку проблеми; визначення потенційних наслідків 

реалізації прийнятого ризику; інтегральна оцінка ризику, яка включає кількісний і якісний 

аспект. 
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Підбиваючи підсумок, необхідно зазначити, що ризик як суб’єктивно-об’єктивна 

категорія є невід’ємною беззаперечною частиною будь-якого напряму та виду 

господарської діяльності підприємства. Його  вплив слід враховувати у прогнозуванні 

економічних наслідків рішень, які приймаються суб’єктом, а також поведінки споживачів, 

конкурентів.  Використання сучасних методик оцінювання ризику інноваційних проектів 

дають більш об’єктивну інформацію по впливу ризику на ефективне забезпечення 

проведення інноваційної діяльності на підприємстві [5]. Тому необхідно комплексно 

оцінювати ризик в діяльності підприємства, обґрунтовано вибирати інноваційні проекти, а 

також розроблювати рекомендації щодо обмеження ризику при їх реалізації. Це сприятиме 

більш дієвому обмеженню ризику в діяльності підприємств, її успішнішому здійсненні, а 

отже, частковому усуненню перешкод до її активізації на вітчизняних підприємствах. 
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ФОРМУВАННЯ СУЧАСНИХ ВЗАЄМОВІДНОСИН ПІДПРИЄМСТВ ТА 

СТЕЙКХОЛДЕРІВ 

 

Анотація. Сучасні тенденції розвитку економічного середовища спонукають 

підприємства повсякчас бути в тренді та відповідати основним потребам оточуючих. В 

даному напрямі однією з форм є налагодження та підтримка взаємозв’язків підприємств 

та його основних стейкхолдерів. Представлене напрацювання висвітлює основні етапи 

процесу аналізу та управління зацікавленими сторонами. В рамках кожної дії окреслено 

коло інструментарію, що використовувався в минулому та визначені сучасні інновації та 

нововведення, що можуть значним чином скоротити витрати на матеріальні та не 

матеріальні ресурси підприємства. 
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FORMATION OF MODERN RELATIONSHIPS OF ENTERPRISES AND 

STAKEHOLDERS 

 

Abstract. Current trends in the economic environment are forcing businesses to stay on track 

and meet the basic needs of others. In this direction, one of the forms is to establish and support 

the interconnections between the enterprises and its main stakeholders. The experience presented 

highlights the key stages of the stakeholder analysis and management process. Each action 

outlines a range of tools used in the past and identifies current innovations and innovations that 

can significantly reduce the cost of material and non-material resources of an enterprise. 

Keywords: enterprise, stakeholders, stakeholder management. 

 

В сучасних умовах ринкових взаємовідносин підприємствам постійно потрібно 

підтверджувати власну репутації та намагатись підтримувати конкурентні позиції на ринку. 

Одним з напрямів, що забезпечує дані дії є постійний пошук збалансованих взаємовідносин 

направлений на налагодження зв’язків зі стейкхолдерами. До того ж до числа зацікавлених 



111 
 

сторін необхідно відносити не лише зовнішніх осіб, таких як конкуренти, постачальники, 

підрядники, споживачі, громадськість, оточення, а й внутрішніх.  

Співпраця компаній з зацікавленими сторонами, що засновані на довірі та врахуванні 

їх інтересів під час прийняття управлінських рішень є передумовою стійкого розвитку 

підприємств в довготривалій перспективі. За теорією стейкхоледрів всіх представників 

варто ототожнювати з неформальною коаліцією [1], тому ми вважаємо що потрібно 

першочергово з’ясовувати наміри та відношення сторін до підприємства та його діяльності, 

а вже потім групувати стейкхолдерів у відповідності до співпадіння їх інтересів [2]. Таким 

чином, в подальшому можливо спрогнозувати дії підприємства, визначити ймовірні 

наслідки співпраці з зацікавленими сторонами та спираючись на це окреслити напрям 

подальшого стійкого розвитку компанії. 

В результаті огляду літературних джерел [3, 4, 5] було з’ясовано, що взаємовідносини 

підприємств та стейкхолдерів можуть бути найбільш продуктивними лише в тому випадку 

коли є постійний цілеспрямований процес управління зацікавленими сторонами. Так, за 

концепцією засновника теорії зацікавлених сторін Е. Фрімена [6] виокремлені наступні 

етапи процесу аналізу та управління стейкхолдлерами. А саме: 

1. ідентифікація всіх зацікавлених сторін; 

2. виявлення їх ключових потреб; 

3. аналіз інтересів та вплив кожної зацікавленої особи; 

4. формування дій для управління їх очікувань; 

5. виконання запланованих дій; 

6. аналіз результатів управління. 

Вже багато років вищенаведене є досить розповсюдженим інструментом, який 

застосовується на практиці. Але з моменту оприлюднення даної інформації минуло досить 

багато часу, а зважаючи на сучасне швидкоплинне середовище та цифровізацію вважаємо 

за потрібно більш детально зупинитись на кожному пункті процесу управління 

зацікавленими сторонами та представити більш сучасний інструментарій, що може 

застосовуватись. А саме: 

1. Ідентифікація зацікавлених сторін. Дана дія є першим кроком для визначення 

напрямів співпраці підприємств зі стейкхолдерами, тому на нашу думку не можна 

нівелювати або зверхньо відноситись до визначення потенційного кола зацікавлених 

сторін. До недавнього часу використовували різні методи та способи, такі як усне 

анкетування, письмові запити або спостереження оточення. Наразі більш актуальним є 

застосування відкритих інформаційних джерел та пошук інформації щодо потенційних 
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зацікавлених сторін, що відносяться до сфери діяльності бізнесу в державних базах. 

Представлені способи можуть значно скоротити час на пошук та обробку інформації, а 

також трудозатрати працівників, які опікуються даним питанням. 

2. Виявлення ключових потреб зацікавлених осіб. Найбільш розповсюдженим 

методом, що застосовується на даному етапі є проведення анкетування та опоросів. В 

минулому дані дії або виконувались поверхово, або взагалі визначались суб’єктивно 

менеджером. Це пов’язано в першу чергу зі значними затратами на використання ресурсів 

(як матеріальних, так і не матеріальних). На разі з появою відкритих платформ для 

проведення онлайн-опитувань, тестувань та заповнення форм у відповідності до 

поставлених питань є можливим скорочення часу, усунення помилок, які спричинені 

людським фактором, що в сукупності підвищує достовірність інформації щодо потреб 

стейкхолдерів. 

3. Аналіз інтересів та вплив кожної зацікавленої особи. Даний етап процесу 

управління зацікавленими сторонами мав аналогічні недоліки в минулі часі. До найбільш 

притаманних варто віднести значні витрати часу, відсутність досвіду та / або інформації у 

осіб, що здійснюють аналіз, а також задіяння значної кількості співробітників для 

масштабних компаній. В даний час розроблена та впроваджена чимала кількість 

інформаційних платформ, а також програм для обрахунків та об’єднання стейкхолдерів у 

відповідності до їх інтересів та впливу на підприємство. А з розвитком ІТ-галузі не виникає 

труднощів а напрямі створення власного софту та програмного забезпечення у 

відповідності до специфіки діяльності або до стратегічних намірів суб’єктів 

господарювання. 

4. Формування дій для управління очікувань стейкхолдерів. На цьому етапі 

застосовуються різноманітні методи та способи. На практиці підприємства обирають саме 

ті, які оптимізують їх простір та час. В даному випадку, саме розвиток науково-технічного 

прогресу допомагає формувати найбільш притаманні та актуальні інструменти. На разі 

варто відзначити, що до таких відносять запровадження карт лояльності, клубних та 

членських білетів, формування та прогнозування дій зацікавлених осіб на появу нових 

продуктів. Вважаємо, що саме на цьому етапі в більшій мірі застосовуються новітні 

технології та нововведення. 

5. Виконання запланованих дій повсякчасно здійснюється у відповідності з 

запланованими та встановленими обмеженнями та пропозиціями. Ми вважаємо, що для 

ефективного впровадження дій необхідно обов’язково системно застосовувати контроль. В 

минулому контроль найчастіше здійснювався особисто або за допомогою паперових звітів. 
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В даний час притаманним є застосування електронних звітів, підтримка та фіксування 

показників здійснення робіт у вигляді онлайн-конференцій та прямих «мостів» зв’язку. 

Цифровізація надає можливості прибирати кордони та нівелювати часові обмеження в 

різних країнах. 

6. Аналіз результатів управління є важливим етапом з точки зору підведення 

підсумків та формування архівних даних. Для зменшення помилок та підвищення 

достовірності даних актуальним є використання алгоритмізації та програмного 

забезпечення, що у лічені хвилини навіть без участі співробітників може здійснити 

обрахунок великих масивів даних. Також з метою раціонального використання природних 

ресурсів та для усунення значної кількості паперових екземплярів звітів, вважаємо що 

доцільним є використання серверів для зберігання звітів, а також формування єдиних баз 

даних кожного підприємства. Наступним кроком є створення системи постійного 

збереження та оновлення файлів всіх ключових робітників, що впливатиме на формування 

об’єднаної інформаційної бази даних компанії. 

На нашу думку, представлені етапи управління стейкхолдерами та налагодження з 

ними взаємозв’язку є досить актуальними в наш час, але потребують оновлення в напрямі 

застосування методів та способів, а також впровадження цифровізації в існуючі 

напрацювання. Швидкоплинність змін економічного середовища спонукає до 

запровадження нових віянь та інновацій, імплементація яких може забезпечити збереження 

конкурентних позицій підприємств на ринку та збільшити їх прибутковість. Дані питання 

потребують подальшого більш ґрунтовного теоретичного вивчення та опрацювання 

практики, що буде здійснено нами в подальшому. 
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Анотація. Прочитавши цю наукову роботу ви дізнаєтесь, яким чином безпілотний 

транспорт здатен змінити наше життя. Зокрема, будуть наведені аргументи того, що 

зміни та супутні до них інновації будуть набагато цінніші для суспільства, людського 

життя та бізнес-клімату, аніж вважалося раніше. Це відповідь на питання, які компанії 

є передовими в розвитку даної технології та характеристика сучасного стану 

інтегрованості в суспільство самокерованого транспорту і життєвих покращень, що він 

вже надає і може надати за прогнозованим розвитком.  
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BUSINESS ENVIRONMENT OF THE FUTURE THROUGH DEVELOPMENT OF 

ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND ITS INTEGRATION INTO ROAD TRANSPORT 

 

This scientific work explains how self-driving vehicles can change our lives. Particularly, it 

provides the reader with the arguments on why the changes and related innovations are more 

valuable to society, human life, and business climate than it was previously thought. The work 

also gives answers to the following questions: which companies can be considered the leaders in 

this field, what is the current situation with self-driving transport integration, and what vital 

improvements have been already brought or will be brought in the future according to predicted 

development of this integration. 

Keywords: non-driving transport, ethical dilemma, Moral Machine, carsharing, consumption 

paradigm 

 

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (далі – ВООЗ), щороку в світі 

через ДТП помирає близько 1,35 млн. осіб, а травмуються – понад 35 млн. громадян [1]. Ця 

динаміка, за даними тої ж ВООЗ, має схильність щороку тільки зростати, адже збільшується 

і кількість транспорту. Порівняно з 2000 роком цифра смертей зросла більше аніж удвічі, а 

тому маємо логічний висновок –  проблема явно не зникне сама собою. Це вмотивувало 

вчених-дослідників визначити основну причину автомобільних аварій і саме такого роду 

спостереження виявили – в 94% усіх ДТП винний водій [2]. 

Як це змінити? Може, покращити рівень життя до показнику, що демонструють 

скандинавські країни чи виховати систему відповідальності за прикладом Японії? Та у 

випадках де це можливо людству доведеться витратити десятки років і виховувати не одне 

покоління задля досягнення подібних цілей, до того ж, навіть це не врятує від стресу, 

постійних відволікаючих думок про роботу, неуважність, чи, скажімо, поганий настрій. 

Саме тому людству конче необхідний безпілотний транспорт – річ, що назавжди допоможе 

забути проблеми, спричиненні наявністю людського фактору. 

Яким саме чином самокерований транспорт зможе бути надійнішим на дорогах від 

людини? Пропоную список основних переваг такого виду штучного інтелекту: 
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- Він при жодних обставинах не засне, навіть не подумає виплеснути свою 

злобу на увесь світ чи розігнатися на максимум, щоб вразити дівчину – яскравий приклад 

відсутності людського фактору; 

- Безпілотний автомобіль здатен дивитися на дороги на повні 360 градусів і 

при цьому, звісно, не втомлюватись; 

- Він здатен замічати абсолютно кожен об’єкт на шляху та аналізувати рівень 

його потенційної небезпеки; 

- Штучний інтелект в машині здатен обирати оптимальний і мінімальний по 

затраті енергії шлях та спосіб вирішення ризикової ситуації; 

Але якщо звернути свою увагу на останню тезу? Як штучному інтелектові приймати 

рішення в цих самих ризикових ситуаціях? Як безпілотний транспорт впорається із задачею 

визначення цінності конкретної речі чи навіть – людського життя? 

 Класична проблема етики у філософії як ніколи актуальна, як не дивно – саме в 

інформаційному суспільстві! Якщо раптом доведеться вибирати: продовжити рух і збити 

натовп людей (за умови, наприклад, несправності гальм) чи зрізати в сусідню споруду і 

погубити життя водія – власника чи орендатора безпілотного авто? Як штучний інтелект 

має зрозуміти чиє життя важливіше? Це не більше ніж алгоритм дій, прописаний 

інженером-програмістом при створенні транспорту, а значить – подібні рішення потрібно 

закласти в основу функціонування цього штучного інтелекту. І де гарантія, що він не 

вирішить жити своїм життям та прийматиме рішення вже самостійно, як це сталося з 

машиною для гри в шахи в 2011 році?  

В MIT (Massachusetts Institute of Technology) було проведено дослідження, яке 

показало який вчинок в даній небезпечній ситуації сучасні люди вважають правильним. Це 

був вибір між двома так званими етичними парадигмами: етикою утилітаризму Джеремі 

Бентама (вона схиляється до ситуації з найменшою кількістю жертв та збитку) і етикою 

повинності Іммануїла Канта («ми не в праві нічого вирішувати, нехай все буде так, як має 

бути»). Абсолютна більшість вибрала перший варіант, але, фактично, жоден з них не бажає 

придбати автомобіль, що перетвориться в «коробку самопожертви» на благо суспільства. 

Ті самі дослідники з MIT створили свою власну платформу в інтернет-просторі – 

Morale Machine, на якій представили близько 40 000 можливих рішень подібної дилеми 

шляхом моделювання ситуацій [3]. Саме завдяки їй вони і визначили, чиї життя в 

загальному людство вважає найціннішими. Очевидно, в пріоритеті опинилися матері з 

немовлятами, діти та вагітні жінки, в той час як люди з лишньою вагою хвилюють 

громадськість менше ніж спортсмени, а собака відіграє важливішу роль, аніж  шахраї.  
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Які ж зручності може надати безпілотний транспорт та якими з них ми можемо 

користуватись вже зараз, покращуючи в тому числі і стан розвитку економіки на бізнес-

клімату? За офіційними даними, у світі налічується приблизно 1 млрд. авто. В середньому, 

вони піддаються людській експлуатації тільки 5% від всього нашого часу. Звичайно, 

безпілотний транспорт теж повинен паркуватись, але з одною великою відмінністю, яка і 

слугуватиме за позитивну, а отже – зручну відмінність, – самокероване авто вміє шукати 

місце самостійно, відразу після висадки водія, а це вже велика економія і часу, і енергії, і 

нервів для його власника. До того ж, під час дороги не потрібно бути постійно 

сконцентрованим на дорозі, а можна навіть використовувати цей час для відпочинку, сну 

чи навіть роботи.  

Заключним етапом в досягненні повної зміни нашого загальноприйнятого погляду на 

авто та його потенційного статусу і впливу на бізнес-середовище стане розвиток 

каршерингового сервісу – по хвилинної оренди транспорту. Це означає, що необхідність 

володіння авто відійде в минуле. Культ володіння, зокрема, автівками «тріщить по швам», 

завдяки таким компаніям, як-от: «Anytime», «Яндекс Драйв» та «Volvo», бо навіть зараз 

серед їх користувачів понад 3 млн. осіб у кожному мегаполісі світу [4].  Безпілотний 

транспорт, до речі, якраз серед тих технологій, що здатні покращити і рівень комфорту, 

зокрема, поліпшуючи і каршеринг. Таким чином, коли клієнт братиме в оренду авто, він 

буде переконаний, що у всіх випадках якість послуги буде стабільно однакова, чого ніколи 

не досягнути «Uber» та  «Uklon». До того ж – однаково на вищому рівні – можна буде забути 

про водіїв у стані алкогольного сп’яніння, прокурений салон чи, роблячи акцент на 

соціальному комфорті інтровертів та замкнутих людей, про розмови або навпаки – незручні 

мовчанки з людиною в салоні автомобілю.  

Враховуючи, що безпілотні каршерингові автомобілі постійно будуть в дорозі (на 

замовлення великої кількості клієнтів за рахунок масштабної інтеграції в суспільство) 

вирішується чергова проблема, цього разу – інфраструктури. Ми назавжди зможемо забути 

про місця для паркування (як-мінімум, в такі великій кількості, яка наявна зараз), що 

постійно заважають і мають бути заміненими на різного роду установи для блага соціуму – 

парки, освітні заклади, естетичні місця, тощо. Та що тоді робити з іншою, не важливою на 

практиці, але важливою морально, функцією автомобіля? Мова йде про демонстрування 

соціального статусу. Як виділитись, якщо всі користувачі, будь то студент чи Генеральний 

директор «Louis Vuitton», їздитимуть на однаковому транспорті? Вихід із цієї ситуації 

знайшли фахівці модерної компанії «Яндекс»! Це створення каршерингових автомобілів 

різного статусу на прикладі підписки на «Яндекс плюс» можна отримувати знижки на 
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автомобілі premium статусу. Це може нагадати підписку на Netflix чи, наприклад, на Google 

Play Music – до цього все і наближається. Так компанія «Volvo» створила підписку, 

користувачі якої можуть орендувати авто вартістю $ 58,5 тис. за $900 в місяць, що і слугує 

ще одним наглядним прикладом та демонстрацією розвитку користування речами 

інформаційним суспільством саме в такому напрямі [4]. 

Слід згадати і за поточний статус впровадження модерної технології в суспільстві. В 

Росії та США, для прикладу, це лишень окремі, унікальні та інноваційні місця, як-от: ІЦ 

«Сколково» та Іннополіс чи Кремнієва долина та Флорида відповідно. В той час в Японії 

запустили безпілотний автобус у віддаленому селищі, а та сама компанія «Volvo» вже 

продала перший безпілотний грузовий транспорт в Норвегію.  

Можна зробити висновки, що поступове покращення, впровадження та соціальна 

адаптація безпілотного транспорту, як і будь-якого значного ІТ-продукту, є неминучим, 

враховуючи розвиток нашого, інформаційного суспільства. Це перш за все пов’язано з тим, 

що новітній транспорт принесе еволюції новітньому суспільству чимало користі, зокрема, 

повністю змінить бізнес-середовище та наше уявлення про ділові взаємовідносини. Серед 

них: 

- Збереження людських житті та зменшення кількості загиблих і постраждалих через 

ДТП, шляхом повного нівелювання людського фактору на дорогах. 

- Миттєве вирішення складних ситуацій та моментальне прийняття відповідних 

розумних та позитивних рішень під час дорожнього руху. 

-  Забути про дизельне паливо як про джерело енергії для транспорту, адже розвиток 

безпілотної автомобільної індустрії – це перш за все розширення ринку електромобілів. 

- Значна економія часу, енергії та сил, що з’являється через повну свободу в дорозі та 

проявляється у відсутності необхідності шукати місце для паркування. 

- Повна відмова від приватної власності на транспорт, що звільнить території міст від 

ненависних суспільству парковок та значно економитиме фінансові ресурси людям, через 

відсутність необхідності постійної перевірки та ремонту авто. 

- Покращення ергономічної обстановки в салоні транспорту (це буде пов’язане з 

відмовою від керма, гальм та інших, в даному випадку не потрібних, елементів системи 

функціонування авто, тощо. 

Поточний статус розвитку та впровадження безпілотного транспорту в бізнес-

середовище сучасного інформаційного змушує робити тільки позитивні прогнози на 

подальшу долю цієї інноваційної технології. Проте є хоч і невеликий, але неймовірно 
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суттєвий, список недоліків самокерованого авто, який стосується і їх інтеграції в суспільне 

середовище. Серед них наступні: 

- «Гостра постановка» етичного питання – вибору, кому вижити, а кому відповідно не 

жити у екстрених ситуаціях; 

- Актуальним є і питання захисту – кібербезпеки, тобто захищеності новітньої 

технології від хакерських атак; 

- Втрата робочих місць, яку спричинить поява штучного інтелекту в авто. 

Отже, безпілотний транспорт – це провідна технологія, яка буде на передовій 

пріоритетів розвитку інформаційних технологій найближчі роки. Все, що їй заважає 

повністю інтегруватись в наше життя – морально-етична дилема, що стоїть перед 

розробниками штучного інтелекту, а крім того – належна інфраструктура конкретних міст. 

Як говорив канадський дослідник-фантаст американського походження Уільям Гібсон: 

«Майбутнє вже настало. Просто воно розподілене нерівномірно, асиметрично».  

Бізнес-середовище суспільства після масової інтеграції безпілотного транспорту в 

наше життя, зокрема, до ділових взаємовідносин – зміниться повністю. Ця технологія 

слугуватиме новим етапом в їх розвитку, який орієнтуватиметься на економії найдорожчого 

у світі ресурсу – часу і крім того – енергії чи, за рахунок зменшення стресових ситуацій, 

здоров’я, створення відчуття фізичної безпеки та контролю ситуації, а отже – впевненості, 

поліпшення наявних умов ергономічної складової автомобіля, а також – на покращення 

інфраструктури міст, що, в підсумку, мотивуватиме бізнес-клімат до свого процвітання.  
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ТЕНДЕНЦІЇ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ МАКАРОННИМИ ВИРОБАМИ ТА 

ПОТЕНЦІЙНІ РИНКИ ЗБУТУ 

 

Анотація. Проаналізовано рівень імпортозалежності та експортоорієнтованості 

макаронної продукції в Україні. Виділено основні країни-експортери та імпортери 

українських макаронних виробів. Досліджено світові тенденції споживання, імпорту та 

експорту вказаної продукції. Запропоновано потенційні ринки збуту української продукції 

та шляхи їх розширення. 

Ключові слова: макаронні вироби, експорт, імпорт, світовий ринок, ринок збуту. 

 

Olena Liahovska 

Candidate of Scienes (Economics), researcher 

in Department of  Real Sector Region's Economy Problems , 

Institute of Regional Studies named after M.I. Dolishniy 

of the National Academy of Sciences of Ukraine » 

 

FOREIGN TRADE OF PASTE PRODUCTS AND POTENTIAL MARKETS 

 

Abstract. The level of import dependency and export orientation of pasta in Ukraine is 

analyzed. The main exporters and importers of Ukrainian pasta are identified. The world trends 
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of consumption, import and export of the specified products are investigated. Potential markets 

for selling Ukrainian products and ways to expand them are offered. 

Keywords: pasta, export, import, world market, market.  

 

Україна – один із найбільших експортерів зерна у світі. Проте, високий рівень 

експортоорієнтованості зернових культур паралельно з низьким рівнем їх переробки 

зумовив, що країна виступає сировинною базою для виготовлення готових харчових 

продуктів у інших країнах. Водночас глибинна переробка зерна в Україні спрямована 

більше на задоволення потреб внутрішнього ринку, аніж на збільшення доданої вартості 

сировини шляхом нарощення експорту.  

Макаронні вироби – один із продуктів, що вживається практично у всьому світі (у 

деяких країнах більше 8 кг. на душу населення). Відповідно, світові тенденції 

характеризуються зростаючим попитом на вказані продукти. Водночас, в Україні добре 

розвинутий сировинний потенціал (великі обсяги виробництва зерна та борошна), але 

обсяги виробництва макаронної продукції зменшуються з кожним роком (в основному, 

через перенасичення внутрішнього ринку). Тому, доцільно розглянути потенційні світові 

ринки збуту, як стимул розвитку виробництва та експорту даних продуктів. 

Впродовж останніх років обсяги виробництва макаронних виробів в Україні стрімко 

впали: у 2018 році виготовили 79,3 тис.т. виробів макаронних неварених, що порівняно з 

2013 роком менше на 36,7 тис.т., або 31,64%. При цьому, добре розвинутий сировинний 

потенціал для даного виробництва: у 2018 році порівняно з 2013 роком обсяги виробництва 

зерна та зернобобових культур зросли на 11,11%, виробництво пшениці – на 10,44%. При 

цьому, експорт зернових культур у 2018 році становив 15,3% у товарній структурі, а 

готових продуктів із зерна (макаронні вироби входять до їх складу) – 0,6% [1]. 

На противагу вказаним тенденціям, експортоорієнтованість виробництва макаронних 

виробів в Україні досить висока і характерним було її помірне зростання: з 2011 по 2015 

роки показник зріс да 27,06%, у 2016 зменшився до 22,04% і знову активно зріс до 32,36% 

у 2018 році (рис.1). Окрім того, варто відзначити значне зростання показника 

імпортозалежності даної продукції (у 2018 році зріс до 53,33%). Дисбаланс у експорті та 

імпорті даної продукції пов'язаний із зростанням імпорту сортів макаронних виробів, що не 

виробляються українськими товаровиробниками. 
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Рис.1. Експортоорієнтованість та імпортозалежність макаронних виробів в Україні, % 

*авторські розрахунки за [1] 

 

Основними експортерами макаронних виробів з України у 2018 році були Російська 

Федерація – 16,69%, Республіка Молдова – 14,10%, Німеччина – 10,13%. Водночас Україна 

імпортує макаронні вироби, в основному з Італії (39,07% від імпорту), Туреччини (31,20%) 

та Польщі (19,74%) [1]. 

Найбільшими світовими експортерами макаронних виробів у 2017 році були Італія 

(30% від світового експорту), Китай (8,9%) та Туреччина (5,5%). Найбільші імпортери – 

США – 10%, Німеччина – 8,5%, Франція – 7,4% [2].  

Серед найбільших споживачів макаронних виробів Італія – 23,5 кг на душу 

населення), Туніс (16 кг на душу населення), Венесуела (12 кг) та Греція (11,2 кг), 

Швейцарія (9,2), США, Аргентина (по 8,8 кг), Іран, Чилі (8,5 кг), Франція, Німеччина (8 кг) 

[3]. 

Зважаючи на вказані тенденції, можемо виділити основні перспективні напрями і 

стимули розвитку міжнародної торгівлі макаронними виробами. 

1. Збільшення обсягів виробництва макаронних виробів українськими 

товаровиробниками, зважаючи на світові стандарти та попит. Зокрема, слід звернути увагу 

на якість продукції, логістику, маркування, упаковку та інше. Окрім того, у світі динамічно 

зростають тенденції до здорового харчування, що вимагає розширення асортименту 

макаронних виробів, зокрема, збільшення виробництва органічної, цільнозернової, 

безглютенової продукції та інше. 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

експортоорієнтованість 13,62 20,33 24,88 24,47 27,06 22,04 27,95 32,36

імпортозалежність 19,60 25,92 35,23 23,96 15,71 20,98 32,77 53,33
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2. Цільовий вихід національних виробників макаронної продукції на світові ринки з 

найбільшим споживанням вказаної продукції, до прикладу у країни Америки (потребує 

налагодження логістики, що зможе зміцнити торгові зв’язки у довгостроковій перспективі), 

а також, Грецію, Швейцарію та інші. 
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СИСТЕМА KPI В МЕНЕДЖМЕНТІ 

 

Анотація. Розглянуто ключові аспекти системи KPI в менеджменті. Проаналізовано 

основні моменти роботи даної системи та обґрунтовано потребу в ній у сучасному світі. 

Доведено, що для ефективної роботи та процвітання компанії необхідно здійснювати 

всебічний аналіз діяльності. Охарактеризовано систему KPI, яка допомагає розібратися з 

усіма нюансами та демонструє реальну ситуацію в компанії. 
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KPI SYSTEM IN MANAGEMENT 

 

Abstract: This article discusses the key aspects of the KPI system in management. The main 

points of the work of this system are analyzed and what it is needed for in the modern world is 

considered. For effective work and the prosperity of the company now is not complete without a 

real presentation and full analysis. The KPI system helps to understand all the nuances and see 

the real picture in the company. 

Keywords: system, KPI, management, KPI system, the main aspects of the KPI system, the 

introduction of KPI in the company. 

 

Сучасні компанії в умовах мінливого бізнес-середовища потребують переосмислення 

принципів менеджменту шляхом впровадження інноваційних технології в управлінні. 

Одним із зазначених інструментів є застосування компаніями системи KPI. 

KPI (від англ. Key Perfomance Indicators) – система ключових показників діяльності, 

що використовуються для досягнення стратегічних цілей підприємства. Метою системи KPI 

є надання набору нормативних визначень і показників, необхідних для оцінки роботи 

компанії. 

Засновником системи KPI прийнято вважати професора, економіста і одного з 

корифеїв менеджменту Пітера Друкера. Саме йому належать слова: «Стратегія без метрик 

– просто бажання. Метрики, які не відповідають стратегічним цілям, – марна трата часу». 

П. Друкер запропонував набір метрик і показників, які могли б використовуватися в бізнесі. 

Однак майже до кінця 90-х рр. система KPI не отримувала широкого поширення. 
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Наприкінці 90-х рр. – початок 2000-х рр. закордоном склалися передумови для широкого 

використання [1]. 

Сьогодні існує декілька підходів щодо впровадження компаніями системи KPI. 

Найбільш популярний метод шести кроків впровадження KPI:  

  Крок 1. Конкретизація стратегій, стратегічних цілей та очікувань зацікавлених 

сторін. 

  Крок 2. Виділення складових (перспектив) збалансованої системи показників (BSC). 

  Крок 3. Ідентифікація та балансування критичних чинників успіху (CSF). 

  Крок 4. Формування бази даних на рівні організації. 

  Крок 5. Виділення з бази даних показників KWI, KRI, KEI і опис основних 

характеристик цих показників за рівнями менеджменту. 

  Крок 6. Підготовка звітів (аналітичних таблиць і графіків за рівнями менеджменту). 

Коригувальні та запобіжні дії, прогнозування [2]. 

Слід зазначити, що метод шести кроків впровадження KPI має ряд переваг: 

  заснований на апробованих підходах всесвітньо визнаних ідеологів менеджменту 

(Нортона, Каплана, Друкера); 

  відповідає вимогам міжнародних стандартів ISO 9001, ISO 9004; 

  адаптований для практичного застосування компаніями будь-яких розмірів та сфер 

діяльності; 

  пов’язує чітко сформульовані стратегії розвитку з показниками кожного 

співробітника. 

Система KPI застосовується для всіх підприємств, які прагнуть до досягнення своїх 

стратегічних цілей. Для ефективності впровадження системи KPI компаніям необхідно 

заручитися підтримкою команди вищих керівників організації щодо рішення про розробку 

ключових показників результативності діяльності. Також потрібно налагодити в організації 

системи управлінського обліку, яка буде достатньої для впровадження системи KPI. 

Обов’язковими атрибутами KPI є наявність в організації стратегічного плану, місії, стратегії 

(або стратегій) і стратегічних цілей, сформульованих вищим керівництвом. При цьому 

необхідно підібрати компетентну проектну групу з розробки та впровадження системи KPI 

для узгодження взаємодії бізнес-процесів і підрозділів в компанії. Тільки виконання 

вказаних параметрів надасть компанії зовнішні та внітрішні вигоди впровадження системи 

KPI (Таблиця 1). 
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Таблиця 1 

Внутрішні і зовнішні вигоди впровадження системи KPI 

Внутрішні вигоди Зовнішні вигоди 

 отримання механізмів аналізу, 

контролю і підвищення ефективності та 

результативності роботи підприємства; 

 вдосконалення системи управління 

підприємством; 

 зниження витрат; 

 підвищення мотивації персоналу. 

 підвищення 

конкурентоспроможності; 

 зростання рівня капіталізації 

бізнесу. 

Складено авторами на основі [3]. 

 

Таким чином, система KPI є однією з основних систем в аналізі результативності 

діяльності підприємства. Саме впровадження система KPI надає можливість менеджменту 

компанії реально зрозуміти ситуації та допомагає виконати чіткий аналіз усіх видів 

діяльності.  
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ТРЕНДИ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 

 

Анотація. На основі аналізу фактологічної інформації за період 2010-2017 рр. щодо 

кількості та економічної активності вітчизняних суб’єктів підприємництва зроблено 

висновок про те, що малий бізнес продовжує утримувати в економіці України свої сталі 

позиції, набуті ще наприкінці XX – на початку XXI ст. Ідентифіковано тенденції 

стратегічного розвитку малого бізнесу, яким на думку авторів властивий універсальний 

характер, та виокремлено й охарактеризовано специфічні тренди розвитку малого 

вітчизняного рітейлу. 

Ключові слова: малий бізнес, розвиток, тенденції та тренди стратегічного розвитку. 
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STRATEGIC DEVELOPMENT TRENDS OF SMALL BUSINESS IN UKRAINE 

 

Abstract. It is concluded that small business continues to maintain its stable position in the 

Ukrainian economy, acquired in the late XX – early XXI centuries, based on the analysis of factual 

information for the period 2010-2017 on the number and economic activity of domestic business 

entities. The tendencies of strategic development of small business, which according to the authors 

have universal character, have been identified. The specific trends of development of small 

Ukrainian retail have been identified and characterized. 

Keywords: small business, development, tendencies and trends of strategic development. 
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Сектор малого бізнесу відіграє важливе значення в економічному розвитку країни, 

оскільки він не лише вирішує завдання трудової зайнятості широких прошарків населення 

України, але є і джерелом інновацій. При визначенні стратегічних напрямів та трендів 

розвитку малого бізнесу перш за все необхідно враховувати минулі тенденції його змін, а також 

розуміти його нинішній стан. Відповідну інформацію для аналізу та здійснення дальшого 

діагностування наведено у табл. 1 та табл. 2, що побудовані на основі даних з [1]. 

Аналіз поданої у цих таблицях інформації свідчить про те, що за кількісним 

показником суб’єкти малого підприємництва становлять 98–99 % від загальної кількості 

суб’єктів господарювання в Україні, тоді як річний обсяг реалізованої ними продукції 

протягом 2010-2017 рр. коливається від 15 % до 19 % (інша частка приблизно рівномірно 

розподілена між суб’єктами великого та середнього підприємництва). Також можна 

помітити, що обсяг реалізованої продукції, що припадає на суб’єктів малого бізнесу, з 

кожним роком хай і повільно, але зростає, що означає, що з кожним роком ступінь 

значимості малого бізнесу поступово збільшується. 

Ці висновки підтверджують факт того, що сектор малого бізнесу продовжує 

утримувати свої позиції у вітчизняній економіці, набуті ще з 90-х років минулого століття 

(не найголовніший, не найвагоміший, але такий, що вирішує багато соціальних та 

економічних проблем мезо- та мікро-рівня), і саме цим актуалізується необхідність 

приділення поглибленої уваги стратегічним трендам і тенденціям його дальшого розвитку. 

Такими трендами та тенденціями, на наш погляд, є: 

1.  Електронна комерція. В останні роки проникнення Інтернету як у сферу 

приватного життя пересічних українців, так і у бізнесову сферу відбувається 

найстрімкішими темпами. Інформаційні технології, е-бізнес, е-комерція, інтернет-

маркетинг та інші поняття стали синонімами процесів комунікації, стратегічного 

управління та сучасної ділової практики (сформульовано на основі [2]). 

Зазначимо, що під електронною комерцією (від англ. e-commerce) розуміють 

комерційну взаємодію суб’єктів бізнесу з приводу купівлі-продажу товарів та послуг з 

використанням інформаційних мереж (Internet, мережа стільникового зв’язку, внутрішньої 

локальної мережі фірм) [3]. 

За даними щорічного дослідження ринку електронної комерції, проведеного відділом 

Cisco Internet Business Solutions Group (IBSG), мобільні девайси швидко перетворюються 

на четвертий за потужністю інструмент торгівлі одразу ж після звичайних магазинів, веб-

сайтів та поштових каталогів [4]. 
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Таблиця 1 
Кількість вітчизняних суб’єктів господарювання 

(сформовано на основі даних з [1]) 

Види суб’єктів 
господарювання 

Рік 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

одн % одн % одн % одн % одн % одн % одн % одн % 

Суб’єкти 
великого підприємництва 

586 0,03 659 0,04 698 0,04 659 0,04 497 0,03 423 0,02 382 0,02 383 0,02 

Суб’єкти середнього 
підприємництва 

21 343    0,98   21 059    1,24   20 550    1,28   19 210    1,12    16 618    0,86   15 510    0,79   15 113    0,81   15 254    0,85    

Суб’єкти 
малого підприємництва 

2 161 999  99,00   1 679 902   98,72   1 578 879   98,67   1 702 201   98,85   1 915 046   99,11   1 958 385 99,19   1 850 034   99,17   1 789 406    99,13   

Разом 2 183 928    100,0 1 701 620   100,0 1 600 127   100,0 1 722 070   100,0 1 932 161   100,0 1 974 318   100,0 1 865 530   100,0 1 805 059    100,0 

 
 

Таблиця 2 
Обсяги продукції, реалізованої вітчизняними суб’єктами господарювання 

(сформовано на основі даних з [1]) 

Види суб’єктів 
господарювання

Рік 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

млн. грн % млн. грн % млн. грн % млн. грн % млн. грн % млн. грн % млн. грн % млн. грн % 

Суб’єкти 
великого підприємництва 

1 401 596,8    41,64   1 775 829,0   44,49   1 761 086,0  41,90   1 717 391,3   42,40   1 742 507,9 41,78   2 053 189,5   39,80   2 391 454,3   38,34   2 929 516,6    38,01   

Суб’єкти середнього 
підприємництва 

1 396 364,3    41,48   1 607 628,0   40,28   1 769 430,2   42,10   1 662 565,2   41,05   1 723 151,5   41,32   2 168 764,8   42,04   2 668 695,7   42,78   3 296 417,9    42,77   

Суб’єкти 
малого підприємництва 

568 267,10    16,88   607 782,40   15,23   672 653,40 16,00   670 258,50   16,55   705 000,50   16,90   937 112,80   18,16   1 177 385,20   18,88   1 482 000,70    19,23   

Разом 3 366 228,2    100,0 3 991 239,4   100,0 4 203 169,6   100,0 4 050 215,0   100,0 4 170 659,9   100,0 5 159 067,1   100,0 6 237 535,2   100,0 7 707 935,2    100,0 
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В Україні торгівля через мережу Інтернет є сферою, що демонструє досить швидкі темпи 

зростання порівняно з усіма іншими видами економічної діяльності. Обсяг інтернет-торгівлі в 

Україні починаючи з 2010 р. до 2017 р. зріс з 0,73 млрд. дол до 5,65 млрд. дол, що демонструє 

величезний потенціал розвитку даної сфери бізнесу. Торгівля через інтернет-мережу є 

перспективною сферою діяльності через сукупність переваг: 

•  економія коштів – економія затрат на оренду приміщень, оплату комунальних послуг 

та інших зобов’язань, оскільки величезна частка зароблених магазинами коштів витрачається 

саме на оплату цих послуг, а також на заробітну плату продавцям-консультантам. Відкриття 

інтернет-магазину звільняє від таких зобов’язань і заощаджує ресурси; 

•  широкий ринок збуту – згідно зі статистикою, онлайн-покупки зростають із шаленою 

швидкістю щороку, і за прогнозами, до кінця 2019 року загальний обсяг інтернет-продажів по 

всьому світу буде становитиме 2 трл. дол (сформульовано на основі [5]). Інтернет – це мережа, 

в якій є сотні тисяч площадок, котрі продають різноманітний товар. Якщо зайти навіть у 

найбільший торговий центр, ймовірність побачити там магазини з усіма світовими брендами є 

вельми низькою, що є діаметрально протилежним явищем для інтернету, який об’єднує всіх 

представників торгівлі в одному віртуальному місці; 

•  доступний портрет споживача. Суттєвою перевагою інтернет-торгівлі є те, що за 

допомогою історії покупок дуже легко можна скласти портрет покупця і визначити: який товар 

має найбільший попит; чого потребує покупець в той чи інший період часу; який товар 

потрібно закуповувати для ефективного функціонування інтернет-магазину [6]. 

2.  Франчайзинг. Надаючи можливість використовувати відому торгову марку в 

комерційних цілях, франчайзинг допомагає малому бізнесу конкурувати на рівних з 

найбільшими корпораціями. Застосування моделі франчайзингу у підприємницькому 

середовищі створює нові перспективи для інтеграції середнього та малого бізнесу, формування 

додаткової системи контролю якості продукції та загального корпоративного контролю, 

незалежно від територіального розміщення учасників і характеру їх діяльності (сформульовано 

на основі [7; 8]). 

Протягом останніх п’яти років вітчизняний ринок франчайзингу зріс на третину. 

Розвиток франчайзингу спонукає українських підприємців спільними зусиллями шукати нові 

моделі підприємницької активності, які надають змогу якісно, швидко та економічно вигідно 
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вибудовувати власний бізнес. Найбільш розповсюдженими сферами для франчайзингу є 

заклади громадського харчування, послуги та медицина [9]. 

3.  Стартапи. Стартап стає новою перспективною формою ведення бізнесу в Україні. 

Саме за допомогою розвитку стартап-компаній в Україні створюються величезні можливості 

для перетворення фірм малого та середнього бізнесу в компанії, які в подальшому стануть 

частиною розвиненого підприємницького сектору з високим ринковим та/або науковим 

потенціалом. Стартап-компанії сьогодні починають набувати все більшого розвитку, оскільки 

сучасні реалії змушують початківців бути все більш креативними та винахідливішими. 

Онлайн-ринок України не є перенасиченим, що представляє собою перспективу для розвитку 

цієї активності та дає можливість знайти вільні ніші та вести конкурентоспроможну діяльність 

[10]. 

Сервіс Startup Ranking на основі аналізу кількості стартапів у 191 країні світу, розробив 

рейтинг, згідно якого Україна на кінець 2019 року посяде 43 місце (255 стартапів), 

випередивши Чехію та Естонію (сформульовано на основі [11]). 

Найбільш успішними стартап-компаніями є ті, що зайняті в ІТ-сфері. ІТ-ринок має значну 

місткість і тенденцію до розширення, сприятливий ґрунт для впровадження інвестицій, адже 

факт збільшення інтернет-користувачів та збільшення введення е-бізнесу є беззаперечним 

тому підтвердженням [10]. 

Виокремлені та охарактеризовані вище напрями й тенденції стратегічного розвитку є 

притаманними сучасному вітчизняному малому бізнесу загалом, тобто, – на нашу авторську 

думку, – вони мають універсальний характер. 

Втім, розвиткові різних сегментів малого бізнесу властиві також і свої специфічні 

тренди. Розглянемо ж їх на прикладі рітейлу, який з початку вже вище згадуваних 90-х років 

минулого століття і до нинішнього дня є доволі вагомою складовою сектору малого 

підприємництва та малого бізнесу України: 

1.  Зростання частки безготівкової оплати. Цей тренд почав проявляти себе ще декілька 

років тому, але в 2019 році закріпився остаточно. Причина цього є зрозумілою: безготівкові 

платежі за допомогою банківських карток є зручними для покупців, рітейлерів і держави. 

Першим не потрібно витрачати час на пошук банкомату. Другі можуть істотно скоротити час 

на обслуговування покупців. А державі безготівкові платежі вигідні тим, що бізнесу складніше 

уникати сплати податків. Проте розвиток не стоїть на місці: все більш популярними способами 
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оплати, порівняно з пластиковими картками, стають Google Pay і Apple Pay. Сучасні покупці 

не хочуть витрачати час навіть на пошук банківської карти в сумці або гаманці. А ось смартфон 

– він завжди під рукою. Тому активно розвиваються системи електронних платежів за 

допомогою мобільних девайсів. 

2.  Посилення уваги до промо-акцій. У 2019 році все частіше рітейлери при продажі 

товарів використовують рекламні акції, бонусні знижки і різні інструменти лояльності. За 

даними дослідження Nielsen у 2018 році в магазинах сучасного формату по акціях продавалося 

64 % всіх товарів проти 59 % роком раніше [12]. 

3.  Щільне проникнення офлайн в онлайн і навпаки. Виходячи зі вже усталеної 

тенденції проникнення продажів в е-формат, поступово різниця між онлайн- і офлайн-

рітейлерами зникає. Класичні торговельні мережі продовжують створювати онлайн-магазини, 

запускати мобільні додатки. А інтернет-магазини в 2019 році все частіше відкривають пункти 

видачі товарів, поштомати, шоуруми і навіть повноцінні торговельні точки. Тобто буквально 

на наших очах формується така собі «мішана» система продажів. 

4.  Поширення підходу «Доставка додому». Якщо раніше основним мейнстрімом в 

рітейлі були системи самообслуговування, то тепер – це доставка продуктів та їжі прямо до 

дверей покупця. Колись нею користувалися тільки рітейлери з non-food сегменту, але вже 

сьогодні цей напрям стає все більш і більш популярним. Зараз у багатьох ринкових гравців-

суб’єктів малого бізнесу вже реалізовані інтернет-платформи з можливістю доставки 

замовлення до дверей покупця [13]. 

5.  Поглиблене вивчення клієнтів. Рітейлери намагаються зібрати інформацію про 

споживачів всіма доступними способами. Це може бути аналіз історії онлайн-покупок, дані, 

які клієнти вказують при заповненні рекламних анкет, інформація з дисконтної картки. Це 

дозволяє запропонувати товар, який потрібен конкретному покупцеві. Таким чином 

відбувається впровадження індивідуального обслуговування [14]. 

Питання обговорення виокремлених авторами цієї публікації новітніх трендів 

стратегічного розвитку малого бізнесу в Україні, а також ідентифікації найновітніших та 

розгляду їх джерел та характеру впливів являють собою вкрай широке та неабияке цікаве поле 

для подальших досліджень, до чого ми і закликаємо шановну наукову спільноту. 
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ПРОРИВНІ РІШЕННЯ В ОПЕРАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЙ СВІТУ 

 

Анотація: висвітлено ключові технологічні тренди «Промисловості 4.0»; відображено 

механізм впливу тенденцій четвертої промислової революції на організацію операційної 

діяльності компаній; розкрито, на прикладі сучасних бізнес-організацій, яким чином 

впровадження проривних технологічних рішень призводить до зміни операційних моделей 

підприємств і принципового переосмислення підходів до створення споживчої цінності; 

доведено, що адаптація бізнесу до названих трендів повинна стати  ключовим стратегічним 

пріоритетом розвитку будь-якої організації, що в майбутньому стане джерелом її 

конкурентних переваг. 
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Abstract. The key technological trends of "Industry 4.0" are highlighted; reflects the impact of the 

fourth industrial revolution on the organization of operating activities of companies; disclosed how 

technological solutions lead to changes in enterprise operating models; 

It has been proved that adapting business to trends should become a strategic priority for the 

development of the organization, which will become a source of its competitive advantages. 

Keywords:technological trends, «industry 4.0., operational activity. 

 

Традиційний виробничий процес, коли людина вважалася одним із найголовніших 

засобів створення продукту, уже давно почав переосмислюватися і вдосконалюватися. 

Починаючи з третьої промислової революції з’являються інформаційні технології, які разом із 

підвищенням рівня автоматизації (роботизації) промисловості, кардинально змінюють 

уявлення про процес створення цінності. Саме в середині ХХ ст. починають  формуватися 

комплексні управлінські концепції по вдосконаленню та розвитку бізнесу спрямовані на 

одночасне   зменшення витрат (як часу, так і коштів) та підвищення якості, і, як наслідок, 

збільшення прибутку. Серед стратегічних пріоритетів розвитку бізнесу перевага віддається 

операційній досконалості як здатності швидко та гнучко реагувати на зміни середовища, 

досягаючи при цьому максимальної ефективності. 

Так виникли концепція ощадливого виробництва та «шести сигм», які на сьогодні у 

комплексі створюють фундамент процесного мислення та виступають основою для 

впровадження практик постійного покращення бізнесу. Однак, прогрес не стоїть на місці і вже 

зараз ми знаходимося на порозі четвертої промислової революції («Промисловість 4.0»), яка 

суттєвим чином вже зараз змінює не тільки технологічні аспекти бізнесу, а й підходи до 

управління ним. 

Промисловість 4.0 - це просто наступний етап цифрової трансформації виробництва за 

допомогою використання технологій обміну даними та гнучкої автоматизації для підвищення 

ефективності. В основному вона спрямована на посилення взаємодії «людина-машина» для 

підвищення прозорості інформації та автономного прийняття рішень [1].  

Загалом основними акцентами сучасності в рамках операційної складової організацій 

виступають: екологічність промисловості, значне скорочення трудомісткості праці та 

використання штучного інтелекту. Проте, нагальним завданням сучасності  є пошук відповіді 
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на запитання: завдяки яким саме технологіям можливо розвинути виробництво до нових висот, 

давши поштовх для розвитку на якісно новому рівні? 

Щоб надати таку відповідь, доцільно зосередитись на таких трех аспектах: 

- які технологічні тренди чітко простежуються в сучасному бізнесовому середовищі?  

- який вплив вони мають на організацію операційної діяльності компаній?  

- які організації вже зараз можуть похизуватися досягненнями завдяки впровадженню 

технологічних рішень, що відповідають сучасним трендам? 

Більшість аналітиків стверджують, що найважливішими для трансформації 

промислового виробництва згідно з концепцією «Промисловість 4.0» технологіями стануть: 

технології обробки великих баз даних (BDA), хмарні обчислення, розширена (доповнена) 

реальність (AR), штучний інтелект (AI), 3D-друк та еко-технології. Хоча дані складові 

зазначаються окремо – їх використання частіше (або навіть завжди) може носити комбінований 

характер. Так, наприклад, хмарні обчислення та технології обробки великих баз даних 

неможливо застосовувати без використання штучного інтелекту; доповнена реальність частіше 

керується алгоритмами нейромереж, які у свою чергу можуть лише «поглядом» створювати 

докладні 3D-моделі для їх подальшого друку на 3D-принтерах, які вважаються більш 

економічними та екологічнішими; штучний інтелект може регулювати витрати енергії та 

кількість шкідливих викидів, наприклад, компанія Siemens оснащує свої газові турбіни 

сотнями датчиків, які подаються в систему обробки даних, що працює на AI, яка регулює 

клапани палива, щоб максимально знизити викиди [2]; і нарешті сама технологія. Тобто усі ці 

технології є доволі взаємозалежними і так чи інакше впроваджуються комплексно. 

Головні переваги перерахованих вище технологічних трендів промисловості полягають 

у: [3]  

 Зменшенні грошових витрат (на оплату праці) 

 Зменшенні ризиків від людських помилок 

 Пришвидшенні операційної діяльності 

 Полегшення контролю за роботою 

 Підвищенні гнучкості процесу виробництва 

 Усуненні старих обмежень, що не дозволяли виходити на кардинально новий рівень  

 Зменшенні відходів по завершенню основної діяльності 

 Оптимізації використання виробничого простору 
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 Покращені якості продукції. 

Однак, нажаль, не існує поки досконалих технологій, адже їх створює людина. Тож 

застосування технологічних доробок «Промисловості 4.0» може бути пов’язане з такими 

можливими ризиками та недоліками: 

 Високі витрати на придбання та впровадження сучасного обладнання (програмного 

забезпечення зі штучним інтелектом) у виробничий процес 

 Низька доступність технологій та комплектуючих для них 

 Зависокі витрати на підтримання даних новацій 

 Неприйняття змін з боку працівників 

 Недоцільність застосування нововведень 

 Некоректність роботи програм 

Незалежно від факту існування певних мінусів застосування технологічних проривів 

сучасності – вони носять лише умовний характер, а позитивні ефекти значно їх (мінуси) 

перекривають. Крім того слідування промисловим тенденціям веде до підвищення 

конкурентоспроможні підприємства та лояльності з боку споживачів, а операційні процеси 

набувають кардинально нових властивостей. Проте кожна технологія має свої особливості та 

застосовується для досягнення переваг в особливий спосіб у певних аспектах операційної 

діяльності. Про особливості й ефекти від використання кожної з технологій на прикладі 

реальних компаній далі піде мова. 

1. Технології обробки великих баз даних (Big Data and Analytics). Сьогодні бізнес 

існує в умовах бурхливого середовища, під яке необхідно підлаштовуватися аби підтримувати 

життєдіяльність, не говорячи навіть про отримання прибутку. Необхідною складовою кожної 

успішної ринкової діяльності є задоволення змінюваного попиту споживачів. Тобто задля 

адекватної та вчасної реакції на коливання ринкових трендів потрібно постійно їх 

відслідковувати та прогнозувати, аналізуючи величезну кількість даних. Технологія BDA 

дозволяє значним чином скоротити тривалість обробки значної кількості інформації, 

підвищити гнучкість операційної системи та підлаштовуватися під особливі потреби окремих 

індивідів. 

Яскравим прикладом використання такої технології є всесвітньо відома мережа кафе 

Starbucks. Використовуючи свій мобільний додаток та величезні сховища даних, Starbucks 

відображає бажані замовлення баристам, перш ніж клієнти навіть дістаються до прилавку. Це 
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також значно покращує продуктивність, прискорюючи швидкість виконання замовлення та 

обслуговування, особливо в години пік. Іншими словами, збираючи та аналізуючи інформації 

з програми лояльності та додатку, компанія автоматично створює пул найпопулярніших напоїв 

чи страв, що замовляються у певний час, і може передбачити, на чому варто зосередитися 

працівникам. Крім того «кавовий гігант» також використовує цю інформацію для створення 

більш релевантних маркетингових кампаній та акцій, визначення місця для нових магазинів 

або потенційного бізнесу і навіть для вирішення майбутніх оновлень меню [4]. 

2. Хмарні обчислення (Cloud Computing), або хмарні технології надають можливість 

організації вивести свій виробничий процес на новий рівень. Автоматичний збір даних по 

всьому підприємству, їх узагальнення, інтерпретація та аналіз. Усе це можливо завдяки 

підключенню обладнання до «хмари» — створення «розумного» виробництва. Зібрані дані 

легко переглядати та оцінювати завдяки здатності програм згруповувати інформацію у 

зрозумілі показники операційної діяльності. У разі будь-яких відхилень надається 

моментальна розсилка по всіх підключених до хмари приймачів задля вчинення необхідних 

заходів. Також технологія спроможна прораховувати можливі варіанти оптимізації певних 

процесів.  

Прикладом є компанії автомобільної промисловості Hitotec Group, які скоротили час на 

ручний огляд виробничих систем майже на 100%. А компанія Siemens «поглинає» та 

опрацьовує терабайти даних з виробництва за кілька хвилин замість цілого дня [1].  

3. Доповнена реальність (Augumented Reality). AR накладає віртуальну інформацію 

на існуюче природне середовище користувача. Звук, графіка та реакція на дотик 

безперешкодно інтегруються для поліпшення того чи іншого процесу.  

Накладена інформація є надзвичайно актуальною і стосується того, що робить 

користувач. Вона варіюється від простого тексту до інструкцій щодо складних хірургічних 

процедур. Дана технологія використовується як у звичайних мобільних додатках, так і під час 

надскладних процесів збірки космічних кораблів [5]. 

Дана технологія поєднується із смарт окулярами, які виводять потрібні підкази 

безпосередньо перед очима виконавця. Це можуть бути не тільки інструкції щодо етапів 

створення продукту чи використання обладнання, а й попередження про виявлену 

несправність основних фондів, візуальне співставлення виробів зі спроектованим 

нормативним макетом. Дані опції сприяють підвищенню продуктивності праці, зменшенню 
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витрат часу на пошук інструкцій вручну, зменшенню кількості браку. Так компанія Boeing 

зуміла скоротити час монтаж дроту на своєму літаку 787-8 на 25%, і зменшила похибки 

складання майже до нуля, компанія Lockheed Martin змогла скоротити час складання свого 

літака F-35 на 30%, а Ford Motor використовує AR для вдосконалення своєї фази проектування 

продукту. 

4. Штучний інтелект (Artificial Intelligent) наразі широко використовується майже в 

кожній програмі, кожному процесі з обробкою великої кількості інформації. Від звичайних IT-

рішень нейромережа відрізняється здатністю до самонавчання та виконання поставлених 

функцій усе краще і краще з мінімальним попереднім програмуванням.  

На виробництві AI дозволяє якість виготовлених деталей, прогнозувати дефекти (LG), 

генерувати тисячі дизайнів запчастин за годину та прораховувати їх практичну можливість 

використання (Airbus), контролювати кількість викидів у навколишнє середовище (Siemens), 

оптимізувати ланцюги поставок, зменшити кількість виробничих відходів (Fero Labs), 

підтримувати зв’язок операційної системи з її складовими (хмарні технології), тощо [6].  

5. 3D-друк, або адитивне виробництво (Additive Manufacturing) — це 

трансформативний підхід до промислового виробництва, який передбачає шляхом 

нашарування слоїв певного матеріалу один на одного, що дозволяє створювати більш легкі, 

міцні деталі та системи [7].  

Виробники виграють від швидшого, дешевшого виробництва за рахунок використання 

технології 3D-друку . Це робить можливим швидке створення прототипів, що є дуже 

економічно ефективним способом для тестування та усунення несправностей для дизайнерів 

виробів. Крім того, це дозволяє виготовляти вироби безпосередньо під кожне окреме 

замовлення, а не робити велики одноманітними партіями на склад [8]. Наприклад, коли 

компанія Exalto праціювала над створенням першого датчика дощу для поїздів вони вперше 

вирішили використати 3D-принтер. У перший тиждень вони змогли виготовити 12 прототипів 

ключового компонента цього нововведення, хоча зазвичай, як зазначають самі працівники 

організації, у них цей процес зайняв би більше ніж півроку [3].  

Одним із гігантів промисловості, які масово застосовують 3D-друк є Boeing. Компанія 

наразі скорочує свої виробничі витрати на пасажирський літак 787 завдяки друкуванню 

деталей з титану, на які припадає основна напруга в конструкції літака. Завдяки можливості 
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друкувати структурні частини Boeing розраховує зекономити 2-3 мільйони доларів на один 

літак [9]. 

6. Під Еко-технологіями мається на увазі засоби виробництва, які сприяють 

зменшенню негативного ефекту на навколишнє середовище та зменшенню використання 

природних ресурсів. Прикладами може бути впровадження технології безвідходного 

виробництва, використання альтернативних джерел енергії, сировини, що легко піддається 

вторинній переробці і т. д. Основним трендом у даному аспекті є кругова економіка, яка 

передбачає багаторазове використання матеріальних відходів продукції на виготовлення нових 

замовлень [10]. У такий спосіб підприємство може посприяти як зменшенню виробничих 

витрат, так і підвищенню своєї соціальної відповідальності — лояльності споживачів до свого 

продукту.  

Цікавим прикладом своєрідного застосування кругової економіки є фінська компанія 

Aquazone, яка розробила метод переробки стічних вод у добриво. Стічні води обробляються 

біохімічно, а тверді речовини, вода та поживні речовини відокремлюються. Вода може бути 

використана для зрошення або може бути перероблена в питну воду; мул же, що знаходиться 

у складі забруднених вод багатий поживними речовинами і може використовуватися як 

органічне добриво [11]. 

Усі ці технологічні тенденції «Промисловості 4.0» уже зараз стають актуальними засоби 

вирішення проблем неефективності застарілого традиційного виробництва. Тому в сучасному 

бурхливому світі виживання на ринку визначається можливістю компаній та менеджменту 

організації, максимально швидко розпізнавати актуальні тренди, запроваджувати їх і 

адаптуватися до їх застосування. Саме впровадження проривних технологічних рішень 

призводить до зміни операційних моделей підприємств і принципового переосмислення 

підходів до створення споживчої цінності. Це і повинно стати ключовим стратегічним 

пріоритетом розвитку будь-якої організації, що в майбутньому посприяє джерелом її 

конкурентних переваг.  
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VIRTUAL TECHNOLOGIES AS PRE-CONDITION OF DEVELOPMENT  

OF COMPETITIVENESS OF ENTERPRISE 

 

Abstract:  The article explores the newest virtual opportunities for effective existence of organizations 

in today's dynamic and competitive environment in order to increase the basic indicators of their 

activity and attract even more potential customers. 

Keywords: virtual technologies, competitiveness, added reality, virtual reality, innovations 

 

Вступ.  В умовах динамічного функціонування будь-яка бізнесова організація прагне 

зберігати власні конкурентні переваги на ринку. Тому кожна компанія розробляє та 

впроваджує методи, які дають змогу не лише підтримувати стабільну позицію але й 

розвиватися та збільшувати масштаби діяльності у певній сфері.  До таких методів можна 

віднести різноманітні інноваційні рішення, залучення висококваліфікованого персоналу, 

вдосконалення системи управління, зміна технологічних процесів у виробництві тощо. Але, 

останнім часом все більшої популярності серед компаній набирає так звані технології 

віртуальної реальності. Вони набули такої популярності через те, що стрімко розвиваються 

різноманітні цифрові технології, які значно полегшують  та урізноманітнюють життя більшості 

людей. Вони поступово з’являються в робочих просторах і використовуються в багатьох 

галузях, таких як: будівництво та проектування, автомобільна індустрія, виробництво, 

логістика, туризм тощо. Основною перевагою даної технології є повне занурення в створену 

реальність, з можливістю відчути і проаналізувати всі переваги та недоліки запланованих дій 

та змоделювати варіанти розвитку подій. Тому для організацій застосування віртуальних 

технологій відіграє вагому роль, по-перше, збільшує кількість зацікавлених клієнтів; по-друге, 

підвищується прибуток компанії; по-третє, підприємства, що виробляють складне обладнання 

мають змогу використовувати віртуальну реальність, як частину демонстрації продукту, для 

розбору і збору своєї продукції, пояснюючи внутрішню будову механізму; по-четверте, 

зменшує тривалість виробничого процесу.  

Мета. Дослідити як саме компанії впроваджують технології віртуальної реальності у 

власні бізнес-процеси та проаналізувати їхній вплив на ефективність діяльності організацій. 

Результати дослідження. В ході проведення досліджень було проаналізовано вплив 

віртуальних технологій на розвиток компаній у різних галузях діяльності, зокрема, сфері 
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дистрибуції фармацевтичних продуктів. Така увага спричинена передусім через те, що 

зазначена галузь характеризується динамічними змінами у зовнішньому середовищі та певною 

специфікою товарів.  

Як показала практика, в Україні фармацевтична галузь спеціалізується на централізації 

виробництва, що значно ускладнює здійснення дистрибуції різноманітних препаратів до 

замовника. Необхідно пам’ятати, що всі заходи фармацевтичних дистриб’юторів повинні бути 

орієнтовані на те, щоб персонал оперативно виконував ринкові замовлення, щоб організація в 

разі потреби реагувала та підлаштовувалась до змін зовнішнього середовища, щоб раціонально 

формувались логістичні потоки тощо. Тому в роботі увага приділялась впровадженню 

технологій віртуальної реальності у базові процеси, такі як: складські, транспортні, процеси 

що стосуються управління наявними запасами, інформаційні процеси тощо. Оскільки в 

діяльності компаній перераховані етапи мають циклічний характер, то було би доречно 

впровадити програму, яка давала змогу записувати та відображати всі дії, які відбувались 

протягом певного періоду часу – це дасть змогу слідкувати за процесом та, в разі потреби, 

відстежити на якому етапі було зроблено помилку. Також на основі отриманої інформації 

можна розробляти заходи для часткової або повної автоматизації діяльності (особливо це буде 

доречно у складських процесах). Перше за все це дасть змогу зменшити витрати підприємства 

та ліквідувати інші можливі проблеми. 

З кожним роком все більше компаній намагаються залучити у свою діяльність певні 

новітні технології, які допомогли б їм забезпечити більші конкурентні переваги на ринку. 

Яскравим прикладом слугує американська агенція NASA, яке розробило та реалізувало проект 

Haughton-Mars (HMP). Основна суть полягає в тому, що не зважаючи на громіздкі костюми 

«розумна рукавичка астронавтів» дає змогу космонавтам керувати роботизованими ресурсами, 

в тому числі безпілотниками, по бездротовій мережі за допомогою простих жестів рук [2]. 

Наступним доволі цікавим прикладом є спільний проект мережі супермаркетів «Велика 

Кишеня» та ПриватБанк, які запустили технологію оплати обличчям на касах 

самообслуговування. Щоб оплатити товар за технологією FacePay24, потрібно обрати 

відповідну функцію у касах самообслуговування та подивитися у камеру, розташовану над 

монітором. Система сканує обличчя, порівнюючи його зі світлиною, яка була завантажена 

користувачем у Приват24 [3]. 



145 
 

Більшість компаній, які діють як на локальному, так і на міжнародному ринках постійно 

стикаються із різноманітними перешкодами, до яких відносяться: нестабільність зовнішнього 

середовища, зміною купівельного попиту, наявністю великої кількості конкуруючих фірм, 

певною невизначеністю та можливими ризиками. Тому для того щоб вижити у цій нелегкій 

боротьбі підприємствам потрібно регулярно відстежувати і реагувати на всі зміни, що 

відбуваються в конкурентному середовищі і розробляти цілі, які дадуть змогу зберегти свої 

позиції на ринку і забезпечити певні конкурентні переваги. Така ситуація спричинена тим, що 

за останні десятиліття відбувся певний перехід від статичних/динамічних конкурентних 

переваг до інноваційних. Особливо це можна спостерігати в міжнародних компаніях, які мають 

значну інфраструктуру та доволі велику клієнтську базу. Наприклад, якщо розглядати 

діяльність транснаціональної компанії Microsoft, послугами якої користуються мільйони 

людей по всьому світу, після проведених досліджень виявлено, що велика частина 

користувачів – корпоративні клієнти організації, тому одне з останніх програмних оновлень 

стосувалась саме їх. Суть полягала в тому, щоб забезпечити максимальну зручність для 

потенційних клієнтів. Тому Microsoft створила новий додаток, що об'єднує в собі інструменти 

Word, Excel, PowerPoint, а також Office Lens. Додаток для Android може використовуватися без 

входу в систему, але для доступу до документів і можливості зберігання їх в хмарному 

середовищі, буде потрібно обліковий запис Microsoft. Новий додаток підтримує режим 

спільної роботи, в якому користувачі можуть створювати і редагувати документи в режимі 

реального часу. Крім звичних документів Word і Excel користувачі зможуть миттєво 

створювати PDF, а також підписувати їх, використовуючи для цього сканер відбитків пальців. 

Додаток дозволяє переміщувати файли між смартфоном і комп'ютером, а також відправляти їх 

відразу на кілька пристроїв [4]. Дослідники стверджують, що така програма дасть змогу 

працівникам скоротити час на створення та опрацювання документів приблизно на 30-40%.  

Нові технології, які стали невід’ємною частиною нашого життя, неминуче пов'язані зі 

значними змінами на ринку праці, включаючи скорочення робочих місць в одних секторах і 

створення нових можливостей в інших в масових масштабах. Цифрова економіка вимагає 

найрізноманітніших нових знань і навичок, принципово нових заходів соціального захисту і 

якісно нового співвідношення між роботою і відпочинком. Необхідні великі інвестиції для 

розвитку освіти, які орієнтовані не тільки на сам процес навчання, але й на навчання методам 

організації даного процесу, а також забезпечення загального доступу до освітніх послуг 
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протягом усього життя. Саме здобуті знання у цій сфері дали можливість команді українських 

розробників створити віртуальний додаток VoxBox, який допомагає боротися зі стресом за 

допомогою крику у віртуальній реальності. Коли пацієнт одягає окуляри то він бачить 

красивий пейзаж навколо себе. Потім з’являється густий дим, який можна розігнати лише 

криком. За інформацією лікарів приблизно у 80% випадках виникнення захворювань 

спричинено через стрес, тому VoxBox створений для того, щоб з ним боротися [6]. Інший 

приклад, який став доволі популярний у медицині – гра LokoSprint, яку створила компанія 

NeuroRehabVR. Особливістю є те, що людина, одягнена в екзоскелет, грає на адаптованій для 

фізичної терапії біговій доріжці. Додаток дуже схожий до відомої гри Subway Surface, хіба що 

без стрибків по вагонах. Технологія орієнтована на людей, які мають певний травматичний 

досвід і проходять психологічну реабілітацію [6]. Як бачимо, досвід впровадження віртуальних 

технологій доволі великий. На основі наведених прикладів можна зрозуміти, що вони знайшли 

своє практичне застосування у медицині, фінансах, космічній галузі тощо. Тому компаніям 

потрібно бути готовим до ще глобальніших змін, які їх очікують в майбутньому і вже зараз 

розробляти плани, щоб мати змогу конкурувати з іншими організаціями за «місце під сонцем».  

Висновки. Таким чином, в роботі було доведено що компанії, які функціонують у доволі 

стрімкому та конкурентному середовищі повинні у своїй діяльності запроваджувати новітні 

технології, які дали б змогу підвищити основні показники компанії та залучити ще більшу 

частину потенційних клієнтів.  Цього можна досягнути за допомогою технологій віртуальної 

реальності, які з кожним роком набувають все більшої популярності у різних галузях. 

Не оминула дана тенденція і фармацевтичну сферу, а саме дистриб’юторів 

фармацевтичних препаратів. Наприклад, запроваджувати віртуальні технології можна у 

вигляді різноманітних програм, за допомогою яких формується транспортування замовлення 

до клієнтів, відбувається розміщення продукції на складі за певними категоріями, прискорення 

виконання самого замовлення, а також проведення віртуальної екскурсії для всіх бажаючих, 

щоб кожен мав змогу оцінити технічне забезпечення підприємства. Отже, можна дійти 

висновку, що у наш час правильне впровадження віртуальних технологій в компанії є однією 

зі складових забезпечення успіху.  
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BUSINESS ENVIRONMENT DEVELOPMENT IN UKRAINE IN THE GLOBALIZATION 

CONDITIONS 

 

Abstract. The development of business environment in Ukraine is crucial not only for the micro level 

but also for the macroeconomic indicators of the national economy. This takes a leading role in the 

context of increasing external influences on the Ukrainian economy and seeking its adequate 

positioning in the world. 
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За даними Світового банку [1], згідно з прогнозами, в 2019 році темпи зростання 

світової економіки сповільняться відчутніше, ніж очікувалося раніше, - до 2,6%, а потім, в 2020 

році трохи підвищаться і складуть 2,7%. Темпи зростання економіки країн з ринком, що 

формується і країн, що розвиваються, в 2020 році, як очікується, стабілізуються, оскільки 
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період фінансових труднощів в деяких країнах залишиться позаду, проте економічна динаміка 

залишається млявою.  

Очікується, що в групі країн з розвиненою економікою, особливо в зоні євро, економічне 

зростання в 2019 році сповільниться внаслідок скорочення експорту і інвестицій. Темпи 

зростання економіки США в 2019 році, за прогнозами, трохи знизяться - до 2,5%, а в 2020 році 

сповільняться до 1,7%. У зоні євро темпи зростання, як очікується, будуть коливатися в 2020-

2021 роках біля позначки 1,4%: слабкість торгівлі і внутрішнього попиту негативно 

позначаться на економічній активності, незважаючи на продовження її підтримки засобами 

грошово-кредитної політики. 

У країнах з ринком, що формується і країнах, що розвиваються, темпи економічного зростання, 

за прогнозами, досягнуто в 2019 році найнижчої позначки за чотири роки - 4%, а потім, в 2020 

році зміцніють до 4,6%. В даний час економіка ряду країн долає наслідки фінансових потрясінь 

і політичної невизначеності. Очікується, що негативний вплив цих факторів зійде нанівець, а 

зростання світової торгівлі - темпи якого, за прогнозами, виявляться в 2019 році найнижчими 

за десять років, що минули після фінансової кризи, - до певної міри відновиться.  

В світі активним чином розвивається фінансова глобалізація, як невід’ємна складова 

загальних глобалізацій них процесів. Фінансова глобалізація відображає процес руху 

фінансових ресурсів за межами державних кордонів. А окрім безпосереднього руху фінансових 

ресурсів, фінансова глобалізація  охоплює також сукупність відносин, що пов’язані з 

формуванням, акумулюванням та використанням фінансових ресурсів не зважаючи на 

існування державних кордонів. Навіть сучасні критичні погляди щодо глобалізації [2] не 

зменшують її прояви та значення. 

Пожвавлення світової економіки, яке відмічається сьогодні, не має однозначного впливу на 

Україну. Серед позитивів можна визначити те, що в тій або іншій мірі західний капітал буде 

працювати з Україною, хоч умови і принципи такої роботи, природно, зазнають змін. До 

негативів можна віднести історичні умови такого пожвавлення – зараз країни Заходу більш 

зациклені «самі на собі», а не на пошуку можливостей роботи з ризикованими ринками, до 

яких відноситься і Україна. В будь-якому випадку, Україна не може і не буде грати провідну 

роль в процесі розподілу економічного впливу в світі. Все що їй залишилося – знайти своє 

оптимальне місце з тим, щоб мінімізувати негативні впливи фінансової глобалізації на своє 

майбутнє. 
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Досить торкнутися однієї з складових проблем інтеграції до міжнародних економічних 

відносин – ступеня зрілості фінансового ринку. Розвиненість фінансового ринку на 

національному рівні є необхідною умовою для розвитку інтеграційних процесів у ринок 

світовий. Так, зокрема, загальновідомий показник ринкової капіталізації внутрішнього ринку 

дозволяє не лише давати оцінки конкретним ринковим секторам, а й використовувати динаміку 

цих показників при стосунках з іноземними кредиторами – як міжнародними фінансово-

кредитними установами, так і приватними інвесторами. Теж саме можна казати й про 

формування та динаміку розвитку національного фондового індексу.  

Традиційні труднощі з залученням в Україну іноземних інвестицій. Навіть не зважаючи на 

наслідок наведених подій, сфера залучення іноземних інвестицій є вкрай вразливою сферою в 

Україні. Існуючий стан процесу залучення іноземного капіталу в економіку України не 

дозволяє стверджувати про ефективність його надходження. Оцінюючи ситуацію в сфері 

залучення іноземного капіталу, слід зазначити, що загальна маса іноземних інвестицій в 

Україні, що була нагромаджена на протязі останніх років, є мізерною.  

На жаль, процес трансформації в Україні затягнувся: якщо порівняти Україну з країнами 

Центральної й Східної Європи, то, звичайно, ці країни мають зовсім інші — набагато 

позитивніші — економічні показники. Це стосується й того, як розвивається їхній 

національний капітал, і як вони працюють із іноземними інвестиціями. А Україна все ще 

знаходиться в пошуках того, як стати на рейки ефективного ринкового розвитку. 

В той же час, можливості використання досвіду розвитку інших країн є вкрай важливими для 

України як для визначення її поточного місця в світі, так і для можливостей максимального 

використання позитивних впливів фінансової глобалізації та мінімізації впливів негативних.     

Таким чином, розвиток бізнес-середовища України в умовах глобалізації передбачає розвиток 

національної економіки держави з використанням кращого світового досвіду, що адекватний 

умовам сучасного стану саме України. 

Фінансова глобалізація виступає як важіль, за допомогою якого відбувається стимулювання 

процесу вирівнювання розвитку окремих країн, але вирівнювання в межах причетності чи 

непричетності до центрів економічного впливу. В цьому розумінні, фінансова глобалізація 

призводить з одного боку до підтягування рівня розвитку країн до певних «середніх 

показників» по групах країн в залежності від центрів фінансового впливу, з іншого – фінансова 
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глобалізація досить жорстко стримує країни від надмірного руху вперед та від переходу до 

більш високо розвинутою групи. 

Саме від адекватного розуміння глобалізацій них тенденцій залежить ефективність механізмів 

побудови національної економіки України і, відповідно, розвиток бізнес-середовища. 
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Розглянуто структуру зовнішньої торгівлі підприємств Львівської області у розрізі 

товарів і послуг. Проаналізовано такі показники зовнішньої торгівлі товарами підприємств 

Львівської області, як кількість учасників, кількість країн-партнерів та обсяги зовнішньої 

торгівлі. Оцінено географічну структуру зовнішньої торгівлі товарами підприємств 

Львівської області. 
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EVALUATION OF THE GEOGRAPHICAL STRUCTURE OF FOREIGN TRADE IN 

GOODS OF ENTERPRISES OF THE LVIV REGION 

 

The structure of foreign trade of enterprises of Lviv region in terms of goods and services is 

considered. The indicators of foreign trade in goods of enterprises of Lviv region are analyzed, as the 

number of participants, the number of partner countries and the volume of foreign trade. The 

geographical structure of foreign trade in goods of enterprises of Lviv region is estimated. 

Keywords: foreign trade, export, import. 

 

Дослідження засвідчують, що значну частку у структурі зовнішньої торгівлі як України, 

так і у регіональному розрізі, зокрема і у Львівській області, займає торгівля товарами. Аналіз 

статистичних даних [1] дозволив відмітити, що питома вага експорту товарів у структурі 

експорту підприємств Львівської області протягом 2013–2018 рр. у середньому становила 

76,6%, натомість частка імпорту товарів була значно вищою та у середньому дорівнювала 

96,6%. 

У динаміці експорту товарів з Львівської області мала місце тенденція щорічного росту 

кількості учасників таких операцій, де у 2018 році здійснювали експорт уже 1460 учасників на 

відміну від 762 учасників за 2013 рік (табл. 1). Водночас динаміка товарного імпорту 

продемонструвала ще суттєвіше щорічне зростання кількості учасників зовнішньої торгівлі, де 

у 2018 році проти 2013 року кількість учасників зросла у понад 4,73 рази. 

Таблиця 1 

Показники зовнішньої торгівлі товарами підприємств Львівської області 

Показники 
Період 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Експорт 

Кількість учасників 
зовнішньої торгівлі 
товарами, одиниць 

762 813 892 1305 1360 1460 

Кількість країн-
партнерів зовнішньої 
торгівлі товарами, 
одиниць 

101 109 115 124 122 121 
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Обсяг зовнішньої 
торгівлі товарами, тис. 
дол. США 

1290869,3 1305077,7 1206324,8 1275566,1 1585154,1 1895635,5

Імпорт 
Кількість учасників 
зовнішньої торгівлі 
товарами, одиниць 

1914 1813 1775 3581 6744 9053 

Кількість країн-
партнерів зовнішньої 
торгівлі товарами, 
одиниць 

132 124 122 130 139 145 

Обсяг зовнішньої 
торгівлі товарами, тис. 
дол. США 

2655912,9 2472001,5 1447944,9 1699411,8 2182268,1 2709029,4

Джерело: побудовано за даними Головного управління статистики у Львівській області 

[1]. 

Незважаючи на тенденційний приріст кількості учасників експортно-імпортних операцій 

Львівської області, загальна динаміка експортно-імпортних операцій протягом 2013–2018 рр. 

була нестабільною. 

У 2018 році підприємства Львівської області втратили три країни-партнери, у які 

здійснювали експорт товарів, натомість із 2016 року спостерігалося зростання кількості країн-

імпортерів товарів у Львівську область, де у 2018 році кількість країн-імпортерів товарів 

становила 145 одиниць. Щорічне зростання обсягів експорту товарів з Львівської області (за 

винятком 2015 року) та обсягів імпорту товарів у Львівську область (за винятком 2014 року) 

показало таку географічну спрямованість експортно-імпортних операцій області. 

У географічній структурі експорту товарів з Львівської області з-поміж 122 країн у 2018 

році, як і протягом аналізованого періоду, суттєво високу частку займали країни ЄС (78,6%), 

зокрема Данія (6,7%), Німеччина (12,5%), Польща (26,9%) та Чехія (7,5%) (рис. 1). Поступове 

збільшення частки експорту товарів до країн ЄС з Львівської області провокує зниження 

питомої ваги експорту товарів до країн СНД. Відтак, у 2018 році частка експорту товарів до 

країн СНД знизилася майже в три рази до 8,32%, порівняно із 2013 роком. 

Головними причинами зниження частки експорту товарів до країн СНД стали: 

географічна переорієнтація вітчизняного експорту на ринок країн ЄС внаслідок ратифікації 

Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом; вихід України із СНД; 

торгівельні війни із Російською Федерацією. 
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Аналіз експорту товарів з Львівської області в інші країни світу засвідчив збільшення 

частки експорту у 1,6 рази у 2018 році, порівнянні із початком аналізованого періоду. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018

експорт в інші країни 107 226,5 110 992,3 186 476,0 215 755,5 238 572,2 248 265,7

експорт в країни СНД 316 202,9 251 178,3 153 100,0 108 891,8 125 695,2 157 624,0

експорт в країни ЄС 867 439,9 942 907,1 866 748,8 950 918,8 1 220 886 1 489 745

імпорт з країн ЄС 1 894 920 1 624 279 991 243,0 1 214 441 1 545 574 1 702 417

імпорт з країн СНД 338 770,7 494 907,9 126 945,1 75 991,8 96 531,2 238 627,1

імпорт з інших країн 422 222,0 352 814,1 329 756,8 408 978,7 540 162,9 767 984,9

0,0
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400 000,0
600 000,0
800 000,0

1 000 000,0
1 200 000,0
1 400 000,0
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1 800 000,0
2 000 000,0

 

Рис.1. Динаміка зовнішньої торгівлі товарами підприємств Львівської області, тис. дол. 

США 

Джерело: побудовано за даними Головного управління статистики у Львівській області 

[1]. 

Щодо імпорту товарів у Львівську область, то аналіз географічної структури 

продемонстрував зниження питомої ваги імпорту товарів у Львівську області із країн ЄС. Так, 

частка імпорту товарів із країн ЄС у 2018 році скоротилася на 8,5%, порівняно із 2013 роком, 

Зниження частки імпорту товарів відбулося також із країн СНД (на 3,9% у 2018 році у 

порівнянні із початком аналізованого періоду), натомість суттєво зросла частка інших країн 

світу у географічній структурі імпорту товарів у Львівську область. Зокрема найбільшими 

країнами-імпортерами товарів цієї групи країн були Китай (10,2% від загального обсягу 

імпорту товарів у 2018 році), Туреччина (3,8%) та Швейцарія (2,1%). 

Таким чином, в контексті проведення оцінки географічної структури зовнішньої торгівлі 

товарами Львівської області доцільно відзначити, що одними із ключових 

зовнішньоекономічних партнерів Львівської області є країни ЄС, партнерство та 

співробітництво із якими необхідно надалі поглиблювати. 
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Анотація. Проаналізовано вплив глобальних тенденцій на робоче та бізнес-середовище 

та здійснено характеристику можливих варіантів стратегічного розвитку компаній. Зауважено 

вплив інноваційних та технологічних факторів  на кар’єру працівника. Автори акцентують 

увагу на тому, що саме гнучкість організацій та суспільства — обов'язкова умова адаптації в 

мінливому світі, й відповідно неможливо передбачити, які навички будуть затребувані навіть 

через п'ять років, тому співробітникам і роботодавцям потрібно бути готовими маневрувати. 
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CONFRONTATION OF THE TRENDS THAT WILL SHAPE THE WORKPLACE 

ENVIRONMENT IN THE FUTURE 

 

 Abstract. The influence of global trends on the working and business environment is analyzed, 

and the possible options for strategic development of companies are evaluated. The influence of 

innovative and technological factors on the career of an employee is pointed out. The authors 

emphasize that the flexibility of organizations and the society is a prerequisite for adaptation in a 

changing world, and since it is impossible to predict what skills will be required within next five years, 

employees and employers need to be prepared to maneuver. 

 Keywords: work environment, business environment, production automation, robotics, 

technological innovations. 

 

На ринку праці відбуваються фундаментальні зміни. Виконання робочих завдань стає 

автоматизованим, а роботи займають робочі місця людей. Окрім того, змінюються очікування 

компаній від співробітників. Ці зміни ставлять перед HR-службами нові організаційні виклики 

та створюють перешкоди у пошуках талантів, підштовхують до несподіваних рішень і 

змушують працювати в умовах безпрецедентних ризиків, дестабілізації та соціальних 

потрясінь. 

Як організаціям підготуватися до майбутнього, про яке ні в кого немає чіткого уявлення? 

Як зміниться управління персоналом: залучення, винагорода і мотивація співробітників? Яка 

буде роль і функції HR? Часу для того, щоб відсторонено спостерігати за поточною 

трансформацією ринку праці і чекати відповідей, немає. Щоб бути готовим до майбутнього, 

його потрібно осмислити. 
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Вигляд співробітника майбутнього формується в результаті комплексного впливу ряду 

швидкозмінних факторів. Дія деяких з них неминуча, при цьому швидкість впливу залишається 

непередбачуваною. Нормативно-правове регулювання, органи влади, що відповідають за цей 

процес, загальні настрої споживачів, громадян та персоналу — все це впливає на формування 

автоматизованого робочого середовища. 

Глобальні тенденції — це потужна сила, яка змінює суспільство, а з ним і робоче 

середовище. Зміни в розстановці сил в економіці тягнуть за собою перерозподіл влади, 

матеріальних багатств, конкурентних переваг і можливостей у всьому світі; інновації та 

несподівані ідеї, нові бізнес-моделі і дефіцит ресурсів впливають на всі сфери життя. Бізнесу 

потрібна чітка осмислена мета і свобода дій при залученні й утриманні персоналу, клієнтів і 

партнерів на десятиліття вперед. 

Працівниками PwС спільно з Інститутом науки і цивілізації Джеймса Мартіна при Школі 

бізнесу ім. Саїда Оксфордського університету було проведено дослідження, де було опитано 

10 000 респондентів з Китаю, Індії, Німеччини, Великобританії та США [1]. На основі зібраної 

інформації були сформульовані такі тенденції майбутнього вигляду робочого середовища: 

1. Технологічний прогрес – розвиток технологічних інновацій (автоматизація 

виробничих та сервісних процесів, роботизація виробництва, 3D-printing, автономне 

керування, штучний інтелект). Технології здатні полегшити нам життя, підвищити 

продуктивність, рівень і тривалість життя, дозволяють зосередитися на особистісній 

самореалізації. При цьому вони загрожують соціальній стабільності, здатні викликати 

політичну й економічну напруженість, якщо економічні блага не розподілені рівномірно. 

2. Демографічні зрушення – зміна чисельності, вікового складу і локалізації 

світового населення. За винятком невеликого числа регіонів населення світу що, чинить тиск 

на бізнес, соціальні інститути та економіку. Збільшення тривалості життя впливає на бізнес-

моделі та витрати на пенсійне забезпечення. Співробітники похилого віку будуть змушені 

освоювати нові навички і працювати далі. Брак робочої сили в ряді стрімко старіючих держав 

викличе гостру необхідність в автоматизації і підвищенні продуктивності. 

3. Стрімка урбанізація – значне зростання числа міського населення. За прогнозами 

ООН, до 2030 року в містах буде проживати 4,9 млрд людей, а до 2050 року число міських 

жителів по всьому світу зросте на 72 % [2].  



158 
 

4. Зміни в глобальній економіці – зміни в розстановці зовнішньоекономічних сил 

між розвиненими країнами та країнами, що розвиваються. У виграші залишаться країни, що 

швидко розвиваються, особливо з чисельною перевагою населення працездатного віку. Це 

країни, які спираються на принципи підприємницької активності, залучають інвестиційний 

капітал, вдосконалюють свою освітню систему. 

5. Дефіцит природних ресурсів та зміни клімату – виснаження запасів палива, 

екстремальні погодні умови, підвищення рівня моря і дефіцит води та ін. До 2030 року 

прогнозований попит на енергію і воду зросте на 50 % і 40 % відповідно [3]. Для задоволення 

потреб будуть створені нові робочі місця в таких сферах, як виробництво альтернативної 

енергії, нові технології, переробка і використання вторинних ресурсів. 

Описані тенденції визначають те, як буде виглядати модель ринку праці в майбутньому, 

але не від них залежить, які риси вона буде набувати в конкретний момент часу. Специфіку 

визначатиме те, як люди будуть реагувати на виклики і можливості, які несуть із собою 

глобальні тенденції. 

Наразі багато вчених й аналітиків цікавить питання: “Яким шляхом піде світ? Чи це буде 

колективізм чи індивідуалізм, або інтеграція чи фрагментація?” Науковці в процесі 

дослідження футуристичних тенденцій ідентифікували такі 4 полярності (Рис. 1). 

 

                                                              

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 1. Чотири полярності футуристичних тенденцій [1] 

 

Колективізм 
Загальне благо важливіше 

за особисті інтереси, 
колективна 

відповідальність за 
екологію, соціальний 
добробут і принцип 

справедливості 
превалюють над 

Фрагментація 
Великі компанії втрачають роль лідера, оскільки споживачеві не 

важливий масштаб, який все частіше стає тягарем для бізнесу. Групи в 
соціальних мережах і компанії однодумців — цей рух переживає новий 

Індивідуалізм 
Акцент на індивідуальні 
потреби, необмежена 
кількість варіантів для 
задоволення запитів 
кожного споживача. 

Інтеграція 
Компанії стають впливовішими, а у найбільших з них вплив суттєвіший, ніж 

в окремих країн. Великі бренди входять в усі нові сфери бізнесу. 
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На основі проведених досліджень вони ідентифікували чотири «світи» стратегічного 

розвитку компаній: червоний (технологічний), синій (світ корпорацій), зелений (з пріоритетом 

– збереження природних ресурсів) та жовтий (з ключовим фактором успіху – людина). 

 

 

Рис. 2. Чотири світи стратегічного розвитку компаній 

 

Детальніше концепцію 4 «світів» розглянуто в таблиці 1., де визначено основні напрями 

діяльності бізнес-середовища, цінності та діяльність компанії, місце та роль працівників на 

ринку праці [1]. 

Варто також зауважити, що в єдиному вигляді, насправді, не буде існувати жодного з цих 

бізнес-світів. Компанії будуть переходити з одного світу в інший, містити в собі компоненти 

кожного із світів. 

Компетентний керівник, професіонал та лідер, у контексті стратегії розвитку компанії, 

має розуміти, що жоден сценарій не може бути спрогнозований на сто відсотків.  Майбутнє 

взагалі не є якоюсь фінальною точкою, це – певний набір сценаріїв, ймовірність реалізації яких 

може бути високою. 

Жовтий світ: 
людина ‐
головна 
цінність

Червоний світ: 
першочергова 
роль інновацій

Синій світ: 
царство 

корпорацій

Зелений світ: 
корпоративна 

турбота
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Таблиця 1. 

Характеристика чотирьох світів стратегічного розвитку компаній 

Жовтий світ Червоний світ 

Жовтий – світ, де ключовим фактором успіху 

все одно залишиться Людина. Де все, що 

зроблене нею, буде цінуватися найбільше. 

Цей бізнес – про сімейні цінності, про 

соціальне підприємництво і про те, що 

роботи і технології – вони для людини, а не 

навпаки. 

Технології допомогли ринку праці жовтого 

світу бурхливо розвиватися, знижуючи 

бар'єри для виходу нових учасників, 

забезпечуючи їм легкий доступ до 

публічного капіталу і на міжнародний ринок.

Червоний світ – технологічний. Яскравим 

прикладом є, звісно, IT компанії, а також 

великі платформи, такі як “Amazon”. Вони 

створюють інноваційні рішення, завдяки 

яким отримують колосальні доходи. І на 

першому плані стоїть не роль спеціаліста, а 

його компетенція. У таких командах є певні 

ідейні лідери, однак класична роль керівника 

у технологічних компаніях стирається. А це 

означає, що таким компаніям стратегічно 

варто більше фокусуватися на розвитку 

команд. 

Зелений світ Синій світ 

Зелений – світ, в якому піклуються про 

природні ресурси. На сьогоднішній день уже 

існують компанії, які, захищаючи природні 

ресурси, можуть робити із цього бізнес-

модель і успішно її монетизувати. 

Найвідоміший приклад – “Tesla”. Стосовно 

ролі працівника: в таких компаніях 

співробітників відбиратимуть по цінностях, 

філософія компанії має бути їм близька. У 

бізнесах зеленого світу буде впроваджена 

звітність компаній щодо використання 

природних ресурсів на кожного працівника, 

все буде чітко прораховано і контрольовано 

відповідними санкціями. 

Синій – світ корпорацій. Основними 

напрямками розвитку є монополізація і 

укрупнення об’єднань. Притаманними є 

угоди зі злиття компаній, що дозволяє 

виходити на нові ринки і збільшувати об’єми 

продажу. Бюджети таких компаній можуть в 

десятки разів перевищувати бюджети певних 

країн. Важливими залишаться такі поняття 

як бізнес-середовище та корпоративна 

культура. А у контексті ролі працівників, у 

фокусі буде висока продуктивність, яку 

можна буде легко вимірювати.  
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Автоматизація без сумніву викличе масові зміни у класифікації та балансуванні робочих 

місць. Кількість робочих місць, що знаходяться в групі ризику у зв'язку з розвитком 

автоматизації, в розбивці по країнах й посад і навіть цілі галузі опиняться за бортом, але при 

цьому будуть з'являтися нові. Автоматизація вплине не тільки на типи вакантних посад, але й 

на їхню кількість і авторитет. Замінюючи співробітників, що виконують рутинні методичні 

операції, машини зможуть доповнити потенціал тих, хто зайнятий у сфері конфлікт-

менеджменту, управління, на посадах, що вимагають проявів емоційного інтелекту, співчуття 

і творчих здібностей. 

Працівники, які виконують завдання, що не під силу машинам, стають особливо цінними, 

отже, креативність, розширена уява, інноваційність та дизайнерські здібності будуть 

затребувані роботодавцями. Цю точку зору підтверджує опитування керівників різних 

компаній світу. Усі керівники відзначають переваги автоматизації, при цьому 52 % опитаних 

вже використовують машинну працю поряд з людською, 39 % враховують ефект від 

застосування штучного інтелекту на майбутні навички, більшість (52 %) планує збільшити 

штат співробітників у найближчі 12 місяців. Згідно з опитуванням, знайти співробітника з 

потрібною кваліфікацією — найбільший виклик для бізнесу [4]. 

Підсумувавши попередньо наведену інформацію можна зробити загальний висновок, що 

гнучкість організацій, приватних осіб та суспільства — обов'язкова умова адаптації в 

мінливому світі. Неможливо передбачити, які навички будуть затребувані навіть через п'ять 

років, тому співробітникам і роботодавцям потрібно бути готовими маневрувати. Така 

тенденція стосуватиметься не тільки ринку праці, а й бізнес-середовища загалом. 

У всіх чотирьох сценаріях розвитку ринку праці автоматизація повсякденних завдань 

веде до зростання ролі спеціалізації. Це означає, що у виграші залишиться та організація, яка 

зможе залучити співробітника з навичками і кваліфікацією, затребуваними цією організацією. 

Такі співробітники будуть складати, основу організації, будуть її людським капіталом, що 

приносить прибуток і додану вартість самій організації. Співробітників буде важко відшукати 

і, головне, утримати в світі, де лояльність не цінується. У суворій атмосфері червоного або 

синього світу високий постійний ризик втратити цінного співробітника через, наприклад, 

емоційне вигоряння або ранній вихід на пенсію. Тому організаціям необхідно буде приділяти 

особливу увагу розміру майбутніх виплат співробітникам — адже не секрет, що це основний 

мотив при виборі роботодавців. 
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ДІДЖІТАЛІЗАЦІЯ ЯК ПРОВІСНИК РЕВОЛЮЦІЙНИХ ЗМІН НА 

ПІДПРИЄМСТВІ 

 

Анотація. Стаття присвячена аналізу цивілізаційних процесів, викликаних принципово новою 

роллю у світі інформаційних технологій. Розглянута діджіталізація як соціально-економічне 

явище. Розглядаються питання трансформації діяльності підприємства в зв'язку з переходом 

економіки в цифрову епоху. Досліджується діджіталізація як ключовий фактор трансформацій 

у сфері праці, виробництва і бізнесу в цілому. Представлені основні характеристики 

діджітальної фази стану підприємства. Сформульовані позитивні сторони і недоліки та деякі 

ризики від впровадження діджіталізації на підприємстві. Надані рекомендації, які не дозволять 
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допустити помилок і домогтися очікуваного результату від впровадження цифрових технологій 

на підприємстві.  
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Abstract. The article is devoted to the analysis of civilization processes caused by a fundamentally new 

role in the information technology world. Digitization is considered as a socio-economic phenomenon. 

The questions of transformation of activity of the enterprise in connection with transition of economy 

to the digital age are considered. Digitization is being explored as a key factor in transformation in the 

sphere of labor, production and business in general. The main characteristics of the digital phase of the 

state of the enterprise are presented. The advantages and disadvantages and some risks from the 

introduction of digitalization at the enterprise are formulated. Recommendations are given that will not 

allow mistakes and achieve the expected result from the introduction of digital technologies in the 
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Технологічний прогрес і інновації є вирішальними чинниками для зростання. Щоб 

забезпечити конкурентоспроможність на міжнародному ринку, підприємства повинні зібрати всі 

дані, які накопичуються в процесі створення доданої вартості, і використовувати їх. Цього можна 

досягти за рахунок діджіталізації, яка дозволяє перейти від аналогових бізнес-операцій до 

цифрових, і безперервного застосування цифрових технологій для поліпшення діяльності. 

Спочатку діджіталізація в тому чи іншому вигляді почала застосовуватися в 70-і роки, проте 

повноцінною і масовою вона стає лише в 90-і роки – поштовхом до її розвитку стала поява 
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Інтернету і широке поширення комп'ютерів серед населення. Ще одним двигуном діджіталізації 

став розвиток мобільних пристроїв і додатків, якими нині користується практично кожний суб’єкт. 

На сучасному етапі розвитку науки, техніки і економіки, без використання цифрових 

технологій вести бізнес вже неможливо. Зазвичай, під діджіталізацією розуміють заміну 

паперового документообігу використанням електронних документів і засобів комунікації. Це 

процес переміщення в цифровий бізнес і інтеграцію цифрових технологій у повсякденне життя [1]. 

Цифровізація – можливість для підприємств поліпшити ділову активність і знайти для себе нові 

ринкові ніші і споживчі сегменти [2]. Необхідно розрізняти терміни: автоматизація – це переклад 

існуючих у бізнесі процесів «як є» на базу комп'ютерних обчислень, електронне зберігання і обмін 

даними; цифровізація –це зміна бізнес-процесів підприємства «як треба» таким чином, щоб вони 

більше відповідали новим інструментам і технологіям [3]. 

Ще на початку минулого століття британський економіст Джон Кейнс визначив, що попит 

стимулює пропозицію. Однак для українських реалій це не завжди так, особливо, якщо це 

стосується високотехнологічних ІТ-продуктів. Український бізнес-ринок швидше за все 

дотримується принципів «закону Сея», відповідно до яких саме пропозиція формує потребу в 

певному товарі. Власне, це та ситуація, коли підприємство може роками працювати з 

використанням застарілих методів і засиллям людської праці на кожному етапі. Втім, як тільки 

технології з'являються у конкурента, стають умовою кредиту або міжнародного гранту, 

підприємство змушене ставати інноваційним.  

Діджіталізація нами розглядається як глибока трансформація бізнесу, що передбачає 

використання цифрових технологій для оптимізації бізнес-процесів, підвищення продуктивності 

підприємства і поліпшення досвіду взаємодії з клієнтами. Основними цілями діджіталізації є: 

задоволення потреб споживача, які змінюються разом з розвитком технологій (створення 

комфортної й оперативної взаємодії клієнта з підприємством); удосконалення продукту (якості, 

привабливості, зручності використання, доставки); автоматизації виробництва й інших внутрішніх 

процесів підприємства; спрощення комунікацій. 

Тривалість цифрової трансформації залежить від масштабів, а також від готовності 

підприємства до кардинальних змін. Підприємство може збільшити продуктивність праці, 

забезпечити транспарентність і доступність комерційних даних, структурувати процеси за 

допомогою інноваційних технологій. Застосування цього інструменту дозволяє підвищити 

продуктивність за рахунок точних інтелектуальних прогнозів, побудувати ефективну 
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експлуатацію завдяки аналітиці виробничих процесів і впровадити інновації на основі оцінки 

бізнесу. Продукція у даному випадку стане інноваційною, а само підприємство створюватиме 

клієнторієнтовані процеси і нові сценарії на ринку. Існує певна межа покращання продуктивності 

і її складно подолати без цифрових рішень і технологічних проектів. 

Цифрові інновації у виробництві являють собою перехід від концентрації зусиль на 

покращенні продукту до створення найкращих результатів для клієнтів і суспільства в цілому. 

Цифрову трансформацію підтримують технологічні рішення та інновації, але локомотивом змін, 

безумовно, стають лідери, спроможні адаптуватися до мінливих умов ринку і галузі. 

Нині ринок переповнений продуктами за занадто конкурентними цінами, а виробники 

вишукують способи створити новітню комерційну цінність, використовуючи цифрові послуги для 

побудови стабільних відносин на ринку. В галузі цифрова трансформація дає підприємствам 

можливість оптимізувати цифрові операції, інтегруючи заводи майбутнього в інтелектуальний 

ланцюжок поставок. Крім того, існує ряд переваг переходу на діджіталізацію: висока 

конкурентоспроможність; зменшення витрат і бюрократичного навантаження; спрощення роботи 

з даними; створення позитивного іміджу підприємства; удосконалення і автоматизація робочих 

процесів; підвищення якості сервісу і збільшення потоку клієнтів; збільшення лояльності клієнтів 

до бренду; підсилення комунікації з користувачами. 

Втім зазначимо декілька причин, які вповільнюють процес стрімкого впровадження 

інноваційних технологій. По-перше, підміна дефініцій: цифровізація не сприймається як стратегія 

розвитку бізнесу, її розуміють як конкретну технологію, яка замінює певний бізнес-процес. Друге, 

відсутність кадрової підтримки через недостатній рівень управлінської зрілості, корпоративної 

культури, стратегії розвитку і цілей трансформації. Щоб подолати зазначені перепони на шляху до 

модернізації, підприємствам необхідно повністю реформувати структуру й виділити окремі 

підрозділи, що відповідають за діджіталізацію бізнесу. За кожним напрямком трансформації 

повинен бути бізнес-замовник, який зацікавлений у результаті. 

Ефективність трансформацій залежить від бажання керівника брати на себе роль лідера у 

змінах і відповідати за результат. Якщо мова йде про цифрові трансформації підприємства, то 

тільки системний підхід і вбудовування карти цифрових рішень у стратегію підприємства 

принесуть бізнесу успіх. При розробці карти рішень необхідно спиратися на бізнес-стратегії, 

конкурентні переваги підприємства і загрози, пріоритети і вузькі місця, а не на цифрові тренди. 

Для українських підприємств проблема діджіталізації стосується не стільки технологічної 
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модернізації, скільки повної зміни бізнес-процесів в умовах нової цифрової економіки. 

Конкурентоспроможними на ринку стають лише ті підприємства, в яких керівництво і команда 

прагнуть до постійного розвитку. Натомість реальний сектор економіки найменше асоціюється з 

діджіталізацією. Підприємства пасивні в соціальних мережах, з клієнтами через Інтернет-канали 

майже не спілкуються. Сайти більшості вітчизняних підприємств не адаптовані до мобільних 

пристроїв, а їх дизайн оновлювався досить повільно. 

Інноваційні технології покликані спрощувати основні бізнес-процеси, розвантажувати 

фахівців, зменшувати операційні витрати. Проте ці фактори нині не є достатньою мотивацією для 

впровадження інноваційних рішень українськими підприємствами, так як це велика стаття 

бюджету і через нестабільність і коливання ринку, важко передбачити, коли технології окупляться. 

Незважаючи на песимістичні тенденції, деякі підприємства на українському ринку застосовують 

нові технології в щоденних процесах. Відзначимо ПриватБанк, який є флагманом цифрових 

банківських послуг, сектор Е-commerce (Rozetka.ua, «Нова пошта»), М2М-рішення для бізнесу в 

структурі послуг телеком-операторів і компанія «Миронівський хлібопродукт», яка інвестує 

кошти в розвиток цифрового сільського господарства. 

Власне такий технологічний стрибок у HR-сфері наштовхує на думку: якщо все так просто і 

легко, то чому досі підприємства не користуються досягненнями українських ІТ-розробників? 

Чому, наприклад, HR-фахівці продовжують вести свої бази в Excel-таблицях, займатися «ручним» 

пошуком кандидатів у соціальних мережах або на сайтах пошуку роботи, втрачати час на розмови 

з потенційними претендентами і перебирати сотні резюме в пошуку потрібного?  

Проблема криється у вкрай низькому внутрішньому попиті на технології в Україні. Мова йде 

як про HR, так і про інші важливі напрямки бізнесу: починаючи з call-центрів підприємства, де 

людський фактор оператора іноді варто бізнесу лояльності клієнта, і закінчуючи обробкою 

короткого і менш витратного ланцюжку логістики продукції. 

Ураховуючи зазначене, сьогодні вкрай потрібні виважені кроки бізнесу в напрямку 

діджіталізації, розробка і втілення стратегії розвитку підприємства, запровадження необхідних 

технологічних трансформацій. Інакше Україна буде неконкурентоспроможною на європейському 

і світовому ринках. Діджіталізація бізнесу може допомогти в оптимізації великої кількості 

процесів. Дійсно, є безліч видів діяльності, перевести які повністю в цифрове поле неможливо – 

наприклад, виробництво продукції завжди потребує участь людини. Більш того, технології не 

дозволяють повністю замінити людину в питаннях комунікації з клієнтами, і тим більше в сферах, 
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де мають значення творчий і індивідуальний підхід до виконання поставлених завдань. Але навіть 

тут є можливість позбутися від частини навантаження, перебудувавши її в цифрову сферу. Не 

кожен керівник замислюється над тим, щоб свідомо проводити діджіталізацію бізнесу, особливо в 

форматі глибинної переробки процесів, що відбуваються на підприємстві. Водночас таке рішення 

може значно поліпшити конкурентні позиції підприємства, знизити кількість витрат і прямо 

вплинути на обсяги одержуваного прибутку і кількість залучених зацікавлених клієнтів. Справді, 

трансформувати організаційну структуру підприємства, включно з її культурою без підтримки, 

мотивації та ресурсів складно. Важливо отримати підтримку членів ради директорів і домогтися 

єдності поглядів кожного з них на різні аспекти діджіталізації, зокрема, компенсаційну політику. 

Наприклад, в Німеччині, в кожній великій компанії є директор з цифрових технологій, а до ради 

директорів входить незалежний член, який представляє сегмент digital economy [3].  

Проте, діджіталізація в бізнесі має як позитивні сторони, так і недоліки та деякі ризики, які 

можуть обернутися неприємними наслідками при їх ігноруванні. До таких негативних факторів 

відносимо. По-перше, надмірні витрати. Не завжди діджіталізація може забезпечити зростання 

прибутку підприємства. Крім цього, багато підприємств, що надають послуги з діджіталізації, 

можуть користуватися непоінформованістю ринку і специфікою послуг, що надаються з боку 

замовників, що призведе до завищення вартості проекту. З огляду на вказане, завчасно треба 

визначити очікуваний результат від діджіталізації, порівнявши його з витратами на її 

впровадження. По-друге, складнощі у впровадженні. Так, фактично налагоджений, працюючий 

бізнес-процес може виявитися великою перешкодою при перекладі його в цифрове поле, що може 

призвести до появи погрішностей, і в цілому до недотримання звичного ходу речей. Враховуючи 

зазначене, необхідно добросовісно зважувати кожну конкретну ситуацію і розуміти, до яких 

проблем можуть привести революційні зміни бізнес-процесів при переведенні їх у цифрове поле. 

Третє, витік інформації. Впровадження цифрових технологій може збільшувати ризики витоку 

інформації, особливо в сфері зберігання персональних даних і роботи з секретною інформацією. 

Четверте, забезпечення належного рівня безпеки значно збільшує вартість діджіталізації. У цьому 

зв’язку, рекомендується сумлінно зважувати ці додаткові ризики, а також їх можливі наслідки, які 

можуть нанести прямий і непрямий збиток іміджові підприємства, його клієнтам і контрагентам і 

бізнесу в цілому. П’яте, не застосування в деяких сферах. Хоча діджіталізація є універсальним 

інструментом оптимізації бізнес-процесів, вона не завжди може бути застосована в рамках 
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взаємодії з державою, коли неможливо відмовитися від ряду дій, які в обов'язковому порядку 

повинні вимагати особистої присутності і наявності звичайних, а не електронних документів. 

При прийнятті рішення щодо проведення діджіталізації підприємства повинні 

дотримуватися рекомендацій, які дозволять не допустити помилок і домогтися очікуваного 

результату. При цьому діджіталізація повинна бути системною – топ-менеджери мають адекватно 

бачити очікуваний результат, оцінювати доцільність використання цифрових технологій при 

організації бізнесу й осмислювати можливі проблеми, наслідки та переваги свого рішення. Наш 

підхід до трансформації полягає в тому, щоб покладатися на центри експертизи команди – 

працівників, які в своєї щоденної діяльності володіють глибокими знаннями про цифрове 

виробництво і цілеспрямовано ними управляють. Акцент спрямований на переосмислення власне 

виробництва і впровадження інновацій з використанням нових технологій для побудови надійного 

майбутнього та підходів до роботи топ-менеджменту і всього персоналу, а також організаційної 

культури і процесів. 

Традиційно діджіталізація підприємства проходить декілька етапів. Перший етап – аналіз 

підприємства, постановка мети і формування стратегії. Аналіз бізнес-процесів і стратегічних 

активів підприємства передбачає оцінку ефективності роботи всіх відділів, виробництва, 

внутрішніх і зовнішніх комунікацій як у звичайному режимі, так і за допомогою технологій. 

Визначається мета, до якої прагне підприємство завдяки діджіталізації, і розроблюється стратегія 

досягнення цієї мети. При складанні стратегії треба брати до уваги, що головна мета інноваційних 

технологій – спрощення бізнес-процесів, а не остаточна трансформація бізнесу. 

Другий етап передбачає впровадження технологій. При цьому формується конкретний план 

дій, залучаються фахівці по цифровізації, застосовуються необхідні діджітал-інструменти, 

позначається час для введення технологій (наприклад, тестування, коригування технічних 

помилок, навчання персоналу / клієнтів по роботі з сервісами). 

На третьому етапі здійснюється аналіз отриманих результатів. Реалізація кожного діджітал-

рішення передбачає аналіз й оцінку його ефективності щодо додаткового доходу або іншої користі 

підприємству, але не на шкоду бюджету. В іншому випадку підхід щодо впровадження конкретної 

технології переглядається або зовсім від неї відмовляються [3]. 

Для здійснення революційних трансформацій повинна бути проведена серйозна, що вимагає 

великих енерговитрат робота, в основу якої можуть лягти такі технології, як аналіз Big data, хмарні 

і мобільні сервіси, розробка agile. Тому в повній мірі діджіталізація актуальна для середнього та 
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великого бізнесу, – малий бізнес може обмежитися використанням декількох digital-інструментів. 

При цьому в діджіталізації більше потребують такі види бізнесу: рітейл; банки; E-commerce; 

Fashion-бренди; медицина і фармацевтика; нерухомість і будівництво; транспорт; агросектор; 

важка промисловість; FMCG; страхування і банкінг. 

Втім сьогодні Україна технологічно все ще в минулому столітті! 
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В умовах ринкових відносин кожна бізнес-організація повинна орієнтуватися на 

досягнення максимальних результатів своєї діяльності, а мінливість бізнес-середовища значно 

знижує можливості бізнесу в досягненні поставленої мети. В такому випадку бізнес-

організація повинна створювати та підтримувати суттєві переваги перед конкурентами, 

основні з яких спрямовані на виробництво продукції високої якості, здатної як найкраще 

задовольняти потреби споживачів, а також постійно відслідковувати та враховувати у своїй 

діяльності наявні ринкові тренди. 

Загалом, склалася така ситуація, що Україна ще й досі відноситься до «економік, що 

розвиваються» [1, с. 24]. За 28 років видавничий бізнес в Україні ще не встиг вийти на 

«проектну потужність», на відміну від закордонних бізнесових організацій, що займаються 

видавничою справою. Таким чином, українським видавцям не залишається нічого іншого як 

«наздоганяти» зарубіжних лідерів цього ринку та у своєму розвитку орієнтуватися на стан та 

тренди розвитку світового видавничого бізнесу. З певною часткою ймовірності можна 

стверджувати, що тенденціями розвитку видавничого бізнесу в Україні є досвід і вектор 

поступального руху зарубіжних видавництв. Щоб не бути голослівним, пропонуємо 

проаналізувати стан справ у закордонному видавничому бізнесі і на основі їх порівняння з 

вітчизняними реаліями визначити ключові тренди розвитку видавничої галузі в Україні. 
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Інфраструктура видавничої галузі у країнах Західної Європи та США є більш складною 

в порівнянні з Україною. Так, на початок 2000 - х рр. аж до фінансової кризи 2008 р мала місце 

стрімка динаміка збільшення кількості дрібних видавництв, що належать суто сімейному 

капіталу, тобто незалежних. Зокрема, згідно Державного реєстру в Україні було зафіксовано 

близько 6 тис. суб’єктів видавничої справи: видавців, виробників і розповсюджувачів 

видавничої продукції [2]. У той же самий час, на Заході вже давно спостерігається спадна 

тенденція в цьому плані. В світовій практиці спостерігається тенденція до укрупнення бізнесу 

і появи найрізноманітніших видавничих груп і об'єднань – від дрібних, що складаються з 2-3 

бізнес-організацій, до гігантських концернів, які практично монополізують видавничу 

діяльність в своєму регіоні. Характерними рисами видавничого концерну є такі: число 

видавництв, видавничих відділень і філій (в т.ч. і зарубіжних), які входять до нього, 

визначається десятками, якщо не сотнями; йому може належати кілька друкарень і 

книготоргових структур загальнонаціонального масштабу, а також журнальні та газетні 

видавництва, телеканали, інформаційні мережі тощо. Так, до складу концерну «Бертельсманн» 

в Німеччині та за кордоном входять такі видавництва і видавничі об'єднання, як: «Карл 

Бертельсманн», «Гольдману», «Бланвалет», «Габлер», «Вівег», «Лексікотек» і ін., журнальне 

об'єднання «Грунер + Яр», об'єднання «Пласа і Жанес» в Іспанії і «Ренд Хаус» в США, мережа 

найбільших книжкових клубів по всьому світу, телекомпанія «РТЛ», музична компанія «БМГ» 

і ін. [3, с. 562]. На даний час, в Україні ані поява, ані існування видавничих концернів не 

спостерігається, проте із загостренням конкуренції в галузі і погіршенням кон’юнктури ринку 

тенденція до укрупнення видавничого бізнесу може мати місце. 

Безпосередньо робота видавництва з випуску книг в Україні та на Заході зараз мало в 

чому відрізняється. Опрацювання рукопису, набір, переклад (за потребою), редагування, 

коректура, верстка, дизайн – ці етапи роботи з макетом властиві як вітчизняним видавництвам, 

так і закордонним, тому на ній зупинятися не будемо, але загостримо увагу на деяких аспектах, 

які для українських видавництв поки не дуже характерні. Перше – це шляхи пошуку 

видавництвом творів для видання, і друге – взаємини авторів і видавців між собою. Основними 

методами пошуку творів для видання є співпраця з літературними агенціями та участь у 

книжкових ярмарках. 

У західних країнах, особливо в країнах англосаксонського клубу, існує інститут 

літературних агентів – посередників між автором і видавцем, як представників інтересів автора 
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перед видавництвом. Для видавництв літературні агенти виконують функції пошуку і відбору 

нових текстів і авторів. Число літературних агенцій в кожній країні невелика. Їх успіх залежить 

від репутації і професіоналізму, тому книги, які вони пропонують, вважаються вже нібито 

рекомендованими до видання, на них проставляється свого роду «знак якості». Доходи 

літературні агенти отримують за рахунок відрахувань від авторського гонорару. За те, щоб 

подати рукопис своєму національному видавцеві, вони беруть з автора 10-15% його частки, 

закордонному – 20%. У роботі з агентом автор дає йому повне право розпоряджатися твором: 

просувати його, вести переговори тощо. Закордонний видавець, в тому числі. і український, 

може зіткнутися з літературним агентом, якщо права на твір, які його зацікавили, вільні 

(видавництво, яке публікує твір вперше, отримує їх на обмежений термін), або ж якщо агент 

представляє і права видавництва. У цьому випадку агент буде володіти всією інформацією про 

те, кому поступається твір, і буде вести з видавництвом (яке має бажання видати твір) всі 

переговори [3, с. 569]. В Україні таких посередників, як літературні агенції небагато. 

Встановлення зв'язків з автором часто покладені на видавництво., що значно ускладнює пошук 

затребуваних споживачами літературних творів. Отже, можна зробити висновок про наявність 

неосвоєної ринкової ніші і велику ймовірність появи української літературної агенції. 

Участь у книжкових ярмарках є популярним способом придбання прав на видавництво 

«чужої» книги, або продажом прав на «свою» книгу. Книжкові ярмарки можуть бути трьох 

типів. Перший тип книжкових ярмарків є майже виключно ярмарками прав. Тобто їх основне 

призначення – обмінюватися книжковими новинками, правами на видання книг. Зокрема, це: 

Франкфуртський книжковий ярмарок, Ярмарок дитячої книги в Болоньї, іспанська книжковий 

салон «Лібер», Лондонський міжнародний книжковий ярмарок. Сюди видавці везуть все нове, 

що у них вийшло за останній рік, і то, що незабаром має вийти. Другий тип – книжкові салони, 

які також можуть бути міжнародними. Найбільші з них – Паризький, Женевський, 

Брюссельський і Монреальський. До цього ж типу заходів відносяться і книжкові ярмарки 

латиноамериканський країн. Їх призначення двояке: це як і торговельні заходи (продаж книг зі 

стендів), так і ярмарок прав (укладення між видавцями контрактів). Третій тип – національні 

книготорговельні ярмарки з міжнародною участю, основне призначення яких - укладання угод 

про постачання тиражів книжкових новинок між національними видавництвами та 

національними і зарубіжними книготорговими фірмами і книгарнями. До такого типу 

відноситься, перш за все, найбільший американський книжковий ярмарок – Бук Експо 
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Америка. Дана тенденція вже знайшла свою реалізацію в Україні: цього році в Дніпрі відбувся 

Міжнародний книжковий фестиваль, учасниками якої були видавці та автори з України, 

Білорусії, Польщі, Великобританії інших країн [4], в Києві вже вшосте відбувся Міжнародний 

книжковий фестиваль «Книжковий Арсенал» [5]. 

Відносини автора і видавництва в Україні та за кордоном по суті своїй мало в чому 

відрізняються, проте мають місце деякі особливості видавничого договору. При укладанні 

договору автор, будучи власником авторських прав на свій твір, поступається видавництву на 

певний термін всіма права на використання цього твору. Термін цей зазвичай складає 3-5 років 

і може продовжуватися за згодою сторін. У деяких же випадках, права можуть поступатися і 

на весь термін дії авторського права (тобто на все життя автора плюс 50 років після його 

смерті). Стосується це не тільки основного права на публікацію твору у вигляді книжкового 

видання, але і так званих суміжних і похідних прав: на видання твору в м'якій обкладинці 

масовим тиражом (кишенькового видання), на випуск клубного видання, на переклад, на 

видання у вигляді аудіо-носіїв, на інсценізацію для театру, на переробку у вигляді сценарію 

кінофільму, на випуск компакт-диска з такого фільму тощо. Однак видавництво може 

переуступати ці права тільки за згодою автора. Розміри відрахувань, які отримують перше 

видавництво і автор від видавництва або іншої фірми, яким були переуступлені права, можна 

порівняти з розмірами початкового авторського гонорару і складають 8-10% доходів від 

реалізації продукту. Як правило, між автором і видавництвом ці відрахування діляться порівну 

[3, с. 573]. Звичайна ж норма самої початкової авторської винагороди – 10% при початковому 

тиражі близько 5-10 тис. примірників (для Європи). Причому, варто зауважити, що зі 

збільшенням тиражу зростають і ставки гонорару: при тиражі 50 тис. прим. вони можуть 

становити 15%, 100 тис. і більше – 20%. Слід зауважити, що автор також бере участь в 

обговоренні питань встановлення тиражу і роздрібної ціни книги.  

У західній книговидавничої практиці значна частина малих і середніх авторитетних і 

високопрофесійних видавництв живе в основному не за рахунок доходів від реалізації тиражів, 

а саме за рахунок доходів від поступки прав. Їх спеціалізація в розподілі праці між різними 

типами видавництв полягає в тому, що вони розшукують (є першовідкривачами нових творів і 

нових авторів), випускають книгу першим виданням, в палітурці, невеликим тиражом. Книга 

заявляє про себе, знаходить відгуки критиків, завойовує популярність. Видавництво ті книги, 

які дійсно мали успіх, може переуступити для перевидання кишеньковим або клубним 
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виданням. У тих випадках, коли книга обіцяє стати бестселером, пропонований аванс може в 

кілька разів перевищувати витрати на випуск першого видання. В українському видавничому 

бізнесі така практика не є поширеною і основним джерелом доходів є реалізація тиражів, але 

вже спостерігається тенденція до пожвавлення купівлі-продажу авторських прав, що 

зумовлено становленням ринку інтелектуальної праці [6]. 

Суттєвою відмінністю української і закордонної практики видавничого бізнесу є власне 

саме книговидання і його форма. Наразі, в Україні міцнішає інтерес до засадничих праць – 

історичних, філософських, етнографічних, культурологічних, до дитячої літератури [5]. Проте, 

зважаючи на купівельну спроможність споживачів, видавці здебільшого віддають перевагу так 

званим «кишеньковим виданням» (масовим виданням у м’якій обкладинці). В Україні вже 

багато серій видань, що склалися у м'якій обкладинці, які і за формою, і за внутрішньою суттю 

цілком відповідають західним кишеньковим виданням, але в той же час для багатьох видавців 

м'яка обкладинка – це всього лише вид палітурки, а не особливий вид видання. У західного 

видавця, який тримає в руках рукопис або книгу, яку треба видати або перевидати, практично 

ніколи немає вибору: питання, як її видати, в якій формі, визначається характером твору або 

характером видання. Видання в м'якій обкладинці і видання в палітурці – два різних види 

видавничої продукції, призначені різним категоріям читачів. Сформована західна практика 

полягає в наступному: перше видання нової книги майже завжди виходить в палітурці, 

невеликим тиражом і має порівняно високу ціну. Таке видання розраховане на більш освічену, 

більш рафіновану публіку, що стежить за літературними новинками і має більш високий рівень 

достатку. Правило для серйозної художньої літератури є абсолютним: літературна новинка 

навіть відомого автора великим тиражом (тобто кишеньковим виданням) випущена бути не 

може – ризиковано, а видання в м'якій обкладинці (більш дешеве), випущене невеликим 

тиражом, просто не виправдає витрат. Відразу ж в м'якій обкладинці, минаючи фазу видання в 

палітурці, як і у нас, видається лише масова література, що має гарантовану реалізацію – 

детективи, фантастика, містерії, сентиментальні романи тощо. У подальшому, книги, випущені 

в палітурці невеликими тиражами заявляють про себе, знаходять відгуки критиків, деякі з них 

стають популярними, витримують кілька додрукувань, а окремі навіть досягають рівня 

бестселерів (і це все поки видання в палітурці). Тільки після цього ті книги, які виявляються 

здатними витримати ще й масове видання, через деякий час перевидаються в м'якій 

обкладинці, кишеньковими виданнями. Таким чином, кишенькове видання – це перш за все 
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перевидання, масове і дешеве, має свої стандарти оформлення (м'яка обкладинка, клеєне 

скріплення, загальні елементи оформлення, серії, стандартний формат) [7, с. 88]. Розраховані 

кишенькові видання на інший, більш широкий, більш демократичний круг читачів, на тих 

людей, які можуть і почекати, поки вийде в світ дешевше видання нової книги. Кишенькові 

видання, а також всі етапи, які їм передують  –  це свого роду демонстрація елемента культури 

видавничого бізнесу за кордоном, тієї культури, до якої українські видавництва ще тільки прагнуть. 

Підсумовуючи, можна зробити висновок, що український видавничий бізнес повільно, 

але вірно переймає зарубіжний досвід, тобто повторює одні й ті ж кроки в пізнанні 

особливостей книжкової справи в умовах ринкової економіки. Таким чином, вектор розвитку 

українського видавничого бізнесу спрямований головним чином на наслідування зарубіжним 

партнерам з метою забезпечення власної конкурентоспроможності та процвітання. 
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Анотація. Розглядаються питання появи поняття бізнес-моделі та її сутності і складових, 

зв’язків із стратегією. В контексті забезпечення реалізації настанов бізнес-моделі та 

стратегії розкривається зміст організаційної архітектури.  
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 Діяльність сучасних підприємств, що функціонують в умовах так званого VUCA-

середовища (від Volatility - нестабільність, Uncertainty - невизначеність, Complexity – 

складність і Ambiguity –неоднозначність), потребує певних парадигмальних змін у підходах до 

управління бізнес-структурами. Це, в свою чергу, вимагає відповідного аналізу та гармонізації 

похідних сфер управлінських впливів та їх інструментального апарату. В цій царині вбачається 

необхідним усвідомлення взаємозв’язків та логіки взаємообумовленості поширених на 

сьогодні, проте таких, що викликають наукові дискусії, концепцій, як бізнес модель компанії, 

організаційна архітектура, їх зв'язок із стратегією.  

 Появу терміну «бізнес-модель» пов’язують із розвитком персональних комп’ютерів і 

відповідного програмного забезпечення, що уможливило та спростило моделювання 

параметрів бізнесу з урахуванням широкого спектру чинників впливу на результуючі 

фінансові показники [1]. Разом з тим, не можна не погодитись, що за своєю сутністю, 

представленою у канві бізнес-моделі за Остервальдером [2], вона відповідає на запитання які 

ще раніше піднімав П.Друкер («Хто є клієнтом компанії? Які його цінності?») та за допомогою 

яких продуктів і процесів створення очікуваної споживачами цінності компанія буде 

отримувати бажані фінансові результати. Д. Магретта наголошує, що це, в свою чергу, 

потребує усвідомлення та відображення у бізнес-моделі двох аспектів: 1) що і як ми 

виробляємо, тобто процеси дизайну продукції, закупівлі ресурсів, виробництва тощо; 2) кому 

і як компанія буде постачати свої продукти/послуги [1]. Тому різноманітні формати бізнес-

моделей включають в себе такі основні елементи, як споживачі, ціннісна пропозиція, канали 

продажу, структура доходів, ключові партнери, ключові ресурси, ключові процеси, структура 

витрат.  

 Виникає об’єктивне питання, навколо якого сьогодні також точаться дискусії, як 

пов’язані між собою бізнес-модель і стратегія компанії? Звертаючи увагу на складові бізнес-

моделі, можна відмітити, що вони в більшій мірі дають уяву про те, як оперує компанія. Разом 

з тим, бізнес-модель не розкриває чинників, за рахунок яких компанія буде переважати 

конкурентів, що є предметом визначення  конкурентної стратегії компанії. Цим зумовлюються 

ситуації, коли компанія перемагає конкурентів, маючи однакову з ними бізнес-модель, але 

оперуючи на іншому сегменті ринку, чи бізнес-модель є відмінною і успішнішою на тлі вбору 

однакових с конкурентами стратегічних альтернатив. 



178 
 

Відповідаючи на питання, як компанія має діяти в умовах VUCA – середовища, маємо 

зауважити, що і зміна бізнес-моделі, і зміна стратегії потребують комплексного аналізу та 

прийняття рішень, що в обох випадках можуть призвести до суттєвих трансформацій, які 

потребують відповідних інвестицій. Тобто необхідними є глибока діагностика компанії на 

предмет здатності до інколи суттєвих зрушень та ретельні розрахунки майбутніх затрат і вигід 

від очікуваних змін та готовності компанії, її ресурсного потенціалу та, в першу чергу, 

людського капіталу до їх втілення.  

Це, в свою чергу, ставить на порядок денний питання формування організаційної 

архітектури компанії, яка би була гнучкою та ефективною з позицій по-перше, відповідності 

обраній бізнес-моделі та стратегії, а по-друге – її гнучкості (agile ability) в умовах можливих 

змін с урахуванням зазначених вище характеристик зовнішнього середовища.   

В економічну термінологію поняття "організаційна архітектура" було введено 

компанією "Дельта Консалтинг" і зазначено у роботі «Організаційна архітектура: проекти для 

організації, що змінюються [3].  

Умовно організаційна архітектура складається з формальної організації (організаційної 

структури), неформальної організації (організаційна культура), бізнес-процесів, стратегії та 

найважливіших людських ресурсів [4]. Організаційна архітектура – це не просто ініціатива 

щодо реорганізації, реструктуризації, реінжинірингу чи стратегічного планування. Вона 

передбачає створення та постійне управління моделлю "організації майбутнього", яка охоплює 

всі формальні та неформальні системи і структури, а також притаманні їм взаємодії. Це 

дозволяє керувати постійними, фундаментальними трансформаціями в масштабах усієї 

організації, зосередити увагу як на зміст (що?), так і на процесі (як?) масштабних змін, які 

суттєво впливають на характер організації та змінюють його ефективність [5]. 

Узагальнюючи, слід зазначити, що бізнес-модель та стратегія компанії відображають 

взаємозалежні концепції менеджменту з обґрунтування ключових рішень, спрямованих на 

довгострокове успішне функціонування підприємства, а їх реалізація та забезпечення 

гнучкості, адаптивності суб’єкту господарювання в умовах VUCA – світу уможливлюється 

завдяки відповідній побудові його організаційної архітектури.  
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Актуальність. "A Iove principum (Лат.). – Початок – з Юпітера (На початку – 

найголовніше)". Науковцям відомо, що до сьогодні вийшла в світ достатня кількість 

підручників, монографій, статей з проблем стратегічного управління. Їх випуск значно 

пришвидшується у зв’язку з вимогами МОН щодо кількості (не якості) публікацій викладачів. 

Кожен з авторів йде своїм шляхом до досягнення зазначеної мети. Не випадково видатний 

французький філософ М. Монтень (1533-1592рр.) свої «Досліди» (1580р.) починає з розділу 

«Різними засобами можна досягти одного і того ж» [1].  

За прикладом М. Монтеня  намагатимося виклаcти роздуми з тематики конференції в 

стилі есе (франц. Essai – досвід, начерк), поєднанням  підкреслено індивідуальної позиції 

автора з невимушеним викладом матеріалу. Підставою використання такого підходу є той 

незаперечний факт, що, на наше переконання, абсолютна більшість авторів ніколи не мала 

відношення до практики управління, а успішним господарникам ніколи займатися 

систематизацією та уніфікацією успішного досвіду  управлінської діяльності. 

 Щодо категорії авторів-теоретиків з питань стратегічного управління, то в першій сімці, 

на наш погляд, можна навести наступні імена: Ансофф І.[2], Мінцберг Г. [3], Томпсон А.А. та 

Стрикленд А.Дж. [4], Б. Твісс [5], Уотермен Р. [6], Коротков Е.М. [7]. Поза сумнівом, 
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заслуговує на увагу підручник «Стратегічне управління» професора кафедри менеджменту 

КНЕУ Шершньової З.Є. [8]. 

До плеяди успішних управлінців-практиків можна віднести Файоля А. [9], Лі Куан Ю. 

[10], Скударя Г.М. [11], Терещенка В.І., Згурського В.А., Удалова Ф.Є. Цей перелік можна 

значно розширити, але за умови  використання чітко сформульованих критеріїв відбору 

авторів, точніше, результатів їх праці, у т.ч. викладених у монографіях, статтях, інтерв’ю. 

Цінність наукових праць авторів-практиків викликає особливий інтерес з позицій успішного, 

суто індивідуального досвіду господарювання, який вдало доповнюється узагальненнями 

теоретичних і методологічних підходів до управління.   

Рідкісні монографії успішних господарників надзвичайно важливі для використання в 

процесі підготовки та перепідготовки управлінських кадрів. Унікальним взірцем може 

слугувати управлінська і наукова діяльність французького підприємця А. Файоля [9], 

генерального директора НКМЗ Г.С. Скударя [11]. Саме, насамперед, з позицій власного 

досвіду виробничої та управлінської діяльності ми підходили до написання навчального 

посібника «Стратегічне управління підприємством. Графічне моделювання» [12]. 

Постановка завдання. “Aut inveniam viam, aut faciam (Лат.). – Або знайду дорогу, або 

прокладу”. Мета дослідження полягає в поглибленні теоретико-методологічних підходів до 

проблеми стратегічного управління організацією (підприємством, регіоном, державою, 

союзом) в умовах глобалізаційних викликів, проявами агресивного протекціонізму як у 

міжнародній політиці, так у світовій економіці. 

Стратегічне управління чи менеджмент? “Mare verborum, gutta rerum (Лат.). – Море 

слів, крапля діл”. Для нас – стратегічне управління, оскільки ще наші горе-теоретики не ввели 

в обіг такі «новації», як «менеджувати» чи «менеджирувати» людьми, персоналом. 

Вельмишановний нами Е.М. Коротков зазначає: «Поняття менеджменту ми органічно 

пов'язуємо з керуванням в умовах ринкових відносин, ми пов'язуємо це поняття зі зміною форм 

власності, з управлінням самостійним підприємством, а не з керуванням під натиском 

державних структур та їх жорстким контролем» [7, с. 33]. Не будемо вступати в довготривалу 

і безперспективну полеміку з Е.М. Коротковим, іншими знаними і не занадто знаними 

зарубіжними та вітчизняними  «вченими». Згадаємо рядки з поеми Т.Г. Шеченка «І мертвим, і 

живим, і ненарожденним землякам моїм в Украйні і не в Украйні моє дружнєє посланіє»: 
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«Німець скаже: «Ви моголи». «Моголи! моголи!» Золотого Тамерлана Онучата голі. Німець 

скаже: «Ви слав'яне». «Слав'яне! слав'яне!» Славних прадідів великих Правнукі погані!».  

З чого бере початок стратегічне управління? “Qui quaerit, reperit (Лат.). – Хто шукає, 

той знаходить“. З місії? З політики? З бізнес-плану? З цільової комплексної програми чи їх 

сукупності? Наша відповідь: зі Стратега! Якщо торкнутися історії України, ми Стратегом №1 

назвали б Ярослава Мудрого - Великого князя київського (1015–1018, 1019–1054), князя 

ростовського (988–1010) і новгородського (1010–1034). Нагадаємо, що саме за часів правління 

Ярослава Мудрого Київська Русь стала великою і могутньою державою Європи, яка досягла 

на ті часи найвищого розвитку.  

За наших часів великим Стратегом ми б назвали Лі Куан Ю, авторитарного творця 

сінгапурського дива, який здобув разом зі своєю партією сім перемог поспіль на виборах, який 

вивів свою країну з «третього світу» і підняв до розряду найбільш розвинених країн [10]. Це 

чудо було здійснено упродовж відносно короткого історичного періоду – лише трьох 

десятиліть. Що стосується стратегів-господарників, то нам пощастило спілкуватися і 

співпрацювати з такими з них, як В.А. Згурський («ВО ім. С.П. Корольова»), П.А. Шило 

(«Точелектроприлад»), В.П. Злобін («Київтрактородеталь»), П.Я. Костина («Більшовик»). 

Якось вчені спробували представити еталон успішного управлінця. Обробили дані 384 

відомих з історії особистостей. Нічого з цієї спроби не вийшло, оскільки кожен з особистостей 

– неповторний творець. Про риси успішного управлінця читач може дізнатися з будь-якого 

бестселера. Один з ключових розділів нашого посібника названо «Стратег та стратегія», де 

розглянуто питання: роль стратега у розробці та реалізації стратегії, тенденції розвитку 

загального керівництва, компетенція стратега, характеристтика поведінки керівника; 

управлінське консультування  [12]. 

Механізм управління. “Cum his versare, quit meliorem facturi sunt (Lat.). - Спілкуйся з 

тими, хто зробить тебе кращим”. Ще у 90-і роки минулого століття доцент кафеди 

менеджменту КНЕУ А.Д. Дудник інколи ставив співбесідника у незручне становище своїм 

«коронним» запитанням: «Що ж виступає рушійною силою у виробничо-господарській 

діяльності?». Після отримання чергової, не зовсім влучної відповіді  А.Д. Дудник гордовито і 

переконливо заявляв: «Інтереси, шановний, і н т е р е с и». 

Якщо ми розглядаємо проблему функціонування механізму управління, це означає, що 

йдеться не про статику, а динаміку системи. У замкненій кровоносній системі рух 
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підтримується двигуном людини – серцем. Діяльність організації побудована і спрямована на 

інтереси суспільства, власників, управлінців, працівників, посередників і т.д. упродовж усього 

ланцюга розширеного відтворення: маркетинг, виробництво, розподіл, обмін і споживання. 

Для управління окрім цілей, принципів, функцій, управлінських рішень і т.п. необхідно, щоб 

по відношенню доперсоналу підприємства існувала і успішно застосовувалася система 

інтересів та мотивів трудової активності. Саме система інтересів, на наше переконання, має 

виступати основою механізму управління організацією (рис. 1). 

Формування стратегії бізнесу в контексті майбутніх технологічних трендів. “Ars alit 

artificem (Лат.)  – Ремесло годує майстра”. Для автора цих рядків як науковця, економіста, 

інженера, виробничника заявлена організаторами конференції тематика щодо технологічних 

трендів, інноваційного розвитку, 4-ї промислової революції звучить як парадокс. Чому?  

Достатньо зазначити, що з 17 цілей сталого розвитку (ЦСР)  найкритичніша ситуація в Україні 

склалася саме з досягненння  цілі 9 «Створення стійкої інфраструктури, сприяння всеосяжної 

і стійкої індустріалізації та інновацій» (25,9 з 100,0 балів). Про критичний стан розвитку 

промислового комплексу в Україні свідчить перелік показників. Якщо в 1991р. частка 

промислової продукції в структурі ВВП становила 44,0%, то зараз вона «досягла» 14,0%. У 

Німеччині цей показник становить близько 30,0%, Польщі – 33,0%. Ініціатором, творцем, 

новатором в науково-технічному процесі виступає не юрист чи економіст і т.п., а інженер. 

Інженери в Україні стають все менш затребуваними. Їх кількість в сфері НДДКР зменшилася 

з 285,9 чол. на 1 млн. населення в 2010р. до 186,7 чол. в 2015р. Витрати на НДДКР нині 

становлять 0,6% ВВП. У 1997р. цей показник дорівнював 1,2%, 2005р. – 1,0%, 2010р. – 0,8%. 

Кількість промислового персоналу від загальної чисельності населення складає: Молдова – 

9,97%, Казахстан – 6,41%, Україна – 12,3%, Росія – 14,3%, Білорусь – 18,1%. 

Відомий український економіст Б. Данилишин стверджує: «До моменту здобуття 

незалежності Україна мала розвинену, за мірками кінця XX століття, промисловість – від 

видобутку корисних копалин і виробництва з них сировини до високотехнологічних галузей, 

таких, як космічна, авіаційна, машинобудівна. Якщо говорити про масштаби, вони були 

відносно скромними: за підсумками 1991 року, питома вага України у світовому виробництві 

промислової продукції становила 0,57%, але країна, безумовно, належала до промислово 

розвинених. На жаль, з тих пір спостерігається спадна динаміка, яка прискорилася в останні 

кілька років: у 2013 році частка України в світовому виробництві промислових товарів склала 
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0,2%, в 2016-м – 0,16%. Падає і питома вага української економіки в світі: в 1991р. - 0,36%, в 

2013 - 0,17, в 2016-м - 0,12%» [13]. 
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Рис. 1. Система інтересів як основа механізму управління організацією [7, с. 94]) 

 
Звернемо увагу учасників конференції, а можливо й можновладців на наступне, 

враховуючи, що нинішній міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 

України Т. Милованов – колишній студент автора тез. У нинішній (2019р.) структурі Комітетів 

Верховної Ради України IX скликання чомусь не знайшлося місця... Комітету промислової 

політики.  Є Комітет з питань аграрної та земельної політики (31 депутат). Щезла аналогічна 

установа (Мінпромполітики) і в уряді держави. У назві сформованого Мінекономіки навіть не 
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згадується промисловість, хоча з 13 основних завдань Міністерства зазначається необхідність 

формування та забезпечення реалізації державної промислової політики, науково-технічної 

політики в промисловості. Ось ставлення до індустрії, до інновацій, до технологій, до інженера 

з боку держави.  

Маркетинговоий інструментарій в системі стратегічного управління. "Lucrum unius  

est alterius damnum(Лат.). – Прибуток одного  – це збиток для іншого". Важливою складовою 

Стратегії сталого розвитку “Україна-2020” виступає стратегія експортної діяльності. Її головна 

мета полягає у необхідності переходу до експорту продукції не сировинного характеру, а  

високотехнологічної. Для реалізації комлексу заходів, які передбачені відповідною 

«дорожньою картою», визначені стратегічні орієнтири розвитку торгівлі. В результаті їх 

виконання темпи зростання експорту вітчизняних товарів та послуг мають скласти 10% 

щорічно. Частка експорту високотехнологічних товарів у загальному обсязі експорту має 

зрости з 17,3%  у 2016р. до 27,0%  у 2021р.  

Застосуванням маркетингових інструментів у просуванні товарів і послуг на закордонні 

ринки передбачено створення розгалуженої мережі та центрів інноваційних технологій і 

галузевих кластерів у регіонах країни. Рівень обізнаності підприємств-експортерів щодо 

проектів підтримки та розвитку діяльності в інноваційній сфері планується підвищити завдяки 

розміщенню актуальної інформації на експортному веб-порталі. Істотного розвитку потребує 

інфраструктура електронної комерції.  Доцільно значно поглибити можливості використання 

послуг електронного урядування, більш широку участь бізнес-структур у міжнародних 

електронних закупівлях. Ефективним  інструментом при цьому  може виступати проведення 

глибокого комплексу PEST-аналізу.    

У полі зору мають стати питання створення масиву даних про стан і перспективи розвитку 

економіки країн-партнерів, процедури та умови доступу до них товарів, канали товароруху, 

митні процедури, нормативно-правове регулювання, потреби потенційних споживачів, 

стандарти та технічні регламенти, спеціалізацію і т.д. Доцільно розширити участь потенційних 

експортерів у проведенні виставок і ярмарок, запровадити низку заходів з просування бренда 

експортної продукції на міжнародні ринки.  

Висновки. “Disce, sed a doctis, / [indoctos ipse doceto] (Лат.). – Вчись, але у вчених, [неуків 

вчи сам]”. Найкращим підсумком викладених міркувань цілком можуть стати нижче зазначені 

узагальнення Р. Уотермена. Отже, автор наголошує: «У сучасному діловому світі, більш, ніж  
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у будь-які попередні епохи, єдиним постійним фактором залишаються зміни. Але чомусь не 

переводяться організації, які дієво управляють змінами, постійно прилаштовуючи до них свої 

апаратні служби, стратегії, системи, вироблену продукцію і культуру, щоб пережити 

потрясіння і обернути собі на користь обставини, що підривають їх конкурентоспроможність. 

Долаючи кризи, терзаючи інші компанії, їх галузі, вони щоразу стають ще міцнішими. Це 

майстри того, що я називаю оновленням» [6, с. 12]. На завершення додамо лише: «Є стратег, є 

стратегія!». 
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MANAGEMENT AS A FACTOR OF STRATEGIC CHANGE 

Djuretic Gordana, Krasulja Nevena 

 

Abstract: Organizations are dynamic entities prone to change and the environments they are in are 

constantly changing. In other words, organizations do not wander aimlessly, but change and respond 

to events in the environment, primarily by planning by the organization's management, top 

management, as well as management at all levels, meaningfully creating appropriate strategic 

changes. The environment for the organization can be a chance and an opportunity, but also a threat 

and a danger. A good opportunity may be the market, funds and other external sources that can 

improve the situation in the organization. On the other hand, threats are certain forces in the 

environment that can limit an organization, threaten its growth and development, and even question 

its survival. Therefore, it is very important to always keep in mind how each organization in its own 

way faces different environments. 

Key words: change, strategy, management 
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INTRODUCTION 

 

The concept of strategic management, the main initiator and bearer of strategic changes in the 

organization, appeared in Peter Draker's book "The Practice of Leadership" as far back as 1954. After 

that, it was another thirty years before its affirmation and use in defining the job done by the top 

management of an organization. Strategy and strategic management, as a concept of long-term 

management of the organization, especially management of strategic changes that determine the 

development of the organization, helps the organization to determine and develop competitive 

advantages, and on the other hand, it enables him to gain the ability to understand the sense of choosing 

adequate guidelines, so that he knows where to direct its overall efforts and achieve synergistic effects. 

Therefore, strategic management is oriented towards achieving long-term goals, optimizing important 

elements of the environment, considering the main internal characteristics and specificities of 

organizations, and developing concrete strategies. Until the mid-twentieth century, the field of 

strategic management was studied and defined as decision theory, strategic planning, or business 

policy. The strategy has been referred to in the distant past as the art of warfare (4th century BC Sun 

Tzu), and it is now generally accepted that literature in this field dates from the mid-1960s, so that the 

discipline experienced a startling expansion in the 1980s. in the world. 

The increasing complexity of production, as well as the business environment, has led to the 

emergence of scientific management. In doing so, current management theory is the result of an 

interdisciplinary approach and the efforts of many theorists and practitioners. The point is that the 

theory of organization is gradually coming into the hands of humanistic scholars: psychologists, 

sociologists and anthropologists. Leadership, values, attitudes, job satisfaction, organizational culture, 

power, politics are studied; all through a more than necessary interdisciplinary and synergistic 

approach. The latest research, based on a holographic / holistic approach, provides a different 

perspective on the world and everything around us. The starting point is that there is an interaction 

between the system and the environment, as well as that it exists between the parts within one whole. 

And all these relationships are multifaceted and complex, less deterministic and more probabilistic, 

that is, probabilistic in nature; they are not easy to predict, nor to see in their totality. 

 

ROLE OF MANAGEMENT IN MANAGING STRATEGIC CHANGE 
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Studies of contemporary business practice show that only a few industries are unchanging and 

predictable. In many industries, such as the various fields of banking, consulting, computer application 

and telecommunications, these largely disturbing forces are a constant threat to the emergence and 

change of controls that threaten the existing situation and / or the planned course of development. The 

same goes for factors such as competition, changing consumer needs and technological development, 

which have been around for years, but have only recently gained in importance and intensity. And 

with all these factors, there are other, more recent dates: "New powerful forces include globalization, 

instability, the removal of business and other barriers, the expansion of the world market and the rapid 

development of technology, especially information technology.“ (Radosavljević:2012) 

It is realistic to expect that changes in the future will be such that they will receive even more 

on the dramatic and the turbulent. It follows the imperative that change must be managed, whereby it 

is with the dramatic change that the changes and the management will gain dynamism, in the sense 

that the problems arising from the changes will be solved in a shorter time and in a better way, less 

and less partially, and all more comprehensive, with an inevitable holistic approach. 

Holistic interaction leads to such communication in an organization and / or a given system, 

in which they inform each other about the state and changes that are occurring in the system 

obstruction, which leads to each other acting. In other words, a holistic approach proves to be a 

concept of appreciation of objective reality manifested through changes that result from 

interdependence and that objectively alter the existing equilibrium or state, either in any whole or in 

a business-organized system; just like Professor V says. Vucenovic: “Respect for the fact that every 

whole is part of another whole and, accordingly, that every business and other organizational system 

is part of a wider social community, has conditioned the focus of the research on the integrity of the 

object of observation, which includes the relations of the observed object with the environment. of 

which he is an integral part. It also marked the constitution and development of a holistic approach 

and a systematic display of the integrity of the object of observation“ (Vučenović:2004)  

In the case of a company, it is its highly professional orientation in relation to competitive 

conditions, with the aim of gaining a certain advantage, and the ultimate goal of the strategy is to be 

above average, that is, in the first or as close as possible in the first place in market competition; 

management process is seen as a constant process of solving problems that an organization faces in 

performing its business activity; as a permanent opposition to possible negatives and affirmation of 

desirable positive changes, which makes management a major factor in all strategic changes in the 
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development of the organization. Management is the “filter” of all changes that are “candidates” to 

become strategic change. 

Therefore, our approach to understanding the role of management in managing strategic 

change is based on the idea that management should also be viewed as a global factor for strategic 

change. In the global world, management should be the "password" of recognition and possible 

contact between firms, companies and their associations; also a password to access the Permanent 

Manager Championship“ in a responsible and tolerant global world. And such an approach requires 

permanent mobility, constant work on oneself, refinement in practice and self-education in theory. 

(Jakovljević:2015) 

The main stages of the management process, as a major factor in strategic change, are the 

following: planning, organizing and controlling business activities; timely and adequate organization; 

empowering the organization to effectively implement planning decisions; control, monitoring and 

analysis of the achieved results. In this way, the concept of management process, which was basically 

static in the process of formation, becomes the main dynamic factor of development. This dynamic is 

dictated by the necessity of the new organization of the organization, but by the dynamism of the 

environmental factors in which the organization carries on its business activity. Overall, management 

is a constant activating element of the organization, which means efficiency and effectiveness in 

business. 

Efficiency and effectiveness are the criterion for the ultimate response to the factors that 

condition all changes in the organization. Efficiency, as a requirement, works better, and efficiency 

as a requirement to do the right thing. 

 

MANAGEMENT AS AN AGENT OF CHANGE 

 

Changes within the organization require some kind of catalyst. People who act as catalysts and 

take responsibility for managing the process are changing agents, or drivers of change. 

Any manager can be a change agent. However, a change agent may also be an expert who does 

not formally have a managerial role, for example, he or she may be a change specialist from the HR 

department or even an external consultant whose expertise is maintaining the resources to work. 

However, due to the fact that external consultants are limited in their understanding of the 

organization's history, culture, operations procedures and people, in other words, they have little 
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knowledge of the company's internal relationships, organizations rarely engage them, for fear that the 

effect of their work may not be sufficient. For the same reasons, for the sake of achieving evident 

performance, internal managers acting as change agents must be careful because they have to live 

with the consequences of their decisions. 

 

CONCLUSION 

In approaching the factors of strategic change, it started from the view that management is the most 

important factor of change. Strategy and strategic management, as a concept of long-term management 

of the organization, helps the organization to determine and develop competitive advantages. The 

latest research has enabled, like many other natural and approaches to social phenomena, and 

management, as a factor of change, in a new way, with a holographic / holistic approach. However, 

since there are ambiguities in the understanding of "holographic" and "holistic" in theory and practice, 

in the framework of this research we have sought to give, in theory, concrete and adequate 

clarifications, which, in our opinion, should help in future applications holistic theories in the analysis 

of management phenomena. 

Another possible approach to understanding the role of management in managing strategic change is 

based on the idea that management should be seen as both a global interactive and global-linking 

factor for strategic change. The point is that in a global world like ours today, management should be 

the "password" of recognition and possible contact between companies, companies and their 

associations. “In a responsible and tolerant global world, for which access is necessary permanent 

mobility, constant work on self, refinement in practice and self-education in theory. 
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Abstract 

The topic of the project is: establishing adequacy of intellectual property, offered by 

Universities of the developing countries, to answer international students’ demands. Situational 

model is provided through example of Georgian higher educational system. The research was 

conducted through analyzing internationally demanded standards in field of education. And 

implementing primary research towards Georgian universities and international students studying in 

Georgia.  
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Focus of the topic is emphasized on current situation and means necessary for farther 

enhancement. 

 

Introduction 

As it is known, economics of country consists of a sum of all businesses deals conducted within 

it. But due to scarcity of established business entities and thus underwhelming area for finding 

necessary amount of partners and supporting business offerings, local production of developing 

countries would have fairly disadvantageous environment to extent. Under such circumstances 

countries not only fail in challenging other republics with their export at international market, but 

often give up their internal marketplaces to imported goods. 

This picture described is common for economies of more or less all developing countries and is 

the main reason of local unemployment, currency instability, international loans etc.  

Unlike other kinds of business, intellectual and educational services are one of very few 

production types not really depending on development of any other supporting business entities, and 

are brilliant opportunities to provide value for the targeted markets within own country, as well as 

abroad, once the services provided are good enough to attract international demand.  

 

Purpose 

This project is dedicated to provide answers how to make higher educational institutions in 

developing countries competable against well developed ones’ and become demanded on the 

international scale.   

There are some particularities to the developing countries that could create even more value for 

the intellectual property costumers than their more developed counterparts. For example prices, unlike 

those in more developed countries, are beyond comparison low on accommodation, food, 

transportation, entertainment and many more services and products that would be of an immense 

importance for the international student.  

Part from serving as some additional reasons of attracting students to the country, the branches 

of those local businesses mentioned above, could find additional source of increasing their turnover 

and therefore income through newly developed demand. This, on the other hand, would encourage 

employing more staff.   
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More students attracted to the country would mean more tuition fees and other regular expenses 

worth money converted into the local currency, which would put another brick in stabilizing local 

currency.        

The more students would be attracted from abroad the more would countries international 

recognition increase, which would support selling tourism services and cultural souvenir products.  

Most importantly – increasing educational levels in country is crucial in providing intellectually 

mature young people that could be employed as potential flagship to lead the country development 

through economical, political and cultural fields.  

These are some of the most obvious improvements that could be caused by evolving local higher 

educational facilities to answer internationally demanded standards.  

 

Results of the research 

The research was conducted towards higher educational system in Georgian Republic. Being a 

developing country itself, Georgia represented a clear example of how much impact, increasing of 

educational standards, could have had on entire country. Demand towards Georgian higher 

educational establishments among international students has served the country form a lot of different 

aspects.   

Among the questions the research conducted was purposed to answer were: 

1) What segments does the targeted market consist of? 

2) What are the key factors attracting this demand towards Georgian universities? 

3) What are those factors that obstruct farther development of this demand and how to eliminate 

them? 

4)  How positive influence could be established on governmental level.  

 Things to be delivered to improve the demand 

 Things to discontinue to stop bad influence on demand 

As the format of the article would not allow to include the entire body of the research, here will 

be provided only the final results that the research led to.   

As it was gathered by the research, through questioning the international students: The most 

important thing attracting international demand, was the price comparison against the services 

provided. The most important keyword describing their demand was “Value”. To increase the interest 

of segment attracted by value of education, it would be more efficient to improve the quality of the 
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product, provide higher standards and wider acknowledgement of qualification offered after 

graduation, because prices (tuition fees, accommodation, transportation and food expenses etc.) are 

going to be lower than those of the universities in more developed countries anyways. 

Therefore from this point of view the highest efficiency could have been achieved through 

negotiations with internationally acknowledged universities to become part of their academic body. 

After which students could live and study in this country, as it is cheaper and after graduation be 

awarded diploma from that famous educational establishment.  

Part from the value, another attracting feature, as it appeared is that it is relatively easy to get 

enrolled in Georgian universities. Which could be misleading to thinking that graduates from this kind 

of universities are going to be less qualified and not as much of professionals than from those 

establishments where it is harder to get enrolled. But the quality of education actually turned out to be 

easier manageable than it seamed at the first sight. Once enrolled most of the international students 

start taking their education more seriously, as they are in some other country, far from their homes 

and can not get themselves excluded from the university. Consequently they tend to catch up their 

counterparts quickly enough and reach the demanded heights by the end of their studies.      

Among the factors that obstruct farther development of the demand there were two of the most 

important ones are: relatively low probability of finding a student job and mediocre border crossing 

and visa regulation system.   

Obviously, developing country makes employment a rare pleasure even for its own citizens. It 

could get principally hard for international students, especially considering that most of the developing 

countries out there are ones with their own languages, while only places international students could 

get employed only to speak English.  

As for the positive influences that could be established on governmental level to increase 

international interests towards its universities, previously it is important to mention, that in case of 

Georgian republic – which was the subject of our study as an example – this particular aspects are not 

an actual problem. But on questions asked to students about things that needed to be improved by 

developing countries to attract more international demand, part of the answers were not addressed to 

the university issues but overall situational factors in the country.  

Such as requiring, along with national language, English lingual writings on shop names, street 

names, written road signs, station names etc.  
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And most importantly – regulating social acceptance towards students of different race. As it 

appeared low liberalism among the local population causes an issue delivering costumer satisfaction. 

Which affects further development of international demand towards this particular country.  

 

Conclusions 

As we have mentioned before, Evolving Higher Educational Facilities is some kind of a shortcut 

to success at a lot of different fields that could play its significant part in supporting local production, 

economics, employment, currency and man other things. This is a goal that does not leave any 

questions about the importance it to be achieved. But there are some steps that need to be taken to fuel 

the success. 

 One of the most important steps in marketing is to make its product visible for the targeted 

market. As we know the best advertisement are the satisfied costumers. Which drives us to 

conclusion to offer the existing students some interest for each new student enrolled by their 

efforts. This kind of marketing approach could hit two aims simultaneously: 

1) Increasing the university brand recognition abroad 

2) Employing international students 

As the mater of fact, some universities are already offering this arrangement, but according 
to the moderate outcome it brings – the deal still needs to be properly promoted among the 
existing students; 

 More efforts are needed to expand the net of internationally acknowledged universities that 

our university brand value would be somehow connected to; 

 More liquidity is to be achieved for current educational programs. They need to be easily 

manageable to reshape into whatever structure or literature is getting established in the 

leading facilities of the same studies; 

 Immense demand is to be fed to provide local higher educational facilities by vastly qualified 

academic staff, who part from their national language could give classes in fluent English 

as well; 

 All shortages of English lingual signs or informational boards need to be adressed by local 

government with high responsibility; 

 Law regulations are to be issued prosecuting racial or ethnical bullying in whichever country 

this factors thwart developing international demand towards local higher education.    
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Виклики функціонування та розвитку бізнесу вказують на те, що основною 

конкурентною перевагою організації стає гнучкість та здатність адаптуватися до змін у 

зовнішньому середовищі. Це передбачає вчасне та ефективне реагування через уточнення або 

зміну цілей стратегічного розвитку. Реалізація стратегії компанії відбувається через реалізацію 

відповідних проєктів, в тому числі організаційних, економічних, соціальних, технічних тощо. 

Відповідно, важливим чинником впливу на адаптацію компанії до змін зовнішнього 

середовища та успішний стратегічний розвиток виступає проєктне управління. 

Усвідомлення того, що управління проєктами являє собою сукупність процесів, підходів, 

методології, інструментів, стандартів, інтегруючи різні сфери діяльності компанії та 

узгоджуючи різні рівні управління, дає нам підставу поставити за мету даного дослідження 

аналіз й систематизацію напрямів та інструментів проєктного управління у контексті їх впливу 

на стратегічний розвиток компанії. 

Передумови розвитку проєктного управління в компаніях продиктовані проблемами 

ведення бізнесу, зокрема: низький рівень завантаження виробничих потужностей; жорстка, 

бюрократична, не гнучка організаційна структура; неефективне управління наявними 

матеріальними та фінансовими ресурсами; неефективні комунікації, низька вмотивованість 

персоналу та обізнаність щодо цілей проєктів та цілей розвитку бізнесу. У процесі 

впровадження проєктного менеджменту як інструменту реалізації стратегічних цілей на 

підприємствах України можливе виникнення наступних труднощів: нестача фахівців в галузі 

проєктного управління на ринку праці; недосвідченість менеджерів підприємств в управлінні 

розвитком; опір нововведенням з боку персоналу організації; відсутність мотивації до 
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використання інноваційних методів та інструментів управління; неадекватні організаційні 

структури та комунікації; технічні, технологічні та інформаційні перешкоди. 

Питання розвитку проєктного управління як інструменту реалізації стратегічних цілей 
розвитку компаній продиктовані й актуальністю даного питання у науковій літературі. 
Фунтов В.Н. наводить визначення розвитку організації як «…нетипової діяльності, що 
проводиться окремо від основної (виробничої) діяльності фірми, змінюючи останню чи 
маючи вплив на неї», а також наголошує на проєктному підході до управління: «Розвиток 
організації – це повноцінна корпоративна діяльність, що проводиться у визначений час та за 
допомогою спеціально виділених на неї ресурсів, саме тому розвиток фірм будь-яких 
розмірів може та повинен бути реалізований за допомогою методів проєктного управління» 
[2, c. 14-18]. 

Міжнародний стандарт PMBOK [2] зазначає, що проєкти об’єднують стратегію та 
операційну діяльність компанії. Цілі організації, що зазначені в стратегіях, мають бути 
деталізованими та конкретизованими в описах проєктів.  Саме тому доцільним є створення 
системи управління проєктами, яка б забезпечувала процеси планування та контролю під час 
реалізації стратегії розвитку компанії. Стандарт PMBOK визначає систему управління 
проєктами як систему підтримки прийняття управлінських рішень, що побудована на 
методології управління проєктами. При цьому ефективність такої системи забезпечується 
через інтеграцію стратегічних цілей компанії, планів фінансування та використання ресурсів. 

Дослідник і проєктний менеджер Jennifer DyReyes [3] вирішує питання усунення 
розриву між організаційними стратегічними намірами та цілями управління проєктами. 
Автор, ґрунтуючись на чисельних дослідженнях науковців, в якості інструмента вирішення 
проблеми розглядає стратегічне управління проєктами як низку практик, процедур, процесів, 
інструментів та поведінки, які показують, як організація створює ефективні зв’язки між 
кращою практикою управління проєктами та кращою діловою практикою заради досягнення 
загальних стратегічних цілей організації. 

Фахівці Інституту управління проєктами (PMI) у роботі [4] зазначають, що багато 
компаній керують проєктами, програмами та портфелями на основі традиційних, 
вимірюваних результатів – таких як час, обсяг та бюджет – без послідовного відстеження 
того, чи допомагають вони компанії досягти її більших стратегічних цілей та коригуючи їх 
належним чином. Результатом є чіткий розрив між стратегією та управлінням проєктами. 
Автори пропонують підхід, який допомагає подолати прогалину між стратегією компанії та 
проєктними цілями через узгодження проєктів, програм та портфелів із загальною стратегією 
компанії. За даними опитування, проведеного Інститутом PMI, компанії, які впроваджують 
даний підхід, мають в 1,6 разів більше шансів реалізувати цілі проєкту та в 3 рази більше 
шансів досягти або перевищити цільову рентабельність інвестицій в проєкти. 

За даними PMI [4] лише 38% проєктних менеджерів несуть відповідальність за 

визначення вигід проєкту і лише 27% з них забезпечують стратегічне узгодження визначених 

переваг. Більше того, 4 з 10 організацій вказують, що їх менеджери відповідають за те, щоб 
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визначені переваги проєкту були узгоджені зі стратегічними цілями організації. Тобто 

практика проєктного управління свідчить про існування проблеми гармонізації цілей проєкту 

та цілей розвитку компанії, а також наголошує на необхідності активної участі менеджменту 

компаній у даному процесі. 

Менеджери і дослідники  з питань управління Andrew Longman, Jim Mullins [5] 

наголошують на інсталяції ефективного проєктного менеджменту та запровадженні механізму 

оцінки кожного проєкту щодо його відповідності стратегії ще до початку впровадження 

проєкту. Для цього необхідно «з’явитися рано у грі», до початку реалізації проєкту. Тут 

важливою є ефективна реалізація процесів ініціації проєкту. 

Kerzner, Harold [6] досліджує питання потреби у проєктному управлінні для розвитку 

стратегічного менеджменту. Автор пов’язує сучасні погляди щодо управління проєктами, що 

розглядаються ним як стратегічні ініціативи, із процесами підвищення цінності для акціонерів. 

Інтерв’ю топ-менеджерів засвідчує, що різницю між цільовою ціною продажу акцій їх компанії 

та фактичною ціною продажу можна віднести до якості системи управління проєктами 

компанії та здатності керівництва виконувати проєкти із дотриманням часу, вартості та якості, 

а також із урахуванням обмежень та потреб замовника. 

Проєктне управління має наступні напрями впливу на стратегічний розвиток компанії: 

підходи та методи проєктного управління є інструментами забезпечення розвитку компанії; 

через систему управління проєктами стратегічне планування і контроль інтегруються із 

проєктами, забезпечується підтримка прийняття управлінських рішень; система управління 

проєктами поєднує стратегічні цілі із цілями операційної діяльності компанії та цілями 

проєктів; проєктне управління, інтегроване у процеси стратегічного управління, сприяє 

досягненню цілей проєктного трикутника, а також підвищує рентабельність інвестицій у 

проєкти компанії, посилює важелі впливу менеджерів проєктів на розвиток компанії,  впливає 

на капіталізацію бізнесу.    

Отже проблема розвитку проєктного управління та його впливу на стратегічний розвиток 

компанії є очевидною. У зв’язку із цим постає питання про те, яким чином це зробити та через 

які важелі та інструменти забезпечити. Існуючий розрив між стратегічним  менеджментом та 

проєктним управлінням спричинений на наш погляд двома групами чинників: по перше, це 

відсутність розуміння менеджментом компаній сутності і змісту проєктного управління, а 

також його значення для стратегічного розвитку компаній, а по-друге – це нерозвиненість 
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механізмів запровадження та реалізації підходів до управління проєктами, нерозуміння чітких 

чинників впливу проєктного управління на стратегічне управління.  

Проєктний підхід до управління зможе вирішити дані проблеми та забезпечити високу 

ефективність проєктно-орієнтованої діяльності за допомогою наступних інструментів. 

1. Оцінка та розвиток зрілості проєктного управління. Аналіз рівня зрілості проєктного 

управління дає можливість зрозуміти розвиненість проєктного управління в компанії, 

визначити проблемні зони та напрями розвитку. Оцінка рівня зрілості є кроком для побудови 

ефективної системи управління проєктами, а сам рівень зрілості є індикатором розвиненості 

підходів до управління та чинником ефективності діяльності компанії, успішності її 

стратегічного розвитку.  Окрім того, результати аналізу зрілості управління проєктами та 

розробка необхідних заходів формують філософію управління проєктами в компанії та 

доводять менеджменту його актуальність. 

2. Формування і розвиток системи управління проєктами. Наявність системи управління 

проєктами, її розвиток, дозволяє ефективно вирішувати питання, пов’язані з конфліктами 

ресурсів, термінів виконання робіт, пріоритетів, звітності, розподілу повноважень та їх 

делегування за умови виконання комплексних проєктів розвитку організації [1, c.3-10]. Окрім 

того, система управління проєктами створює зв’язки між цілями стратегічного розвитку 

компанії та цілями її проєктів, дозволяє узгоджувати функціональні напрями діяльності із 

стратегічними пріоритетами організації. 

3. Ефективна реалізація процесів проєктного управління, інтегрованих у стратегічний 

контекст розвитку компанії. Групи процесів проєктного управління (ініціації, планування, 

виконання, моніторингу й контролю, закриття) забезпечуються через відповідні інструменти 

та охоплюють відповідні галузі знань. 

Зокрема: на етапі ініціації, коли відбувається визначення проблеми та продукту проєкту, 

його цільових параметрів, важливим є узгодження цілей проєкту із цілями розвитку компанії 

та формування концепції проєкту, яка не протирічить цілям розвитку бізнесу, а навпаки 

підсилює їх, а іноді корегує і уточнює. Окрім того, визначається зміст проєкту, фінансові та 

матеріальні ресурси що дозволяє узгодити цілі проєкту із стратегією організації; визначаються 

основні стейкхолдери та складається матриця відповідальності, за допомогою чого трудові 

ресурси компанії будуть використовуватися ефективно, а можливість виникнення ресурсного 

конфлікту мінімізується. Також ідентифікація й аналіз стейкхолдерів та формування плану 
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комунікацій з ними формують розуміння інтересів сторін щодо цілей проєктів та сприяють їх 

кращій узгодженості. 

Процеси планування проєкту являють собою механізм, що дозволяє розподілити обсяги 

основних робіт, матеріальних та грошових ресурсів в часі та між окремими виконавцями що 

знаходить своє втілення і розвиток у ієрархічних структурах декомпозиції проєкту: WBS 

(структура робіт проєкту), OBS (структура затрат проєкту), CBS (організаційна структура), 

RBS (структура ризиків). Даний інструмент є важливим, оскільки від якості планування 

проєкту залежить досягнення визначених цілей розвитку компанії, а врахування ризиків 

дозволяє мінімізувати можливі втрати. Більше того, структуризація проєктів дозволяє 

підвищити ефективність процесів в компанії, призводить до необхідності адаптації існуючих 

організаційних структур, оптимізації функціональних зав’язків між персоналом, розвитку 

цільового спрямування у роботі фахівців компанії.  

Процеси контролю проєкту полягає у аналізі рівня дотримання основних параметрів 

проєкту, виявленні відхилень та їх причин, а також коригуванні завдань з метою запобігання 

зривів виконання проєкту (перевищення бюджету, нестача людських чи матеріальних ресурсів, 

недотримання термінів). Особливо важливим є аудит проєктів – процес перевірки поточних та 

завершених раніше проєктів, що зводиться до переоцінки ролі проєкту для організації, 

визначення ефективності створеної проєктної команди, створення та удосконалення архівів, 

проєктних документів. 

Розвиток компанії забезпечується через реалізацію стратегічних цілей, для досягнення 

яких необхідною є розробка та втілення відповідних проєктів. Отже, можна стверджувати, що 

успішне управління проєктами є запорукою успішного функціонування та розвитку компанії. 

Відтак, постає питання вибору ефективних методів проєктного управління для розвитку 

бізнесу. Проєктний підхід до управління компанією не тільки надає великі можливості для 

розвитку підприємств, але й дозволяє зменшувати витрати і підвищувати ефективність 

використання ресурсів. За допомогою інструментів проєктного менеджменту можна 

контролювати та вдосконалювати бізнес-процеси в компанії, досягати поставлених завдань у 

встановлені терміни при обмежених ресурсах. Саме ці характеристики проєктного управління 

пояснюють його широке застосування у міжнародному бізнесі та постійне збільшення 

кількості підприємств, для яких проєктне управління стає мисленням та інструментом 

реалізації стратегії розвитку.  
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МЕНТАЛЬНОСТЬ КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ 

ЭКОНОМИКИ ПОСТМОДЕРНА  

Аннотация. Предложено рассматривать современную экономику как экономику 

постмодерна, когда главной движущей силой выступает человек со всеми его 

противоречиями, возникающими и проявляющимися одновременно с его творческим и главное 

–мировоззренческим потенциалом. Показана роль и значение ментальности как фактора 
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хозяйственного развития. Описаны функции ментальности, к которым отнесено 

стимулирующую., оценочную, интеграционную, стратегическую, культурную.  

Ключевые слова: ментальность, экономическое развитие, фактор развития, экономика 

постмодерна. 
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MENTALITY AS A FACTOR OF ECONOMIC DEVELOPMENT IN THE CONDITIONS 

OF POST-MODERN ECONOMY 

 

Abstract. It is proposed to consider the modern economy as a postmodern economy, when the main 

driving force is a person with all his contradictions that arise and manifest simultaneously with his 

creative and, most importantly, worldview potential. The role and importance of mentality as a factor 

in economic development are shown. The functions of mentality are described, which include 

stimulating, evaluative, integration function, strategic, cultural. 

Key words: mentality, economic development, development factor, postmodern economy. 

 

Усложнение экономических взаимодействий на фоне углубления деловых, региональных 

и прочих противоречий, связанных в первую очередь с качественным наполнением развития, 

в том числе развития экономического, сопровождается ужесточением конкуренции как борьбы 

за овладение радикальными, ключевыми преимуществами.  Современный этап экономической 

жизнедеятельности характеризуется также и тем, что происходит трансформация всех 

экономических составных: способа производства, его производительных сил и 

производственных отношений; рынков с их элементами; управляющей составной, сочетающей 

синергетику с кибернетикой и переходящей на стратегическое планирование в условиях 

повышения турбулентности и неопределенности даже в краткосрочном периоде. 
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 Отличительными чертами «новой экономики», по мнению Сурина А.В. «являются: 1. 

Снижение ценности материальных ресурсов и возрастание ценности информации и других 

«неосязаемых» факторов – идеи, квалификация персонала и т.п… 2. Сжатие пространства при 

одновременном росте числа конкурентов... 3. Возрастание роли человеческого фактора, когда 

яркие идеи, постановка новых задач и блестящие алгоритмы их решения приносят 

колоссальные доходы… 4. Трансформация общественной организации производства…. 5. 

Интенсификация темпов роста и качественно иная природа роста… 6. Изменение роли 

посредников… 7. Качественная трансформация рынков… 8. Совмещение рыночных стадий… 

9. … трансформация в объектах собственности...10. Трансформация структуры экономики за 

счет уменьшения доли собственно производства и увеличения доли услуг, информации, 

интеллектуального труда… 11. Возрастание роли государства как гаранта экономических, 

политических и социальных прав личности, как органа, формирующего инфраструктуру новой 

экономики». [1] 

Одновременно при переходе к новой экономической эпохе, которую называют и 

информационной, и цифровой, и постиндустриальной, и креативной, происходит усиление 

роли человеческого потенциала, человеческого фактора во всех сферах хозяйственной жизни. 

Именно человек в его широком понимании в процессе экономической деятельности создает 

ключевые рычаги развития и обеспечивает их имплементацию в реальной практике. 

Человеческий фактор становится основной движущей силой экономического соревнования, 

творит, и тем самым мотивирует творчество как условие повышения качества жизни людей. 

Современная экономика характеризуется также тем, что правила все чаще, с одной 

стороны, и кардинально, с другой, меняются и само изменение правил становится правилом. С 

другой стороны,  доказано, что доверие становится «экономическим фактором повышения 

эффективности экономической деятельности». [2] 

Все выше сказанное позволяет назвать современный этап экономической 

жизнедеятельности этапом постмодерна по аналогии с культурологическими, и в более 

широком контексте - с философскими ракурсами на современный мир. Так, по одному из 

определений, постмодерном является эпоха, в которой отвергаются любые каноны, на которых 

строилось искусство, культура в прошлой жизни. Другими словами, каноном становится их 

отсутствие. Утвердилась точка зрения, что «постмодернизм – метисная параэстетика, 

своеобразная мутация модернизма…. Его характерные черты – … деканонизация 



206 
 

традиционных эстетических ценностей…» [3] Культурную парадигму постмодерна, как 

утверждает Кириллова Н.Б. составляет набор особенностей, среди которых «отказ от канонов, 

от авторитетов…» [4] 

Экономика выступает одним из элементов культуры в ее широком понимании. Исходя из 

этого, современная экономика может быть рассмотрена как экономика постмодерна, когда 

главной движущей силой выступает человек со всеми его противоречиями, возникающими и 

проявляющимися одновременно с его творческим и главное –мировоззренческим 

потенциалом. 

 Экономика постмодерна – это экономика неожиданностей, вызываемых новациями и 

инновациями; экономика интенциальная [5], ведомая намерениями и видением будущего; 

экономика игры, случайности и счастливого стечения обстоятельств; экономика интеграции 

реального и виртуального миров; экономика креатива как производительной силы и как 

потребности; экономика человеческого развития и через него – развития мира. 

Человеческое развитие выполняет в условиях постмодерна троякую задачу:  

- выступает рычагом развития экономики как составной части культуры и цивилизации в 

целом. «Именно человеческий гений стал составлять основу новых технологий и бизнес-

моделей, а люди, способные генерировать такие идеи, стали исключительно ценным 

капиталом»; [1] 

- служит фактором, мотивирующим рост человеческого капитала вследствие инвестиций 

в образование, здравоохранение, культурное совершенствование;  

- представляет собой цель экономической деятельности.  

Усиление человеческого фактора в условиях постмодерна обусловило повышение 

значения гуманитарных ценностей, намерений, мотиваторов, проявляющихся в процессе 

экономической деятельности. 

Человеческий потенциал непосредственно связан с ментальностью, которая в условиях 

постмодерна становится реальной движущей силой экономического развития.  

Ментальность, как утверждает Хафизова Н.– «это результат основного свойства сознания 

- быть активным в отношении мира и себя (т.е. ментальность приобретается только в 

активности сознания), а также это свойство конкретного человека, владеющего сознанием 

особым образом. Эти особенности проявляются в "привычках сознания", к которым можно 

отнести:  приоритетные стили и формы мышления (аналитическое или синтетическое, 
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стратегическое или тактическое, основанное на формальной или неформальной логике, 

абстрактно-логическое или образно-чувственное); приоритетная форма активности сознания, 

выражающаяся в той или иной "жизненной" стратегии "Я" (самоутверждение или освоение: 

"осваиваю столько, сколько необходимо для самоутверждения как самореализации" или 

"самоутверждаюсь для того, чтобы расширить возможности освоения как опять же формы 

личностной самореализации);  приоритетная сфера, на которую направлена активность 

сознания - и мышления, и эмоционально-чувственной сферы, и волевой, - что также рождает 

его специфическую организацию (научное, религиозное, художественное и т.п.)». [6] 

Таким образом, ментальность индивидуальной или совокупной рабочей силы как 

двигателя экономического развития может быть ориентирована на долгосрочные цели или же 

удовлетворяться прохождением текущих вех, тем самым определяя приоритеты управления 

развитием.  

Ментальность может способствовать изменениям, примером чего является США, или же 

поддерживать традиционность жизни в целом и экономики в частности, как свидетельствует 

опыт восточных народов.  

Религия как отражение ментальности существенно влияет на экономическое развитие и 

выбор его модели. «Исследование подтвердило корреляцию: чем богаче была страна, тем 

менее религиозны ее жители. В странах с низкими доходами (ВВП на душу населения до $2 

тысяч) примерная доля религиозного населения – около 95%. В более преуспевающей группе 

(от $12 тысяч до $25 тысяч) гораздо ниже – около 70%. Среди самых богатых стран (более $25 

тысяч) – она составляет менее половины. В десятку самых религиозных, по версии Gallup, 

вошли страны с ВВП на душу населения менее $5 тысяч (Нигер, Бурунди). Для сравнения – в 

Великобритании (около $40 тысяч на душу населения) важность религии признали лишь 27% 

респондентов. В Японии (около $39 тысяч) – 24%.» [7] 

Ментальность как действующая система ценностей определяет способы ведения бизнеса 

и взаимоотношения с государством в процессе экономической деятельности, что 

подтверждается наличием теневой экономики. Так, по данным Киевского международного 

института социологии, «в 2018 году уровень теневой экономики в Украине составил 47,2% от 

общего объема ВВП и 46,8% в 2017 году. По регионам уровень теневой экономики 

распределился следующим образом: Юг - 44,7% в 2018 году и 43,5% в 2017 году; Запад - 47,6% 
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в 2018 и 43,5% в 2017; Восток - 46,1% в 2018 и 44,3% в 2017; Север/Центр - 45,9% в 2018 и 

50,2% в 2017; Киев - 45,7% в 2018 и 44,9% в 2017.» [8]. Наличие теневой экономики 

свидетельствует о том, что менталитет страны и региона относится снисходительно к обману 

государства, неуплате налогов, сокрытию доходов, а это в свою очередь предполагает отказ от 

традиционных правил экономической жизни. 

Рамки данного исследования вынуждают ограничить перечень примеров влияния 

менталитета на суть, процессы, темы и цели и результаты экономической деятельности и 

экономического развития. 

Выступая фактором экономики постмодерна, ментальность выполняет следующие 

экономические функции: 

1. Стимулирующую. Ценности могут быть ориентированы на самосовершенствование и 

духовный мир или же на материальный. 

2. Оценочная. Шкала успеха и достижений зависит от морально-нравственных и 

этических критериев, лежащих в основе экономических акций. 

3. Интеграционная. Ментальность, ориентированная на развитие, интегрирует внутренние 

силы, намерения, креативный потенциал и практические действия, обеспечивая тем самым синергию 

4. Стратегическая. «Европейская цивилизация более нацелена на самоутверждение, тогда 

как восточная - при всей её вариативности - на освоение», [6] и т.п.); 

5. Культурная. Принимая культуру экономического развития определяет форму и 

содержание поведения экономических игроков в экономике постмодерна. 

Осознание важности использования менталитета в управлении экономическим 

развитием и управление его функциональным наполнением обеспечивает экономическую 

систему дополнительными возможностями повышения собственной эффективности и 

результативности. 
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ДИЗАЙН-МЕТОД У СТРАТЕГІЧНОМУ АНАЛІЗІ 

Анотація. Розкрита сутність дизайн-методу в системі стратегічного управління, 

висвітлені його функції, до яких віднесено дослідницька та формуюча. Описані етапи дизайн-

мислення: емпатія, генерування ідей, фокусування, створення прототипу та тестування. 
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Запропонована на етапі генерування ідей використовувати метод морфологічного аналізу, в 

основі якого лежить матриця імовірних варіантів прийняття стратегічного рішення. 
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DESIGN METHOD IN STRATEGIC ANALYSIS 

 

Abstract. The essence of the design method in the strategic management system is revealed, its 

functions are covered, they include research and creation. The stages of design thinking are 

described: empathy, ideas generation, focusing, prototype creation and testing. It is suggested to use 

the method of morphological analysis at the stage of ideas generation, which is based on a matrix of 

probable strategic decision making options. 

Keywords: strategic management, design method, morphological analysis. 

 

Тренди, що склалися останнім часом у сфері економічного змагання між підприємствами, 

регіонами та державами, обумовлюють необхідність посилення уваги до стратегічних рішень, 

які передбачають можливі зміни у майбутньому, їх ризики та імовірні додаткові переваги. У 

свою чергу, довгострокові рішення базується на аналітичних даних, пропозиціях, які надає 

стратегічний  аналіз. Як доводить Басараб О., «стратегічне управління потребує знань про 

стратегічну позицію підприємства на ринку та особливості реалізації стратегії. Це пов’язано з 

тим, що зміни обставин та їх комбінацій як всередині підприємства, так і поза ним потребують 

відповідних коригувань стратегії. Стратегічний аналіз допомагає обрати напрям, у якому 

підприємство буде розвиватися. Без стратегії у підприємства немає обґрунтованого плану 

діяльності і єдиної програми досягнення бажаних результатів». [1] Аналогічна ситуація 

складається у сфери регіональної або національної економік, розвиток яких також значною 

мірою залежить від результатів стратегічного аналізу та обраної стратегії.  
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В системі стратегічного управління стратегічний аналіз займає особливе місце, виконує 

важливу функцію забезпечення осіб, що приймають управлінські рішення, достовірними 

аналітичними даними. «Стратегічний аналіз проходить підготовчий, аналітичний і заключний 

етапи. При цьому використовується низка специфічних методів і прийомів, що дозволяють 

діагностувати потенційні та існуючі загрози підприємства, виявити можливості 

підприємств».[2] Серед основних методів стратегічного аналізу виділяють портфельний, якій 

спрямовано на оптимізацію ресурсної бази з напрямками діяльності; матричний спосіб, 

спрямований на оцінку впливу та взаємодії певних факторів, дозволяючи визначити позицію 

суб’єкта в певній системі координат, математичні методи моделювання та інші.  

Перехід до креативної економіки вимагає вдосконалення аналітичної підсистеми 

стратегічного управління, розширення методів аналізу та планування, у зв’язку з чим набуває 

популярності метод дизайн-мислення (design-thinking).  

Засновник даного способу дослідження Herbert A.Simon (1996) відмічав основні питання 

логіки науки про дизайн, які полягають: «1. Utility theory and statistical decision theory as a logical 

framework for rational choice among given alternatives. 2. The body of techniques for actually 

deducing which of the available alternatives is the optimum. 3. Adaptation of standard logic to the 

search for alternatives. Design solutions are sequences of actions that lead to possible worlds 

satisfying specified constraints. With satisficing goals, the sought-for possible worlds are seldom 

unique; the search is for sufficient, not necessary, actions for attaining goals. 4. The exploitation of 

parallel, or near-parallel, factorizations of differences. Means-end analysis is an example of a broadly 

applicable problem-solving technique that exploits this factorization. 5. The allocation of resources 

for search to alternative, partly explored action sequences.» [3] 

Метод дизайн-мислення суттєво відрізняється від інших методів тим, що спрямований на 

споживача, на вивчення його інтересів, потреб, уподобань. Коли економіка переходить від 

масового виробництва до стратегії врахування інтересів індивідуальних споживачів, дизайн-

метод виконує таки функції: 

6. Дозоляє вивчити різноманітність потреб споживачів, що в наступному сприяє 

формуванню продукту, якій буде їх враховувати. Так, наприклад, на рівні туристичного 

регіону дизайн-мислення аналітика дозволяє дослідити та сформувати облік відвідувача 

регіону з його інтелектуальними, емоціональними, естетичними та іншими характеристиками.  
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7. Сконструювати продукт, якій може бути запропонований туристам регіону, 

враховуючи одночасно індивідуальні побажання з вимогами туризму як індустрії послуг.  При 

цьому доцільно враховувати інтеграцію культури, економіки та туризму в регіоні, [4] синергія 

яких сприяє унікальності продукту. 

Виділяють наступні етапи дизайн-мислення: 
9. Емпатія. «Эмпатия (греч. empatheia — вчувствование, сочувствование) – 

осознанное понимание внутреннего мира или эмоционального состояния другого человека. 

Соответственно, эмпатом называют человека, имеющего способность определять настроение 

собеседника. Австрийский психоаналитик Зигмунд Фрейнд одним из первых дал определение 

слову «эмпатия», говоря о необходимости психоаналитика поставить себя на место пациента, 

чтобы лучше понять его».[5] Дослідник на даному етапі перетворюється у споживача послуг, 

проникає у його внутрішній стан з позитивними та негативними емоціями. Для аналізу у сфері 

регіональної економіки доцільно дослідити проблеми, бажання, наміри, емоції, плани, 

наприклад інвесторів з тим, щоб зроби для них економічний та психологічний комфорт в 

процесі інвестування. Прикладом застосування емпатії в Пітсбургському медичному закладі 

при проходженні МРТ було вивчення небажання проходити цю процедуру. Основним 

фактором небажання проходити МРТ була боязнь, виявлення чого дозволило зробити декілька 

апаратів з різними візуальними контентами: для дітей – мультики, для дорослих –інший 

візуальний супровід. Це зняло проблему боязні перед процедурою. 

10. Фокусування. На даному етапі відбувається визначення ключових аспектів 

майбутнього продукту на основі аналізу, структурування інформації, отриманої на 

попередньому етапі. «Цель фокусировки— сформулировать вопрос, на который вы будете 

искать ответ на следующем этапе». [6] 

11. Генерування ідей. На даному етапі відбувається пропозиція різноманітних ідей, 

абсурдних та реальних, але критика заборонена. Серед методів генерування ідей 

використовують метод мозкового штурму, метод Делфі як його різновід (автори Олаф Хелмер, 

Т. Гордон.- США). Особливістю мозкового штурму «є творче, дивергентне мислення, що 

дозволяє породжувати велику кількість різних ідей і варіантів вирішення різних практичних, в 

тому числі і управлінських проблем. Мозковий штурм розвиває командну взаємодію, активізує 

колективну роботу, яка з одного боку дозволяє створювати різноманітність точок зору, а з 

іншого - підвищує групову згуртованість». [7] 
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Другим методом, якій активно застосовується на даному етапі дизайн-мислення є метод 

"морфологічного аналізу", автор якого швейцарець Ф. Цвіккі. Морфологія, як відомо, – це 

наука про будову організму чи іншого об’єкта дослідження виходячи з цього, морфологічний 

аналіз – це аналіз будови об’єкта. Ф. Цвіккі виділяє наступні етапи морфологічного аналізу [8].  

Першим етапом є формулювання проблеми, яку необхідно вирішити, що підлягає 

рішенню. Доцільно додати, що на даній стадії визначається суб’єкт, якому належить вирішення 

проблеми в майбутньому, і якій характеризується «наступним: 1. Обумовлює стратегію 

розвитку системи управління та її компонентів. 2. Обумовлює зміни навколишнього оточення. 

3. Пропонує модель поведінки її елементів. 4. Має певний потенціал впливу». [9] 

На другій сходинці відбувається дослідження параметрів вирішення проблеми. 

Третій крок морфологічного аналізу - побудова морфологічної матриці, прикладом якої 

можу служити вибір стратегії розвитку економічного суб’єкта (таблиця 1). 

Таблиця 1. 

Морфологічна матриця вибору стратегії розвитку (складено автором) 

Параметри Індекс Варіанти 

1 2 3 … 

Мета розвитку А     

Інноваційна 

стратегія 

Б     

Інвестиційна 

стратегія 

В     

Інституційна 

стратегія 

Г     

Кадрова стратегія Д  

…   

 

Четверта сходинка - аналіз матриці та її елементів. Використовуючи цю матрицю, 

можливо виділити, що мета А2 потребує реалізації інноваційної стратегії Б4, кадрової стратегії 

Д3…; 

Останній крок морфологічного аналізу полягає у прийняття рішення. 

Після завершення даної стадії дизайн-мислення переходимо до його двох останніх етапів: 
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1. Створення прототипу. Основна задача даного етапу – обрати найбільш адекватне, 

реальне, перспективне рішення. На цієї стадії дизайн-мислення доцільно 

враховувати не лише психологічні, емоційні, особисті потреби, але й включити 

економічну та екологічну складові аналізу. 

2. Тестування пропозиції рішення. 

Впровадження дизайн-методу дозволяє підвищити рівень обґрунтованості стратегії 
розвитку економічної системи та забезпечити її конкурентоспроможність. 
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МАТРИЦЯ ДІАГНОСТИКИ ОРГАНІЗАЦІЙО-ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ 

Анотація. Діагностику потенціалу проведено за допомогою матриці, яка відображає 

оцінку організаційного та рівень економічного потенціалів. Внаслідок цього утворюються 

зони: 1. Потенціал інфанти з низьким рівнем організаційного та економічного потенціалів. 2. 

Потенціал повітряної кульки. економічна основа розвитку слабка. 3. Потенціал потягу: 

економіка виступає локомотивом. 4. Потенціал лідера. 

Ключові слова: організаційно-економічний потенціал, види потенціалу, стратегічний 

аналіз. 
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DIAGNOSTIC MATRICS OF ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC POTENTIAL OF 

STRATEGIC DEVELOPMENT 

Abstract. Capacity diagnosis is performed using a matrix that reflects the assessment of the 

organizational and the level of economic potential. As a result, the following zones are formed: 1. 

Infanta potential with low organizational and economic potential. 2. The potential of the balloon. the 
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economic basis of development is weak. 3. Potential for attraction: the economy is the locomotive. 4. 

Leadership potential. 

Keywords: organizational and economic potential, types of potential, strategic analysis 

 

Матричній метод стратегічного аналізу представляє собою поєднання двох сторін, 

напрямків, сил, дій у перехрещеній формі, що дозволяє створити комбінації взаємодії різних явищ 

економічного життя, які дозволяють позиціонувати регіон у системі заданих координат. 

Діагностика організаційно-економічного потенціалу проводиться за допомогою матриці, 

яка по вертикалі відображає оцінку експертами організаційного потенціалу і має шкалу від 0 

(відсутність потенціалу) до 10 (високий потенціал); по горизонталі відображається визначення 

рівня економічного потенціалу регіональної економіки. Внаслідок перехрещення певного 

значення економічного та організаційного потенціалів сформовано чотири квадранти.  

Зона 1. Потенціал інфанти. Характеризується низьким рівнем як організаційного, так й 

економічного потенціалів регіонів. Вимагає великих інвестицій та державної підтримки. Даний 

вид потенціалу регіону свідчить не тільки про фактичну відсутність стратегічних можливостей 

формування конкурентних переваг, але й про відсутність управлінських компетенцій у 

керівництва регіоном. В таких умовах логіка дій передбачає необхідність зовнішнього втручання, 

тобто державного управління, спрямованого на виконання наступних завдань: а) формування 

системи стратегічного управління в регіоні; б) забезпечення системи управління кадрами 

відповідної кваліфікації; в) впровадження методів управління ризиками, внаслідок того, що 

знаходження регіону в даній зоні свідчить про високі небезпеки його конкурентоспроможного 

функціонування. Ризики полягають в наступному: відсутність притоку або відтік інвестицій, 

слабкість інноваційної активності, відтік людського капіталу, безперспективність молоді, що 

обумовлює високу ступінь еміграції. Вирішення вказаних трьох завдань слугує основою для 

посилення економічного та організаційного потенціалу регіону. 

Зона 2. Потенціал повітряної кульки. Організаційні можливості достатньо високі, але 

економічна основа стратегічного розвитку відсутня. Регіон з таким типом може почати 

розвиватися дуже активно, але внаслідок низького економічного потенціалу виникають великі 

ризики в процесі розвитку. Швидке тимчасове зростання має високу імовірність перетворитися 

на таке ж швидке падіння. Небезпеки такого типу потенціалу також полягають в тому, що наголос 
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лише на організаційних можливостях викликає виснаження організаційного потенціалу, якій без 

належної підтримки економічної бази втрачає свій ресурс. 

Зона 3. Потенціал, що попадає при його діагностиці у третій сегмент набуває сутності 

потягу: економіка виступає локомотивом руху, але ефективність економічних акцій не є 

результативною внаслідок відсутності підтримки організаційними ресурсами. Економічний 

потенціал виконує роль потягу внаслідок того, що організаційним аспектам не приділяється 

необхідної уваги, при тому, що в умовах високої конкуренції між регіонами «організаційний 

потенціал стає найважливішим джерелом економічного зростання і підвищення добробуту 

населення. Він також збільшує внесок регіону в народногосподарський потенціал країни. Це 

відбувається в силу особливості функцій, виконуваних організаційним потенціалом: управління 

економічними і соціальними ресурсами регіону; виявлення і використання організаційних 

резервів при відносно малих капітальних витратах». [1] Регіон з потенціалом в даному квадранте 

координат позиціювання отримує ризики зниження ефективності та підвищення нераціональності 

використання економічних ресурсів; втрати часу, якій є важливим фактором стратегічних акцій, 

забезпечуючи створення конкурентних переваг; відставання інноваційного розвитку регіону і т.д. 

При низькому рівні організаційного потенціалу в регіоні неефективно діє малий бізнес, значення 

якого для стратегічних конкурентних переваг підкреслено Мікловдою В. та його однодумцями, 

які доводять за «допомогою кореляційної моделі вплив малого бізнесу на регіональну 

економіку».[2] Відсутність організаційної підтримки також гальмує бізнес «газелей», що є 

основою інноваційної діяльності, значення яких для розвитку регіону та країни в цілому 

підкреслена словацькими дослідниками: «Gazelles, as an important subgroup of HGE, make up only 

approximately 0.5%-1% of all newly establishe dcompanies with 10 or mor eemployees and with 

agrowth higher than 20%.» [3] Таким чином, ігнорування сучасних форм і методів організації 

регіонального господарського життя призводить до відставання в конкурентній боротьбі з 

іншими регіонами. 

Зона 4. Високий організаційний потенціал та високий економічний потенціал створюють 

зону стратегічних можливостей опанувати конкурентними перевагами і впроваджувати сучасні 

методи й важелі стратегічного розвитку регіону. Потенціал, що попадає в даний сегмент, створює 

платформу для стратегічного управління, яке використовує як економічні ресурси, так й сучасним 

організаційним набором інструментів регіональної економіки. 
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Застосування запропонованого метода надає можливості не лише провести експертизу 

існуючого організаційно-економічного потенціалу регіону, але й обґрунтувати шляхи його 

майбутнього розвитку. Пари цьому в майбутньому доцільно виділити третій вектор – якій показує 

суб’єктно-об’єктні відносини як специфічну сферу поєднання економіки та організації. 

Прикладом слугує система управління трудовими ресурсами, яка виступає як «живий механізм 

суб'єктно-об'єктних відносин, зміст яких визначається видом бізнесу, стратегією і завданнями 

розвитку, стилем менеджменту, культурою взаємодії».[4] Вдосконалення матричного методу 

дозволяє враховувати більше складових потенціалу стратегічного розвитку економічної системи. 
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СТРАТЕГІЧНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ІВЕНТ-ПРОЕКТОМ 

 

Анотація. У доповіді розглядаються існуючі суперечності між зростанням 

використання івент-заходів і відсутністю науково обґрунтованого навчально-методичного 

забезпечення даного виду діяльності; зростаючим попитом на організацію івент-заходів та 

відсутністю суворої та продуманої системи менеджменту в просуванні та розвитку 

дозвільної діяльності людей. 

Ключові слова: івент-захід, проектний підхід, івент-проект, компетентнісний підхід, 

внутрішній маркетинг. 

 

Публіцистична література дає дуже багато різноманітних визначень таких понять як 

захід, event-захід. 
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Захід - це сукупність дій, об'єднаних одним суспільно-важливим завданням, спеціально 

здійснюваним для досягнення певних цілей. Захід - це дія, акція в однорідній буденності. 

Олександр Шумович [4, с.34] в книзі «Чудові заходи: Технології та практика event 

management» з позиції практика дає досить узагальнене визначення заходи:«Захід - це вид 

людської діяльності, що передбачає зустріч та взаємодію різних людей, обмежений за часом і 

пов'язаний з реалізацією будь-яких спільних цілей». 

Індустрія івент-послуг передбачає надання послуг з організації заходів різного рівня та 
профілю, це можуть бути конференції, з'їзди, конгреси, музичні і спортивні заходи. Активно 
ростуть всі сегменти івент-сфери. Бажання людей по всьому світу відзначати події різного 
рівня і профілю збільшує зростання даної індустрії. 

Ринок івент-послуг є молодим ринком: початок формування івент-індустрії в Україні 

відбувся в 90-х рр. До цього часу в Україні не практикувалися івент-заходи, сама ідея цього 

бізнесу принесена з практики інших країн. 

Досвід перших десятиліть розвитку індустрії в Україні показав, що система управління 
більшістю івент-заходів сформувалася стихійно, в умовах відсутності професійного підходу. 
Низький рівень професійних управлінських компетенцій галузевих фахівців був наслідком 
специфіки ринку, в якому загальноприйнятими ключовими і необхідними для досягнення 
найкращого результату вважалися творчі компетенції. Недооцінка в організації івент-заходів 
ступеня впливу менеджменту на кінцевий результат привела до зниження якісної і фінансової 
їх результативності. 

Найбільш значущі тенденції івент-ринку останніх 10 років, які матимуть силу в 
середньостроковій і довгостроковій перспективі [3]: 

1. Зростання обсягу ринку. Розвиток попиту на івент-послуги.  

2. Сегментація ринку. Укрупнення учасників. 

3. Чітка маркетингова орієнтація івент-заходів. 

4. Реклама і комунікації в івент-заходах. 

5. Кадровий склад івент-компаній і рівень підготовки івент-фахівців. 

Одна з головних специфічних особливостей івент-ринку - різноспрямована типологія 
заходів, яка формує велику кількість ризиків. Широкий спектр типів івент-заходів, їх 
абсолютна унікальність як за змістом, так і за результатом не дає можливості івент-
менеджерам уніфікувати технологію управління спеціальними заходами, отже, знижує шанси 
на успішну їх реалізацію. 

Сьогодні в соціально-культурній сфері можна спостерігати посилення ролі 

міжкультурної та особистісної взаємодії на основі творчого діалогу. На це вказує збільшення 

кількості культурних заходів, а також трансформація класичних форм організованих заходів 
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типу концерт, фестиваль, конкурс, виставка в сторону модифікації форматів їх організації у 

вигляді проекту івент-заходу.  

При цьому в наукових дослідженнях, присвячених проблематиці індустрії івент-заходів, 

виявляється актуальна необхідність переходу її основних структурних елементів до 

інноваційних форм розвитку і функціонування [1]. Це, в свою чергу, визначає необхідність, в 

тому числі, розвитку принципів, методів та інструментів управління проектами в сфері івент-

заходів, що зумовлено специфікою потреб населення. 

Крім того, існуючі тенденції ринку івент-послуг також підтверджують необхідність 

посилення функції менеджменту, вивчення і впровадження найбільш ефективних методологій 

управління для івент-проектів. 

Перераховані фактори обумовлюють необхідність удосконалення методології 

управління івент-проектами для вирішення теоретичних і прикладних задач, пов'язаних з 

пошуком оптимальних проектних рішень за критеріями ринкового потенціалу, часу, вартості, 

якості, конкурентоспроможності, ефективності. 

Слід зазначити, що не існує універсальної методології управління івент-проектом: вибір 

визначається згідно типу проекту, специфіки навколишнього середовища, можливості 

адаптації для реалізації і умов формування ресурсної бази проекту. 

З урахуванням зазначених аспектів актуалізується необхідність вдосконалення 

проектного управління через розвиток нових підходів, що дозволяють підвищити ефективність 

формування ресурсної бази івент-проекту. 

При цьому слід розуміти, що ключовим внутрішнім фактором у формуванні ресурсної 

бази івент-проекту є компетенції його учасників. Саме тому управління івент- проектами 

здійснюється на основі застосування методології компетентнісного підходу, який реалізується 

за рахунок процесу внутрішнього маркетингу і орієнтований на досягнення ефекту синергії в 

проекті та ефективного використання його ресурсів. 

Внутрішній маркетинг є базовою концепцією, на основі якої розробляються технології 

управління персоналом івент-проектів. 

Його найважливіша практична функція в проектному управлінні полягає в забезпеченні 

зворотного зв'язку зі споживачами, якістю продукту та якістю результату. Аналіз міжнародних 

концепцій дозволяє зробити висновок про те, що на початкових етапах багато вчених 

розглядали внутрішній маркетинг як засіб мотивації працівників для того, щоб вони більш 
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свідомо ставилися до споживача і орієнтувалися на обслуговування [2]. Однак з'явилися й інші 

точки зору щодо внутрішнього маркетингу, які почали свій розвиток з ідеї про те, що 

працівники самі по собі представляють первинний внутрішній ринок. 

Застосування внутрішнього маркетингу спрямовано на формування єдиних цінностей 

учасників команди  івент-проектів. Внутрішній маркетинг покликаний зменшити розрив між 

теоретичним формулюванням і практичною реалізацією корпоративних стратегій. Для 

залучення ресурсів учасники проекту позиціонують свій досвід проектної діяльності, 

розробляють канали зворотного зв'язку і обґрунтовують форми розвитку довгострокових 

відносин.  

Якість управління івент-проектами визначається регулюванням таких елементів: 

– компетенції керівників і персоналу (команди) проектів; 

– управління взаємовідносинами та стейкхолдерами; 

– система комунікацій проекту.  

Саме тому при концептуальному проектуванні і формуванні організаційного 
забезпечення системи управління івент-проектами, розробці регламентів взаємодії учасників 
проекту, процедур управління різними етапами проекту, інструкцій по виконанню процедур і 
шаблонів управлінських документів слід реалізувати компетентнісний підхід. 

Застосування методології управління івент-проектами на основі реалізації 

компетентнісного підходу та концепції внутрішнього маркетингу сприяє збільшенню реальної 

віддачі і результативності від використання ресурсів проекту, створює передумови для 

розвитку конкретних переваг і ініціювання залучення ресурсів, необхідних для реалізації івент-

проектів. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СТРАТЕГІЧНОГО 

МЕНЕДЖМЕНТУ В УКРАЇНІ 

 

Ключові слова: стратегічне управління, розвиток, стратегія розвитку підприємства. 

Анотація. Визначено сучасний стан, проблеми та умови розвитку стратегічного 

менеджменту на підприємствах України. 

В умовах глобальної ринкової економіки без стратегічного управління неможливе 

ефективне функціонування та розвиток будь-якого підприємства. Сучасний світ перейшов на 

етап формування інтелектуального суспільства, яке базується на економіці знань, тому теорія 

та практика стратегічного менеджменту виходить на якісно новий рівень свого розвитку. 

Сучасний менеджмент характеризується прийняттям управлінських рішень в умовах 

агресивного зовнішнього середовища. Відповідно успішна діяльність підприємств в умовах 

конкуренції все більш залежить від стратегічних рішень керівництва. 
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Сьогодні суб’єктам економічної діяльності необхідні такі стратегії розвитку, які б 

дозволили підтримувати стійкі конкурентні переваги у довгостроковому періоді. Це висуває 

нові, у тому числі нетрадиційні, вимоги до якостей управлінців усіх рівнів, націлює на 

формування особистості з креативним типом мислення, ініціативою, самостійністю й 

оригінальністю у прийнятті рішень. 

У той же час, у господарській практиці України механізм стратегічного менеджменту 

знаходиться на стадії становлення. Характерною рисою сучасного стану стратегічного 

управління є те, що на більшості підприємств відсутнє стратегічне бачення їх розвитку [1]. 

Причинами такого стану до цього часу, на наш погляд, залишаються: 

- рудименти старих підходів до управління підприємствами, що лишились ще з часів 

командної економіки; 

- нестабільність податкової системи та неефективність податкового адміністрування; 

- недостатній розвиток фінансового ринку. За оцінкою Всесвітнього економічного 

форуму за цим показником Україна посідає 114 місце з 148 країн. Особливе занепокоєння 

викликає 142 місце у показнику надійності банків[2]. 

- корупція на всіх рівнях управління; 

- споживацько-агресивне відношення усіх правоохоронних і контролюючих органів до 

бізнесу; 

- відсутність правосудного судочинства, що має наслідком низький рівень захисту прав 

власності; 

- неприйнятно великий ступінь невизначеності зовнішнього середовища; 

- агресія з боку Російської федерації, що призводить до довготривалої нестабільності,. 

суттєво підвищує ризик інвестування; 

- низький рівень ефективності законодавства з питань корпоративного управління, що 

обумовлює блокування діяльності підприємств, можливість викривлення відомостей про 

акціонерів, розмивання капіталу внаслідок додаткових емісій акцій, блокування проведення 

зборів акціонерів тощо; 

несприятливий, у цілому, інвестиційний клімат, що є наслідком хронічного затягування 

проведення давно назрілих реформ, які в країнах Балтії і Східної Європи були здійснені ще 15-

20 років тому назад. 
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Ретроспективний аналіз свідчить що, в командній економіці при розробці своїх планів 

підприємство одержувало зверху директивні показники про номенклатуру та кількість 

виробленої продукції, постачальників і споживачів, ціни на свою продукцію, багато інших 

показників і нормативів, що автоматично закладалися в основу розробки планів. Сама планова 

робота зводилася до пошуку відносно ефективних шляхів виконання завдань. Але при повній 

відсутності конкуренції в умовах абсолютно прогнозованого зовнішнього середовища у 

підприємств не було: 

по-перше, мотивації підвищувати якість продукції й ефективність виробництва в цілому; 

по-друге, необхідності займатися стратегічним управлінням. 

Сьогодні підприємство повинне саме визначати і прогнозувати параметри зовнішнього 

середовища, асортимент продукції і послуг, ціни постачальників, ринки збуту, а найголовніше 

– свої довгострокові цілі та шляхи їх досягнення. Цю частину планової роботи й охоплює 

розробка стратегічного плану. Як свідчать результати зарубіжних досліджень, через 

відсутність стратегії близько 50% нових компаній зникають у перші п’ять років свого 

існування чи, досягши певного рівня росту, припинили свій розвиток [3].  

 Швидкі зміни зовнішнього середовища, з одного боку, змушують керівництво 

вітчизняних підприємств впроваджувати нові підходи і методи управління, а, з іншого боку, в 

певній мірі стримують застосування стратегічного менеджменту в системі загального 

управління підприємствами. 

Важливою передумовою розвитку стратегічного менеджменту в Україні є процес 

глобалізації бізнесу, що торкнувся і нашої країни. Глобальні фірми розглядають світ як єдине 

ціле, у якому стираються національні розбіжності й переваги, як наслідок відбувається 

стандартизація споживання. Продукція глобальних фірм (таких як Mars, Siemens, Sony, 

Procter&Gamble, L'Orealyv та безлічі інших) продається у всіх країнах світу і є важливим 

чинником конкуренції на національних ринках. Протистояти натискові товарів глобальних 

фірм можна тільки шляхом широкого застосування захисних і наступальних стратегій у 

конкурентному середовищі. 

Основними умовами розвитку стратегічного менеджменту на підприємствах України, на 

нашу думку, сьогодні є: 

- проведення ефективної грошово-кредитної політики з метою постійного 

забезпечення макроекономічної стабільності; 
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- формування сприятливого бізнес-середовища та інвестиційного клімату; 

- забезпечення сталого економічного розвитку; 

- реформування та забезпечення стабільності податкової системи; 

- ліквідація тиску на бізнес з боку правоохоронної системи та контролюючих 

органів; 

- забезпечення правочинного судочинства; 

- широке застосування еталонних стратегій розвитку суб’єктами господарської 

діяльності, що дає можливість вибору альтернативних шляхів їх розвитку в залежності від 

стану і вектору змін у різних сегментах зовнішнього середовища, а саме в глобальній, 

регіональній, національній економіці,в галузі чи сфері діяльності підприємств тощо, а також 

від стадії життєвого циклу того чи іншого підприємства[4]. 

 

 

Висновки. 

1. Для широкого застосування і розвитку стратегічного менеджменту в 

господарській практиці в Україні необхідні відповідні умови, головними серед яких є 

стабільна й ефективна грошово-кредитна політика, стабільне податкове законодавство, 

забезпечення правочинного судочинства та ліквідація тиску на бізнес. 

2. Досягнення високої результативності та ефективності стратегічного 

менеджменту в конкретній організації  (що залежить від того, в якій мірі його модель 

відповідає викликам зовнішнього середовища, а також від вміння управлінського персоналу 

моделювати ситуацію; вчасно виявляти причини необхідних змін; розробляти та втілювати 

стратегію в життя) є гарним стимулом (умовою) для його впровадження в інших організаціях. 

 3. Використання різних моделей стратегічного управління, як нової системи управління 

на вітчизняних підприємствах, дасть можливість не тільки комплексно планувати подальший 

їх розвиток, але й спрямовувати його на безумовне досягнення поставлених цілей. Як свідчить 

досвід, підприємства, які мають стратегію розвитку та запроваджують стратегічний 

менеджмент, суттєво підвищують свою конкурентоспроможність порівняно зі своїми 

конкурентами. 
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ФУНКЦІІ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В СИСТЕМІ ДІЛОВОЇ 

АКТИВНОСТІ В РЕГІОНІ 

 

Анотація. Представлені функції інноваційного бізнесу: формування попиту на 

продукцію, що має інноваційну характеристику; виробництво інноваційного продукту, якій 

задовольняє вказаний вище попит; створення попиту на креативну робочу силу, здатну 

працювати в інноваційному економічному сегменті; створення в регіоні культури, яка 

просуває інноваційні цінності; будує попит на смарт-інвестиції; моделює суб’єктно-об’єктні 

відносини.  

Ключові слова: інноваційне підприємництво, функції, обструкції. 
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FUNCTIONS OF INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP IN THE BUSINESS 

ACTIVITY IN THE REGION 

Abstract 

Functions of innovative business are presented: formation of demand for products having 

innovative characteristic; production of an innovative product that meets the above demand; creating 

a demand for creative workforce capable of working in the innovative economic segment; creating a 

culture in the region that promotes innovative values; builds demand for smart investment; models 

subject-object relations. 

Keywords: innovative entrepreneurship, functions, obstruction. 

 

Ділова активність представляє собою  дію  фізичних осіб, підприємств, регіону в цілому, 

спрямовану на організацію та здійснення виробництва або надання послуг для задоволення 

потреб споживачів. Ділову активність можливо поділити на: 

8. традиційну, тобто таку, що не містить перед собою завдань впровадження 

новацій, застосування стратегій диверсифікації,  а забезпечує виробництво традиційного 

продукту традиційними способами; 

9. інноваційну, яка спрямована на виробництво інноваційного продукту. 

Законодавче трактування інноваційної діяльності уходить коріннями у 1991 рік, коли було 

прийнято Закон України «Про інвестиційну діяльність», в якому вперше було окреслено 

визначення цього виду активності як «сукупність заходів, спрямованих  на створення,  

впровадження,  поширення  та  реалізацію  інновацій  з  метою  отримання  комерційного  та/або  

соціального ефекту, які здійснюються шляхом реалізації інвестицій, вкладених в  об'єкти 

інноваційної діяльності». [1] Логічного розвитку отримало визначення інноваційної діяльності 

в нормативному акті 2002 року - Законі України «Про інноваційну діяльність», якій артикулює 

даний феномен як «діяльність, що  спрямована  на використання і комерціалізацію результатів 

наукових досліджень  та розробок  і  зумовлює  випуск  на  ринок  нових  конкурентоздатних 

товарів і послуг» [2]. 
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Дослідження інноваційної активності ставить за мету обґрунтувати заходи регіональної 

адміністрації та інших суб’єктів регіонального рівня, спрямовані на створення умов для 

ефективної підприємницької діяльності в інноваційній сфері. Представляє інтерес також 

«исследование исторических истоков инновационного стратегического управления, что 

позволит определить круг предложений современным стратегам, направленным на повышение 

эффективности стратегического менеджмента»[3]. 

Інноваційна активність виконує широке коло функцій в процесі розвитку регіональної 
економіки, до яких віднесено наступні: 

3. Формування попиту на продукцію, що має інноваційну характеристику. 

4. Виробництво інноваційного продукту, якій задовольняє вказаний вище попит. 

5. Формування попиту на креативну робочу силу, здатну працювати і 

інноваційному економічному сегменті. 

6. Створення в регіоні на мікрорівні культури, яка просуває інноваційні цінності. 

7. Створює попит на смарт-інвестиції. 

8. Змінює систему відносин як між суб’єктами підприємницької діяльності, що 

займаються інноваційною активністю, так й з регіональною та державною владою. 

Інноваційна активність головним чином закладається бізнесом ще на його малому рівні, 
що відображено в монографії Мікловди В.П., Ступко А.В. та ін.: «Джерелами розвитку малих 
підприємств є інноваційно-інвестиційні напрями, загальна культура, трудовий потенціал, 
економічна політика держави…» [4] 

Словаки своїми дослідженнями доводять, що так звані «газелі» - малі підприємства, що 
характеризуються високими темпами зростання, «high growth companies and young high growth 
companies, gazelles, are quite rare in the most economies. Gazelles, as an important subgroup of HGE, 
make up only approximately 0.5%-1% of all newly established companies with 10 or more employees 
and with a growth higher than 20% » [5]. 

Інноваційний бізнес створює системність конкурентних переваг, що «виникають у 
результаті реалізації інноваційного потенціалу регіону, полягає в такому: по-перше, внаслідок 
інноваційної діяльності можуть бути створені нові продукти, а відповідно, сформовані нові 
товарні ринки, що надає додаткові можливості як для підвищення рівня якості життя населення 
регіону, так і для збільшення ділового ареалу регіонального бізнесу; по-друге, розширення 
виробничої сфери за рахунок нових видів продукції забезпечує формування робочих місць, 
тобто сприяє зростанню ринку праці регіону та його трудового потенціалу; по-третє, нова 
продукція потребує нових технологій, а це викликає необхідність підготовки фахівців з 
принципово новими компетенціями, що сприяє розвитку освіти та підвищенню якісного стану 
людського потенціалу; по-четверте, нові технології мають більш високу продуктивність, що 
викликає зростання ефективності праці та економії часу і приводить до зменшення витрат на 
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одиницю продукції, збільшення прибутковості та формування фінансових ресурсів 
подальшого інноваційного розвитку.»[6] 

Причини гальмування інноваційної активності в регіонах окреслені Мікловдою В.П : 
«По-перше, в країні не створена ефективно функціонуюча національна інноваційна система, 
невід’ємним елементом якої будуть регіональні системи… По-друге, внаслідок відсутності 
належного фінансування зв’язки науковців Закарпатської області із зарубіжними науково-
інноваційними та освітніми центрами не відповідають сучасним вимогам…. По-третє, відсутні 
важелі мотивації підприємств з упровадження інноваційних технологій або продуктів у 
практичну діяльність… Наступною причиною визначено відсутність системи управління 
ризиками як на рівні держави, регіону, так і в межах більшості підприємств». [6]. Вказані 
обструкції можливо доповнити наступними: 

1. відсутня співпраця приватного бізнесу та держави, яка в інноваційній сфері активно 

застосовується за кордоном у формі приватно-державного партнерства; 

2. відсутня регіональна інноваційна система, яка може координувати дії всіх 

стейкхолдерів в процесі інноваційної активності; 

3. відсутня інституційна система, підтримуюча інноваційну активність. Дія 

інститутів, банків, фіскальних органів, органів регіонального адміністрування не сприяє 

розвитку інноваційної активності.  
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Анотація 

Представлено авторське визначення сутності стратегічного розвитку економічного 

суб’єкта як системи, що містить мету розвитку, управління якістю економічної активності, 

інститути, ресурси та важелі, що мають креативне підґрунтя. Розкрита роль, окреслені 

функції та визначені принципи інноваційного чинника в процесі стратегічного розвитку. 

Обґрунтована необхідність застосування методу каузальної індукції в процесі управління 

інноваційним фактором розвитку. 
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FUNCTIONS AND PRINCIPLES OF ACTION OF INNOVATIVE FACTOR IN THE 

STRATEGIC DEVELOPMENT SYSTEM  

 

Abstract 

It is defined the essence of the strategic development of the economic entity as a system that 

contains the purpose of development, quality management of economic activity, institutions, resources 

and levers that have a creative basis. The role, functions and principles of the innovation factor in the 

strategic development process are revealed. The necessity to use the method of causal induction in 

the process of managing the innovative factor of development is substantiated. 

Keywords: strategic development, innovation factor, functions of innovation, principle of 

innovation. 

 

Стратегічний розвиток господарюючих суб’єктів від підприємства до регіону та країни 

представляє собою комплекс взаємопов’язаних дій, орієнтованих на: 

а) цілеспрямоване формування нової якості економічного буття. Якість визначається 

сукупністю інститутів, технологій, ресурсів, які панують в економіці в певний період часу; 

б) формування довгострокових переваг, які відображають наявність таких можливостей, 

що дозволяють бути життєздатним та успішним гравцем у довгостроковому періоді. «В 

інноваційно-інституційному ракурсі конкурентна перевага передбачає впровадження сучасних 

моделей інноваційного розвитку регіону, які забезпечують його конкурентоспроможність і які 

являють собою інтеграцію трьох технологій: інтелектуальної, управлінської, політичної»;[1] 

в) опанування культурними цінностями, що ставлять во главу кута повагу до власних 

людських ресурсів та навколишнього середовища. Науковцями доведено, що в процесі 

розвитку «важливу роль … відіграє культура населення регіону, в якій переважає вектор 

розвитку і співпраці»;[2] 

 г) застосування креативу як локомотиву перетворень, якій рухається  активізуючи 

внутрішній інтелектуальний потенціал та зовнішні творчі ресурси.  
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Таким чином, стратегічний розвиток можливо визначити як систему, яка містить мету 

розвитку, управління якістю економічної активності, інститути, ресурси та важелі, що мають 

креативне підґрунтя. 

В системі стратегічного розвитку особливе значення мають фактори, які представляють 

собою рушійні сили, важелі стратегічних трансформацій економічного гравця, спрямованих на 

формування конкурентних переваг. Серед групи факторів стратегічного спрямування 

найбільш вагомим, діючим, результативним виступає інноваційний чинник. Інноваційний 

фактор реалізується в процесі інноваційної діяльності, яка за Машковцевим П. є одним з 

бізнес-процесів: «Инновационная деятельность, в свою очередь представляет собой также ряд 

операций (исследования, проектные работы, производство продукта и его реализацию), 

преобразующих получаемую информацию о потребностях рынка и ресурсы в виде технологий 

в инновационный продукт имеющий ценность для потребителя». [3] Даний підхід вважаємо 

обмеженим внаслідок наступних причин. 

По-перше, інноваційний чинник закладається на стадії формування стратегії 

функціонування економічного суб’єкта, виходячи з того, що стратегії поділяються на такі, що 

в основу покладено інноваційне спрямування і таки, що бачать майбутнє у використанні 

традиційних методів ведення господарської діяльності. 

По-друге, інноваційний чинник – це цивілізаційний важіль, іншими словами, новація 

може виступати ендогенною складовою, але для її успішної реалізації, трансформації в 

інновацію потрібне відповідне технологічне, культурне, споживче та інше  оточення. 

По-трете, інноваційний фактор є результатом креативної діяльності, яка можлива лише 

за наявності креативних ресурсів, які, в свою чергу, формуються при певній системі підготовки 

трудових ресурсів, починаючи з раннього дитинства майбутніх працівників та до часу їх 

інтеграції у господарську діяльність. 

На кінець, інноваційний фактор діє в певній системі управління, яка визначає конкретну 

модель інноваційного розвитку: 

Функції інноваційного чинника в стратегічному розвитку економічної одиниці наступні: 

4. Стратегічна, суть за значення якої випливає з вище наведеного. Прикладом ролі 

інновацій у стратегічних досягненнях А. Македонського є інновації та їх інституалізація, що 

описана Кубіній Н.Ю. [4] 
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5. Креативна. Інноваційний фактор сам по собі є сукупністю та результатом 

творчих зусиль. В процесі своєї дії він формує креативний потенціал розвитку економічного 

суб’єкта. 

6. Мотивуюча. В інноваційно орієнтованому суспільстві та бізнесі інноваційна 

діяльність є більш цікава, змістовна, різноманітна та економічно вигідна, що мотивує учасників 

стратегічних дій до саморозвитку. 

7. Соціальна. Інновації формують певний тип соціальних відносин, прикладом чого 

є інтернет-технології, які викликали до життя нові форми соціального спілкування. 

8. Стимулююча. Інновації стимулюють до росту та зміни потреб, що активізує 

економічну активність та розширює ринкові потужності і можливості. 

9. Культурна. Інноваційна діяльність сприяє формуванню культури підтримки 

творчості, терпимості та зваженого ставлення до поразок, які не безумовною складовою 

процесу розвитку. 

10. Диверсифікаційна. Розширяє можливості економічної та ринкової поведінки 

суб’єктів господарювання.  

11. Мультиплікативна. Поява інновацій в однієї сфері, як правило, призводить до 

новацій в інших складових соціально-економічного життя та його технологічного 

забезпечення. 

Принципи дії інноваційного фактору в процесі стратегічного розвитку: 
9. Ефективність. Передбачає спрямованість на зменшення ресурсів, необхідних для 

виробництва продуктів. 

10. Ризикованість. Інновації підвищують невизначеність майбутнього, що достатньо 

повно висвітлено сучасними авторами. [5] 

11. Радикальність. Інновація повинна нести в собі потенціал перетворення процесу 

або продукту, що в свою чергу переводять якість життя спільноти на інший рівень. 

12. Конкурентоспроможність. Інноваційний фактор створює таки умови 

господарської активності, які недоступні іншим учасникам економічного змагання. 

13. Синергетичність. Інноваційний фактор є таким, який виникає в межах 

економічної системи, сприяє її саморозвитку, самоорганізації та самонавчання. Інновація може 

перетворюватися у точку біфуркації, яка визначає майбутній шлях стратегічного розвитку 

діяча. 
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Входячи з наведеного визначення стратегічного розвитку інноваційні фактори мають 
спрямованість на: 

-мету стратегічних трансформацій; 
-якість розвитку; 
-управління розвитком та конкурентоспроможністю; 
-формування інститутів та культури; 
-розвиток технологій; 
-ресурсну базу, що містить й креативні джерела розвитку. 
Факторний підхід до інноваційної активності в процесі стратегічного розвитку вимагає 

застосування каузальної індукції як одного з базових методів в наукових та практичних 
дослідженнях, а також у стратегічному управлінні. Каузальна індукція передбачає послідовне 
дослідження ланцюгу факторів, що обумовлюють появу того чи іншого результату: які дії 
призводять до яких результатів і саме чому. Каузальна індукція дозволяє визначити зайві 
лаги у стратегічному розвитку, з одного боку, та визначити таки кроки та чинники, що 
підвищують результативність розвитку економічної системи. 
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ БІЗНЕС-ОРГАНІЗАЦІЙ 
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Abstract: The article researches a strategic development of business organizations based on 

system approach. The article defines the features of complex strategy of economic, social, 

organizational and other tips development which, in contrast to other groups of strategies, concern 

the organization as a whole. It was proved that of these complex strategy comprises a number of 

strategies, theirs orientation into external and internal environment. The requirements to the 

«strategic set» of complex strategy of strategic development, the author’s specification was presented 

and the necessity of the balance of local strategies. The complex strategies of development must have 

interrelated strategies of economic, innovation, organizational, organizational development. 
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У ринкові економіці існує необхідність і можливість постійного розвитку бізнес – 

організацій (БО). Стратегічний підхід до розвитку соціально – економічних систем довів свою 

доцільність та ефективність. Він заохочує керівників та інших спеціалістів мислити 

перспективно. Робить БО більш підготовленим до змін, в тому числі й раптових. У сучасній 

науковій літературі спостерігається «змішування» двох понять «розвиток організації» та 

«організаційний розвиток». Треба розрізняти розвиток організації, який досягається за 

допомогою широкого спектру важелів економічного, технологічного, соціального, 

інноваційного та іншого типу та організаційний розвиток (плановий, керований і 

систематичний процес перетворень в області систем управління, включаючи усі її складові, 

культури, системи компетенцій БО з метою підвищення її ефективності у процесі досягненні 

її цілей.), як явище, що має відповідні цілі та механізми функціонування. 

Сталий розвиток БО,  як складної, багатоцільової, відкритої соціально – економічної 

системи, на наш погляд, може досягатися за умов гармонізації економічного, технологічного, 

соціального, інноваційного, організаційного розвитку, що забезпечується шляхом системного, 

стратегічного підходу. Розвиток бізнес – організацій - сукупність свідомо визначених цілей та 

сформованих процесів щодо кількісних та якісних стратегічних змін у їх діяльності, базованих 

на збалансованій сукупності комплексних стратегій на основі використання можливостей, що 

їх надає зовнішнє та внутрішнє середовища, що сприяє підвищенню здатності БО протидіяти 

негативним зовнішнім впливам та підвищувати свою конкурентоспроможність. Під 

стратегічним розвитком БО слід розуміти обрану модель системи різнобічних дій БО, яку 

необхідно реалізувати для досягнення поставлених перед ним довгострокових цілей шляхом 

виконання комплексних стратегій. 

Для забезпечення стратегічного розвитку БО має діяти як єдиний стратегічно 

орієнтований механізм. У цих умовах не може існувати жодного елементу, який би залишався 

поза стратегічного впливу. Однак, жорстке функціональне розділення сфер діяльності БО 

часто заважає досягненню загальних цілей розвитку. Кожна організація, як правило, має 

орієнтири в своїй діяльності, яких можна досягти лише зусиллями усієї системи і, щоб їх 

досягти, розроблюють певні комбінації стратегій, які називають комплексними стратегіями. 

Найчастіше до комплексних відносять стратегії: економічного, соціального; організаційного; 
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інноваційного розвитку; розвитку (підтримки) конкурентних переваг БО; охорони 

навколишнього середовища; підвищення продуктивності; антикризова стратегія тощо. 

Враховуючи причини створення БО (приріст інвестованого капіталу), можна стверджувати, що 

базовим типом розвитку є економічний, який створює умови для інших типів розвитку. 

Кожна із зазначених комплексних стратегій складається з декількох локальних, які, в 

свою чергу, можуть бути віднесеними до інших груп стратегій у «стратегічному наборі 

організації» - ресурсних або функціональних. Вперше розв’язання проблеми економічного 

розвитку на основі розробки та виконання комплексної економічної стратегії запропонував 

А.П. Градов [1, 3], який обґрунтував наявність таких необхідних складових: стратегія 

«доходності портфелю», стратегія ціноутворення на фінансових ринках (стратегія поведінки 

фірми на ринках грошей і цінних паперів; стратегія управління капіталом, стратегія 

інвестиційної діяльності фірми); стратегія зниження виробничих витрат, стратегія 

інвестиційної діяльності фірми; стратегія запобігання неплатоспроможності (банкрутства) 

фірми; стратегія матеріального стимулювання персоналу фірми; стратегія взаємодії фірми із 

«зонами стратегічних ресурсів» (ЗСР), стратегія зовнішньоекономічної діяльності фірми; 

стратегія зниження трансакційних витрат тощо, а також обґрунтував їх поділ на «зовнішньо 

орієнтовані» та «внутрішньо орієнтовані». 

Нами було обґрунтовано склад комплексних стратегій соціального [4], інноваційного [5], 

антикризової стратегій [2], а також стратегії організаційного розвитку [5].  

До стратегії соціального розвитку БО доцільно включати такі локальні стратегії: розвитку 

та навчання персоналу; розвитку стратегічного мислення та поведінки; розвитку стратегічних 

компетенцій організації; розвитку організаційної культури та стилю управління; попередження 

та/або розв’язання конфліктів інтересів стейкхолдерів, розвитку соціальної відповідальності; 

розвитку мотивації персоналу, розвитку соціальної безпеки, соціалізації економічного, 

інноваційного, організаційного та ін. типів розвитку організації тощо. 

До комплексної стратегії інноваційного розвитку відносимо такі стратегії: удосконалення 

наявних та формування нових виробничо – управлінських пропорцій на основі організаційно 

– технологічних інновацій,  продуктові інновації, набуття стратегічних інноваційних 

компетенцій персоналом та організацією в цілому, забезпечення привабливості праці та 

підвищення якості життя на основі організаційних, технологічних та соціальних інновацій, 
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створення інноваційних ресурсів, зниження трансакційних витрат (на основі технологічних та 

організаційних  інновацій) тощо.  

До складу стратегії організаційного розвитку БО відносимо стратегії: розвитку 

організаційних методів управління; розвитку зв’язків; розвитку ОСУ; розвитку окремих 

функціональних сфер  організації (функціональні стратегії); розвиток інформаційно – 

аналітичного забезпечення процесів управління; організаційно – управлінської 

реструктуризації; організаційно - правової реструктуризації тощо. У стратегії організаційного 

розвитку спостерігається взаємозв’язок локальних стратегій організаційного розвитку з 

локальними стратегіями соціального розвитку. 

Антикризова стратегія як комплексна стратегія подолання стратегічної кризи БО включає 

такі локальні стратегії:  попередження кризи збуту, кризи постачання, фінансової кризи, кризи 

управління персоналом, виробничої кризи, системної організаційної кризи тощо. Розробка та 

виконання наведених стратегій, на наш погляд, забезпечує умови, в яких розвиток стратегічної 

кризи у БО стає менш ймовірним. 

Наведеними переліками локальних стратегій не вичерпується проблематика того або 

іншого розвитку БО, однак їх можна використовувати як орієнтири для вибору  змістовних 

характеристик комплексних стратегій розвитку  БО. 

Зазначені переліки стратегій демонструють багатогранність їх змісту та складність 

віднесення до тієї або іншої комплексної стратегії. Це як раз й свідчить, з одного боку – про 

необхідність подолання функціонального підходу до визначення стратегій, а з іншого – 

можливості та необхідність через такі стратегії балансувати змістовні та організаційно – 

економічні характеристики комплексів стратегій.  

 

Список використаної літератури: 

1. Экономическая стратегия фирмы: учеб. пособ / Под. ред. А.П. Градова. 3-е изд., СПб.: 

Спец.Лит., 2000, - 588 с. 

2. Шершньова З.Є. Антикризовий «стратегічний набір»: характеристика основних кладових та 

методичних підходів до обґрунтування. / Шершньова З.Є. // Актуальні проблеми управління 

економічними процесами промислових підприємств: Зб. наук. робіт Міжнар. наук.– практ. 

конф., 14–15 лист. 2006 року) // Управління розвитком №7, 2006, Журнал ХНЕУ, Харків,  - 200 

с., с.186 – 190 



240 
 

3. Шершньова З.Є. Економічна стратегія організації: дослідження сутності та методів 

обґрунтування. / Шершньова З.Є. // Стратегія економічного розвитку України: наук. зб.–

Вип..22-23 - К.: КНЕУ, 2008. – 112 с., с.9 - 20 

4. Шершньова З.Є.Комплексна стратегія соціального розвитку організації в умовах кризового 

стану економіки України. Збірник наукових праць. Міжнародна безпека у світлі сучасних 

глобальних викликів: - Mikolas Romeris University, Vilnius. 2018. -  556с. (с. 461 - 468)  

5. Розбудова системи управління бізнес – організацій в інноваційній економіці: / монографія 

[Л.О.Лігоненко, О.І.Гарафонова, Т.В. Омельяненко та ін.] К. : КНЕУ, 2017. – 436 [4] с. / 

Шершньова З.Є. // Розділи: 2.1 Складові елементи підсистеми стратегічного управління 

інноваційним розвитком бізнес - організацій - с. 35 - 50, 2.3 Ідентифікація системи 

організаційного розвитку як основа формування програми інноваційного розвитку бізнес - 

організації - с. 62 – 79. 

  



241 
 

СЕКЦІЯ 3. ЕФЕКТИВНІ БІЗНЕС-СТРАТЕГІЇ МАЙБУТНЬОГО / 

EFFECTIVE BUSINESS STRATEGIES FOR THE FUTURE 

 

 

Арсениевич Оля 

Факультет бизнеса и права университета «Унион-Никола Тесла» в Белграде, Сербия 

olja.arsenijevic@fpsp.edu.rs 

Лилич Владана 

Факультет бизнеса и права университета «Унион-Никола Тесла» в Белграде, Сербия 

vladana.lilic@fpsp.edu.rs 

Шпраиц Полона 

Факультет организационных наук, Университет Марибора, Крань, Словения 

polona.sprajc@fov.uni-mb.si 

 

СТОРИТЕЛЛИНГ КАК ЭЛЕМЕНТ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Аннотация: В статье рассматривается феномен организационнго сторителлинга, 

формулируются основные задачи его использования, а также области его применения в 

организации. В статье рассматриваются технологии создания корпоративной культуры, а 

также передачи, распространения и хранения знаний и информации в организации с 

использованием сторителлинга. На основании анализа литературы и практики, в статье 

освещаются преимущества применения сторителлинга в формировании обучающейся 

организационной культуры.  

Ключевые слова: сторителлинг, управление, организационная культура, управление знаниями, 

корпоративная память.. 

 

Введение 

 

Каждая организация и процесс ее жизненного цикла строит свой нарратив, сталкивается с 

проблемами и эффективно или неудачно решает их, вступая в новые ситуации, взаимодействуя 

с внешней средой, трансформируя свою внутреннюю среду и т.д. Нарратив может быть 
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реалистичным, несколько преувеличенным или полностью выдуманный. Каким бы он ни был, 

нарратив может повлиять на организацию, ее членов и сотрудничество с деловыми 

партнерами, будь то позитивныое или негативное влияние. Он также может повлиять на 

достижение целей или помешать им. Нарративы могут быть мощным способом представления 

и передачи сложных и многоплановых идей. Хорошо продуманные и хорошо рассказанные 

нарративы могут передавать как информацию, так и эмоции, а также ядро и контекст. 

Способность управлять нарративом, сохранять и развивать позитивный нарратив, правильно и 

своевременно донести его до тех, кто в нем нуждается, нейтрализовать негативные элементы, 

а иногда и создавать новый нарратив - это задачи современных менеджеров, которые стремятся 

повысить эффективность социальных отношений в организации посредством применения 

методов сторителлинга. 

 

Сторителлинг как элемент корпоративной памяти 

Сторителлинг использует устный метод передачи информации и знаний как наиболее 

эффективный. Этот метод позволяет непосредственно общаться со всеми его преимуществами. 

Основой для хранения и использования знаний в компании является организация модели 

корпоративной памяти. 

Корпоративная память - это способность организации сохранять, собирать и производить 

неформальные и формальные организационные знания, которые в своем составе обладают 

опытом и традициями, необходимыми для формирования компетенций организации. 

Использование знаний корпоративной памяти обеспечивает подтверждение сотрудничества 

между организационными подразделениями, эффективное управление персоналом и работу с 

клиентами. (Novichkova, 2012.) Если знания существуют в двух формах - невидимых 

(человеческий опыт и практика) и формализованных (документы и записи), корпоративная 

память определяет как культурный, так и технологический процесс сбора, хранения, 

использования, оценки и применения знаний. 

Функционирование корпоративной памяти предполагает наличие структурного 

подразделения, которое собирает и обрабатывает знания в организации, облегчает их 

распространение через административные барьеры и интегрирует их в операционные бизнес-

процессы. (Novichkova, 2012.) Кроме того, облегчается обмен знаниями, знания становятся 

доступными для всех организационных подразделений и т.п. 
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Цели формирования корпоративной памяти: предотвращение потери знаний с отъездом 

определенных экспертов, использование опыта, полученного при работе над проектами, 

извлечение уроков из прошлого, предотвращение будущих ошибок (это особенно важно для 

корпоративной безопасности организации); использование карты знаний организации для 

построения корпоративной стратегии, ускорение распространения информации и знаний и 

повышения эффективности коммуникации, что также является одним из предварительных 

условий обеспечения корпоративной безопасности; совершенствование системы обучения 

персонала, анализ и применение опыта других компаний в работе. 

Основным преимуществом компании за счет применения модели корпоративной памяти 

является способность концентрировать знания в едином сложном корпусе, быстрый доступ к 

знаниям, сокращение времени на приобретение некоторых знаний, снижение риска 

человеческих факторов, что является одной из наиболее распространенных причин угроз 

корпоративной безопасности. 

 

Корпоративная культура 

Культуру можем определить как характерные убеждения и поведение, которые существуют в 

организации. Это набор формальных и неформальных форм поведения, которые организация 

приняла как свой способ ведения бизнеса (Guptara, 1994.) Корпоративная культура определяет 

поведение своих сотрудников и влияет на формирование приемлемого поведения внутри 

организации. (Beach, 1993) 

То, как сотрудники выполняют свою работу, основано на коллективных ценностях, нормах и 

знаниях и оказывает решающее влияние на успех всей организации. 

Корпоративная культура очень сильно влияет на безопасность данных. (Chang & Lin, 2007.) 

Очень важно отметить, что корпоративная культура должна отражать позитивное отношение 

к информационной безопасности во всей организации и соответствовать хорошей практике 

культуры информационной безопасности. 

Культура информационной безопасности основана на повышении осведомленности 

сотрудников о важности и обработке данных, а также на принятии желаемого поведения в 

контексте корпоративной культуры. (Da Veiga & Eloff, 2010. s. 198) 
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 Некоторые авторы раскрыли, что одного лишь внимания к культуре корпоративной 

безопасности недостаточно для понимания всех факторов, влияющих на культуру 

информационной безопасности. (Helokunnas & Kuusisto, 2003). 

 Диллон подчеркивает, что организации, в которых не доминирует культура 

информационной безопасности, будут иметь серьезные проблемы с поддержанием 

целостности и защиты технических систем организации (Dhillon, 1997.) Он также считает, что 

культура информационной безопасности должна быть неотъемлемой частью корпоративной 

культуры, что, в конце концов, подтверждается выводами других авторов - культура 

информационной безопасности представляет собой набор убеждений и уважения к 

определенным ценностям, которые проявляются в действиях и поведении сотрудников и 

защите данных организации. (Andress & Fonseca, 2000; Breidenbach, 2000; Von Solms, 

2000Ramachandran et all. 2008.) 

 

Сторителлинг как инструмент построения культуры информационной безопасности 

Чтобы культура информационной безопасности стала неотъемлемой частью корпоративной 

культуры, все сотрудники должны осознавать важность культуры информационной 

безопасности. С определенной направленностью организации могут быстрее перейти на самый 

высокий уровень информационной безопасности. 

Человеческий фактор является причиной более 75% инцидентов безопасности. Подавляющее 

большинство этих инцидентов происходит случайно, потому что сотрудники не знают о 

последствиях своих (обычно безвредных) действий. Поэтому очень важно, чтобы все 

понимали, каковы вероятные угрозы для активов компании и всего бизнеса и как правильно 

действовать, чтобы снизить риски, присущие этим угрозам. Кроме того, каждый сотрудник 

должен полностью осознавать свою роль в защите системы при управлении людьми, 

информацией и активами. Другие организации, с которыми общается в электронном виде, и 

все внешние поставщики услуг также должны в полной мере осознавать свою роль с точки 

зрения безопасности, информации и активов. Самое главное, высшее руководство бизнеса 

должно понимать угрозы, риски и реализовывать меры безопасности, а также выполнять свои 

обязательства по принятым программам корпоративной безопасности. Явные действия 

руководства в этой области продемонстрируют всем сотрудникам, партнерам и поставщикам 

услуг, что компания стремится защищать своих сотрудников, информацию и активы. 
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Сторителлинг является одним из инструментов формирования корпоративной культуры, в 

которой культура информационной безопасности станет ее неотъемлемой частью. 

Основные задачи сторителлинга по формированию корпоративной культуры такого типа 

относятся к  нескольким пунктам:  

Передача устоявшихся традиций в организации и закрепление ранее принятой корпоративной 

идеологии. Сторителлинг позволяет построить связь между прошлым, настоящим и будущим. 

Использование нарративов помогает лучше понять корпоративные ценности и принципы, по 

которым она функционирует, чтобы им следовать. Лояльность сотрудников повышается с 

ощущением принадлежности к коллективу и полной идентификации с миссией, видением и 

целями организации. В то же время потребность в материальной мотивации снижается. 

Уже отмечалось, что доступность невидимых активов, которые составляют около 80% знаний 

организации, возможна только в процессе межличностных отношений.. Основным 

механизмом формирования наиболее ценных знаний и их применения является личное 

общение сотрудников в сфере общественного влияния, через которое циркулирует 

корпоративный нарратив. 

Внедрение новой корпоративной идеологии. Использование нарратива позволяет новичкам 

быстрее понять корпоративную идеологию, поведенческие и рабочие стандарты. Кодексы 

поведения, корпоративные правила и т.д. часто используются для ознакомления с 

организацией, но рассказывание историй помогает новым сотрудникам глубже проникнуть в 

систему и найти для себя подходящую роль в корпоративной среде. 

Обучение сотрудников путем предоставления примеров безопасного поведения и работы. 

Нарративы об успешном или неудачном опыте приводят к обмену навыками и опытом между 

сотрудниками, уменьшая количество повторяющихся ошибок и в то же время нивелируя 

стресс новых сотрудников в случае ошибки. Невидимые знания, находящиеся в каждом 

сегменте профессиональной деятельности и не записанные в каких-либо инструкциях или базе 

знаний организации, лучше всего передаются неформально. 

Мотивация сотрудников через личный нарратив. Сегодня каждая организация может 

поделиться нарративом о своих мудрых основателях, решительных руководителях и лояльных 

сотрудниках, о хранении комерческой тайны, данных, о интеллектуальном капитале, now-

how... Было бы полезно сохранить всю информацию о менеджерах безопасности, которые 

успешно предотвращали потерю данных, сталкивались с рисками информационной 
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безопасности и т.д. Такие нарративы позволяют сотрудникам почувствовать корпоративную 

культуру, нацеленную на продвижение новых идей, инициатив, самообразование, повышение 

компетентности и уровня информационной безопасности, а также интеллектуального 

потенциала сотрудников, что повышает уровень ответственности сотрудников и уменьшает 

флуктуации. 

Сторителлинг расширяет арсенал инструментов мотивации персонала и укрепляет репутацию 

руководителей, создавая тем самым образец подражания. 

Контроль отношения сотрудников к сбоям руководителей и к проблемным ситуациям, с 

которыми организация периодически сталкивается. Корпоративные нарративы особенно 

эффективны во времена кризиса. 

Повышение уровня эффективности общения на всех уровнях. Чтобы повысить 

осведомленность об информационной безопасности через организацию, необходимо 

реализовать коммуникационную программу, которая предоставит сотрудникам понимание 

необходимости применения передового опыта в области информационной безопасности и 

проинформирует их об их ролях и обязанностях в разработке эффективной системы 

информационной безопасности.. 

Компаниям, которые используют сторителлинг и поддерживают корпоративные мифы, 

удается сформировать эффективную культуру информационной безопасности и существенно 

повысить уровень мотивации сотрудников. (Smirnova & Voskresenskaja, 2009) 

 

Заключение 

Физическим и техническим аспектам информационной безопасности в организациях уделяется 

большое внимание а социальным и культурным факторам, которые на нее влияют, уделяется 

мало или почти не уделяется внимание. 

 Мы считаем, что пренебрежение этим сегментом является основной причиной проблем 

в современных организациях. 

  Использование сторителлинга, позволяет:  

создание корпоративной культуры информационной безопасности, знаний, в том числе 

корпоративных традиций, норм, ценностей, идеологии, правил, лидерства, содействия в 

достижении стратегических целей организации; 

управление мотивацией и обучением сотрудников; 
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повышение уровня эффективности бизнес-процессов создания, хранения и использования 

информации и знаний; 

повышение уровня коммуникационной эффективности в организации и снижение уровня 

формализации; 

построение позитивного имиджа организации во внешней и внутренней среде - сторителлинг 

является наиболее важным инструментом в общественных отношениях; 

контроль проблемных, кризисных периодов в функционировании организации, снижение 

сопротивления изменениям, повышение уровня эффективности управления 

организационными изменениями. 

Хранение знаний в корпоративной памяти позволяет объединять ресурсы в единой точке для 

всех сотрудников, структурировать знания в соответствии с их важностью, настраивать знания, 

проводить анализ и прогнозировать риски. Кроме того, хранение знаний позволяет избежать 

ошибок прошлого. В то же время, опыт взаимодействия с клиентами, сотрудниками и 

заинтересованными сторонами может быть полезным в будущей работе. Он может быть 

представлен как в форме формализованных, так и в виде неформализованных знаний 

сотрудников, частично или полностью, в корпоративных повествованиях, мифах и легендах. 
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Abstract. The conditions of scenario analysis of the behavior of companies on the basis of 

business simulations are considered in the paper. The author has simulated the implementation of 

different pricing strategies of companies in the oligopoly market. 

Keywords: scenario analysis, business simulation, pricing strategy. 

 

Стратегічна поведінка компаній в сучасних умовах відчуває вплив багатьох факторів, що 

пов’язані як із поведінкою споживачів, так і з діями конкурентів. В умовах олігопольних 

ринкових структур, де ключові гравці мають значну ринкову владу, прогнозна оцінка їхніх 

можливих дій набуває особливої значущості. Тому фірми-олігополісти прагнуть оцінити 

можливі наслідки діяльності всіх учасників ринку. Проте, така оцінка представляє собою 

складну задачу в теоретичному та практичному сенсі. Теоретичні основи мікроекономіки та 

маркетингу окреслили напрямки вирішення зазначених проблем, проте, практичне їхнє 

застосування не завжди завершується досягненням очікуваних результатів. Це пояснюється 

тим, що реальна поведінка всіх учасників олігопольного ринку може бути поза межами 

відомих теоретичних моделей. За таких умов проведення сценарного аналізу дій конкурентів 

та споживачів може стати підґрунтям для формування різних функціональних стратегій 

компанії. 

Проведення сценарного дослідження на будь-якому реальному ринку вимагає створення 

математичної моделі, яка могла б із високим ступенем достовірності відтворювати всі ринкові 

процеси та кроки основних його гравців. Розробка таких моделей є надзвичайно складним 

завданням, оскільки в цих моделях має бути врахована величезна кількість факторів, частина з 

яких або майже не підлягає кількісній оцінці, або взагалі не може бути змодельована. Навіть 

якщо таку модель вдасться створити, її практична цінність для досягнення цілей нашого 

дослідження все одно не буде високою, оскільки динамічна зміна умов та основних параметрів 

ринкового середовища вимагатиме розробку нових моделей з новими параметрами. 

Альтернативою реальній моделі ринкової поведінки може бути бізнес-симуляція, яка 

містить в собі модель певної ринкової структури. Найбільшу цінність представляють симуляції 

з олігопольними моделями, оскільки саме у таких видах ринку результативність управлінських 

рішень одних учасників у значній мірі залежить від ринкової поведінка інших гравців. У 

симулятивних моделях є можливість змінювати різні параметри та аналізувати наслідки 

реалізації різних сценаріїв розвитку подій. Таким базовим вимогам відповідає бізнес-
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симуляція «Sigam-Market» [1]. Наявність дружнього інтерфейсу програмного забезпечення 

вказаної бізнес-симуляції дозволяє планувати можливі сценарії подій на ринку та швидко 

отримувати відповіді на питання «Що буде, якщо…».  

Багаторічний досвід застосування автором симуляції «Sigam-Market» для різних 

категорій її користувачів (від студентів бакалаврату з економіки до слухачів МБА-програм 

бізнес-шкіл) дозволив попередньо ідентифікувати особливості у формуванні та реалізації 

різних функціональних стратегій компаній-олігополістів на ринку. Частіш за все команди 

підприємств обирали конкурентні стратегії диверсифікації, лідирування за якістю та стратегії 

високих цін. Проте, реалізація обраної стратегічної поведінки далеко не завжди була 

послідовною. Компанії часто-густо змінювали свої стратегічні наміри під впливом активних 

дій конкурентів. Наприклад, якщо стратегія лідирування за якістю не давала очікуваних 

результатів, то менеджмент компаній міг переходити до стратегії демпінгування, намагаючись 

за рахунок низьких цін не стільки покращити свої ринкові позиції, скільки завдати проблем 

лідеру. У даній роботі пропонується проаналізувати наслідки реалізації різних стратегій у 

рафінованому вигляді без реактивних [емоційних] дій з боку інших конкурентів. Хоча такий 

аналіз також заслуговує на увагу, проте, це може бути предметом інших досліджень.  

Для оцінки наслідків реалізації різних ринкових стратегій потрібно описати формальні 

ринкові умови, визначити параметри, які мають постійний та змінний характер, встановити 

межі та динаміку зміни останніх і, нарешті, встановити перелік показників, які відображують 

релевантні результати впровадження стратегій. Таке визначення вихідних параметрів 

дозволить отримати формальні результати, порівняти їх між собою та зробити відповідні 

висновки щодо вибору найкращої цінової стратегії за різних умов.  

Насамперед, слід визначити структуру ринку. В нашому випадку ми максимально 

спростили базову модель бізнес-симуляції «Sigam-Market», залишивши в ній лише 3 компанії 

виробників умовного товару «А», які діють на одному агрегованому ринку. Функція попиту з 

боку споживачів має такий аналітичний вигляд: 

 

де:  Р – ціна товару, грн; 

  Q – обсяг попиту, од. 

Для цієї функції попиту коефіцієнт цінової еластичності попиту може коливатися від 0,9 

до 15 і більше. Сукупна ємність ринку складає 8 400 од. товару «А» протягом 1-го кварталу. 

985,6 0,135 , 
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Мета сценарного аналізу поведінки учасників цього ринку – встановити, як буде 

змінюватися ринково-економічне становище всіх продавців на ринку за різних сценаріїв їхньої 

цінової політики. В якості показника, що характеризує результативність цінової політики, 

будемо використовувати величину маржинального прибутку. Продавців позначимо, як Лідер, 

1-й Послідовник та 2-й Послідовник. Розглянемо такі базові сценарії політики ціноутворення 

продавців. 

Сценарій 1-й. Лідер підвищує ціни, послідовники залишають свої ціни незмінними. 

Кількісні параметри такого сценарію: Лідер, протягом 5 кварталів поступово підвищує ціни. 

Початкову ціну 600 грн. Лідер у кожному наступному кварталі послідовно збільшує на 100 грн. 

При цьому обсяг пропозиції залишається сталим на рівні 2 750 од. товару в квартал. 

Послідовники параметри своєї пропозиції протягом тих же 5 кварталів не змінювали, 

встановлюючи ціни у 600 грн. і обсяг пропозиції 2 750 од. Результат таких дій продавців легко 

можна спрогнозувати. Лідер не зможе отримати прибутки, а послідовники отримають значні 

переваги. Але після відпрацювання цього сценарію у бізнес-симуляції можна побачити де-які 

деталі. 

Ціна 600 грн, що була встановлена всіма продавцями, виявилась для споживачів дуже 

привабливою, що спровокувало виникнення незадоволеного попиту. Саме низька ціна та 

недостатній обсяг пропозиції призвело до того, що сукупний попит покупців тимчасово 

перевищив початкову ємність ринку. За умов ажіотажного попиту підвищення ціни Лідером 

до 700 грн. у наступному кварталі дозволило йому отримати більший маржинальний прибуток, 

ніж у послідовників (594 833 грн. проти 584 666 грн.), хоча частка ринку Лідера зменшилась з 

33% до 26%. (див. рис. 1.). Більш того, нова підвищена ціна все ще була привабливою для 

певної категорії споживачів, про що свідчить наявність незадоволеного попиту на продукцію 

Лідера, розмір якого суттєво скоротився (з 469 од. до 66 од.). Формальну наявність 

незадоволеного попиту можна вважати підґрунтям для подальшого збільшення ціни Лідером. 

За сценарієм ціна була збільшена на 100 грн. і в 3-му кварталі складала 800 грн. 
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Рис. 1. Динаміка основних показників компаній за 1-м сценарієм. 

Такий крок мав негативні наслідки. Частка ринку скоротилася до 19% і маржинальний 

прибуток став меншим, ніж у конкурентів на 70 тис. грн. Результат здійснення подальших 

кроків у реалізації сценарію з підвищенням цін не викликає жодних сумнівів. Зростання ціни 

до 900 грн. призвело до падіння частки ринку до 10% і скорочення маржинального прибутку 

майже у двічі. Подальше збільшення ціни аж до 1 000 грн. викликало повну відмову споживачів 

від продукції Лідера. В результаті сумарна величина маржинального прибутку Лідера за 5 

кварталів склала 1 909 127 грн. проти 2 813 361 грн. у конкурентів. 

Таким чином, стратегія неухильного зростання цін лише однією компанією в цілому не 

може бути визнана ефективною. Хоча у певних цінових діапазонах вона може давати 

позитивний ефект, але це відноситься більш до тактичних рішень і не стосується вибору 

стратегії. 

Сценарій 2-й. Всі компанії підвищують ціни на свій товар. Формальні параметри цього 

сценарію полягають у тому, що всі 3 компанії одночасно збільшують ціни на однакову 

величину протягом 5 кварталів із постійним обсягом пропозиції. За умов взаємозамінності 

товарів такий сценарій найгірший для споживачів. Зрозуміло, що на практиці реалізація такого 
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перебігу подій має бути заблокована державними органами. Проте, як теоретична модель такий 

сценарій заслуговує на більш детальне дослідження.  

Що показав аналіз результатів моделювання? По-перше, обсяги продаж всіх компаній 

протягом 2-5 кварталів постійно падали при зростанні маржинального прибутку. Ціна у 900 

грн. (50% збільшення початкової ціни!) забезпечувала компаніям більший маржинальний 

прибуток ніж за базовою ціною у 600 грн. (581 592 грн. проти 541 561 грн.). За умов нашого 

сценарного аналізу, таку величину ціни (900 грн.) можна вважати «відправною ціною» або 

максимальною ціною попиту, підвищення якої призводить до повної відмови споживачів від 

придбання даного товару.  

По-друге, разом із збільшенням ціни спостерігалося зростання виторгу. Цей факт 

протирічить базовим положенням мікроекономічної теорії щодо наслідків підвищення цін на 

еластичній ділянці попиту! У відповідності до функції попиту (див. формулу вище), коефіцієнт 

цінової еластичності у діапазоні цін від 600 до 1000 коливався відповідно від 1,73 до 19. Але 

виторг послідовно зростав аж до ціни у 800 грн. при зростанні коефіцієнту цінової еластичності 

від 1,73 до 3,15. Поки ми не можемо пояснити цей феномен, але сподіваємось, що подальші 

спеціальні дослідження дозволять обґрунтувати це явище. 

По-третє, сумарна величина маржинального прибутку, яку отримали всі продавці, 

суттєво перевищила значення аналогічного показника за 1 сценарієм (8 049 912 грн. проти 

7 535 745 грн.), що свідчить про наявність об’єктивних стимулів компаній узгоджувати свої дії 

за 2-м сценарієм, коли всі продавці підвищують ціни. Де-які результати аналізу представлені 

на рис. 2. 
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Рис. 2. Динаміка основних показників компаній за 2-м сценарієм. 

 

Сценарій 3-й. Дві компанії підвищують ціни на свій товар, одна – не змінює своїх цін. 

Результати діяльності компаній за таким сценарієм свідчать про таке. Компанії-ініціатори 

підвищення цін послідовно збільшують свій маржинальний прибуток протягом 1,2 і 3 

кварталів. При цьому компанія Лідер, що не змінювала цінової політики, одержувала протягом 

того ж періоду більший маржинальний прибуток. У 4,5 кварталах подальше підвищення цін 

призводить до катастрофічних результатів у компаній-ініціаторів (див. рис.3). Це відбувається 

через перерозподіл попиту споживачів на користь компанії Лідера. 

Отже, компанія, яка не змінює політики пропозиції, може ефективно протидіяти 

намаганням інших конкурентів збільшити ціни на ринку. Умовою такої протидії є велика 

частка ринку компанії Лідер, яка у 1-му кварталі була на рівні 33%. У подальшому, із 

підвищенням цін компанії-ініціатори втрачали ринкову частку, а компанія Лідер, навпаки її 

збільшувала разом із зміцненням своєї ринкової влади.  
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Рис. 3. Динаміка основних показників компаній за 3-м сценарієм. 

 

Цікавим виявилося співставлення величин сумарного обсягу маржинального прибутку 

всіх компаній, отриманого протягом 5 кварталів за умови реалізації різних сценаріїв. Так, 

найбільший прибуток всі компанії отримали за 2-м сценарієм (всі компанії підвищують свої 

ціни), на другому місці – величина прибутку за 1-м сценарієм, і найгірший результат отримали 

компанії, які діяли за 3-м сценарієм.  

Таким чином проведення сценарного аналізу дозволяє встановити можливі наслідки у 

поведінці компаній на ринку та сформувати майбутню стратегію з урахуванням стратегічних 

дій конкурентів.  
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В останні роки широким попитом користується вирощування сої. Дана культура досить 

швидко вирвалась в лідери агроринку. З 2015 року Україна займає перше місце з вирощування 

сої, а з 2016 стала її експортером у більше ніж 50 країн світу. 

А все тому, що переоцінити її універсальність не можливо. Зернина сої приблизно на ½ 

складається з білку, ⅕ олії, ¼  вуглеводів та 1/9 приблизно становлять корисні мінеральні 

речовини, ферменти, фосфатиди. Саме тому сою використовують для виготовлення тваринних 

кормів, топлив та продуктів харчування. Говорячи, про сою як про продукт харчування варто 

сказати, що з неї виробляють: борошно, молоко, олію, м’ясо, тофу, крупу, окару. 

Також соя приваблива у екологічному відношенні. Вона в значній мірі забезпечує себе 

азотом за рахунок його біологічної фіксації з повітря. У результаті функціонування цього 

процесу азотний баланс ґрунту залишається позитивним без внесення мінеральних добрив. У 

групі однорічних бобових культур соя за інтенсивністю біологічної фіксації азоту з атмосфери 

поступається лише 1 агро культурі - люпину. 

     Вирощування сої в Україні. 

Із моменту проголошення незалежності України посівні площі сої зросли приблизно у 22 

рази — із 92,6 тис. га до 1994,1 тис. га. При тенденції, що останніми роками збільшення 

відбувається в середньому на 9%. Серед регіонів України найбільшими обсягами вирощування 

сої відзначаються: Полтавський (221 тис. га посівів), Хмельницький (190,4 тис. га посівів), 

Київський (172,5 тис. га посівів), Кіровоградський (160,3 тис. га посівів) і Сумський (152,3 тис. 

га посівів). В цих 5 областях  в сукупності зосереджено 45% посівних площ сої (рис.1.) [1,2].  
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Рис. 1. Області з найбільшими обсягами посіві сої в Україні та їх частка у загальній 

структурі в 2017 р [3]. 

 

Як бачимо на діаграмі, більшість посів розташована у Степовій та Лісостеповій зонах 

України.  

Для отримання найкращого ефекту слід висівати 2-3 сорти сої різної скоротливості. Загалом 

в Україні вирощують більше 62 сортів сої, що в свою чергу є найбільший показник у світі.  

          Українська соя на зовнішньому ринку 

Проте Україна лідирує не лише за кількістю виведених сортів, а також і за обсягами 

виробництва. Зокрема у 2009, Україна посіла перше місце в Європі по обсягам вирощування. 

Проте потенціал використовується не повністю і за даними асоціації «Дунайська Соя» Україна 

поступається у врожайності деяким європейським країнам (табл.1.) [4]. 

Таблиця 1. Обсяги виробництва сої 

Країна Україна Словенія Італія Франція 

Врожайність 2,1 т/га 3,47 т/га 3,15 т/га 2,77 т/га 

 

Проте навіть з таким невисоким показником врожайності з 2017 Україна року входить до 9 

країн-виробників сої світу та має досить перспективне майбутнє. 

Для прикладу пропоную розглянути обсяги експорту сої за останні 5 років та результати 

конкуруючої на ринку сої держави – Бразилії (табл. 2.).  

Таблиця 2. Порівняльна характеристика експорту сої Бразилії та України, 2015 – 2019 

рр. 



260 
 

Рік Україна Бразилія 

2015 2,2 млн т 54.32 млн т 

2016 2,6 млн т 51.58 млн т 

2017 2,8 млн т 68.15 млн т 

2018 3 млн т 83.61 млн т 

2019 2,1 млн т 44 млн т 

 

Говорячи про статистику в Україні, видно що останніми роками обсяг експорту зростав, але 

у сезоні  2018/2019 відбувся спад до мінімальної за останні 5 років позначки. Незважаючи на 

те, що у сезоні 2018/2019 вирощено було рекордну кількість сої - 4,5 млн тон, тоді як 2017/2018 

- лише 3 млн тон. На такий спад вплинули так звані «соєві правки», які з вересня 2018 року 

відмінили відшкодування ПДВ у розмірі 20% при експорті сої компаніями, що її не вирощують. 

Це дуже вплинуло на компанії-експортерів та знизило закупівельні ціни на сою всередині 

країни.  

Бразилія – відома своїм швидким темпом вирощування та експортування сої, для прикладу 

у 2006 експорт мої складав лише 26 млн тон. Досягнення такого результату сприяла наявність 

природних ресурсів вкупі з державною політикою, техніко-науковими навичками та 

підприємництвом бразильських фермерів. У Бразилії застосовують технології, що 

відновлюють деградовані пасовища та поля, тим самим збільшуючи кількість територій для 

посів і вирощування аграрних культур а також зберігаючи навколишнє середовище втілюючи 

на територіях свої закони біобезпеки. Проте і у Бразилії теж чітко помітний спад в експорті сої 

у 2018 р. Хоч на відміну від України цей спад пов’язаний з посухою (на 65-70% площах 

фіксувався дефіцит вологи у ґрунті) [5].  

В свою чергу Україні це може дати поштовх до зайняття певного місця на ринках країн, що 

до того імпортували у Бразилії, зокрема це стосується Китаю. Китайський ринок - це мрія усіх 

експортерів, адже китайська економіка посідає друге місце у світі за своєю величиною. В 

додаток населення Китаю збільшується щорічно. Для експортерів важливий обсяг ринку, бо 

чим більший ринок -  тим більше збуту.  
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Кожного року Китай імпортує приблизно 90 млн тонн сої. Українському експортеру дуже 

важливо диверсифікувати ринки збуту і обчислити цільові ніші, групи, яким може бути цікавий 

той чи інший товар, зокрема сої. А ключове завдання вітчизняних виробників – розширити 

товарну номенклатуру експорту, насамперед, за рахунок перероблених соєвих продуктів. 

Висновок:  

Отже, географічне положення України та її родючі чорноземи  гарантують оптимальні 

умови для вирощування сої. Повністю використовуючи свій потенціал та досягнувши 

максимального використання посівів можна подвоїти обсяг сої для експорту та зайняте 

провідне місце у світі. Як бачимо з досвіду Бразилії,  при оптимальних економічних законах 

сою можуть займатись як малі так і великі бізнеси, що як результат на міжнародному рівні буде 

приносити користь економіці держави. Важливо лиш обрати правильну економічну стратегію 

та орієнтир розвитку її виробництва, переробки  та експорту. 
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ДОСВІД СТРАТЕГІЧНОГО ЗРОСТАННЯ ВІД «СТАРБАКС» 

 

Анотація: у статті досліджено теоретичні та практичні аспекти визначення стратегії компанії, 

а також складові елементи стратегії зростання та процес її формування і реалізації у одній зі 

світових компаній «Старбакс». Досліджено переваги і вагу керівної участі засновника 

компаніх у реалізації амбітного стратегічного бачення – розбудові стабільної компанії-лідера, 

яка має один з найбільш упізнаваних і шанованих брендів у світі і славиться умінням надихати 

людей.   
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Abstract:  The article explores the theoretical and practical aspects of defining a company strategy, as 

well as the constituent elements of a growth strategy and the process of its formation and 

implementation in one of the world Starbucks companies. The advantages and weight of the founder's 
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directorial involvement in the implementation of an ambitious strategic vision - building a stable 

leader company that has one of the most recognized and respected brands in the world and is known 

for inspiring people, is explored. 

Keywords: strategic management, growth strategy, Starbucks 

 

Вступ. Стратегічне управління організацією, за досвідом компаній, є складним процесом, 

який складається з планування цілей організації та шляхів їх досягнення,  розподілу завдань 

між підрозділами, впливу та спонукання працівників до діяльності, спостереження за 

діяльністю організації та реагування на виклики як внутрішнього, так і зовнішнього 

середовища. Важливу роль в управлінні організацією відіграє наявність стратегії, яка 

характеризується обраною сферою діяльності, відповідним продуктом, ефективним 

розподілом ресурсів, наявністю конкурентних переваг та ефекту синергії. Саме стратегія як 

чітко визначена спрямованість, що є домінуючим фактором управління, створює належні 

умови для досягнення цілей конкретної організації. 

Постановка завдання. У нашому дослідженні проаналізуємо досвід стратегічного 

управління однієї з найбільших американських компаній “Старбакс”, яка спеціалізується на 

задоволенні потреб клієнтів у споживанні кави, шляхом їх обслуговування у кав’ярнях та 

веденням продажу кави на ринку товарів вже більще 50 років. 

Результати дослідження. За класичним визначенням, стратегічний менеджмент є 

багатоплановим, формально-поведінковим процесом, який має на меті формулювання та 

результативну реалізацію стратегії, яка сприяє балансуванню відносин між організацією, її 

підрозділами та зовнішнім середовищем, задля досягнення встановлених цілей [1]. Відповідно 

сутністю стратегічного менеджменту є встановлення чітких стратегічних планів розвитку, 

розроблених відповідно до структури управління організації задля  досягнення її 

довгострокових цілей та перемоги у конкурентній боротьбі.  

Теоретичні підходи та практика менеджменту довели необхідність тісного взаємозв’язку 

понять життєвого циклу організації та її стратегії. Адже  систематичний перегляд та уточнення 

стратегії відповідно до певного етапу життєвого циклу організації дозволяють її менеджерам 

визначити і застосувати  різні стратегії. У працях американських дослідників А. Томпсона, 

А.Стрікленда знаходимо як загальні стратегії підприємств, так і різні комбінації альтернатив 

[1]. До загальних стратегій підприємства автори відносять: 
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 стратегію зростання  (експансія, диверсифікація, вертикальна та горизонтальна 

інтеграція, глобалізація діяльності) 

 стратегію підтримки (захист наявної частки ринку, підтримка виробничого 

потенціалу на досягнутому рівні) 

 стратегію реструктуризації (скорочення витрат та відсікання зайвого, освоєння нових 

видів продуктів та ринків, коротко- та довгострокова реструктуризація) 

 стратегію скорочення діяльності (“збирання врожаю”, поступове закриття обраного 

напрямку, скорочення частки ринку) 

 ліквідацію (консервація потужностей та закриття, процедура банкрутства, санація) 

 комбінація стратегій. 

Стратегічне зростання як вагомий елемент стратегічного менеджменту здійснюється 

шляхом щорічного підвищення як короткострокових, так довгострокових цілей організації. 

Крім того, стратегічне зростання може відбуватися двома шляхами, а саме: внутрішнім або 

зовнішнім. Відповідно до теоретичних поглядів американського вченого Ф. Котлера 

можливості зростання організації поділяються на: 

 Стратегію інтенсивного концентрованого зростання, тобто експансії, яка створює 

сприятливі умови для “внутрішнього” зростання підприємства, а саме: 

розширення меж ринку, удосконалення товару та глибоке проникнення на ринок; 

 Стратегію інтегрованого зростання, яка забезпечує “зовнішнє” зростання 

організації, запроваджуючи як вертикальну, так і горизонтальну інтеграцію; 

 Стратегію диверсифікованого зростання, яка забезпечує “зовнішнє” зростання 

організації  шляхом концентричної, конгломератної та горизонтальної 

диверсифікації [1]. 

Аналіз досвіду стратегічного зростання американської компанії “Старбакс”, на нашу 

думку, необхідно почати з 2006 року. Незважаючи на те, що дана компанія була заснована в 

1971 році та викуплена компанією Il Giornale у 1987 році[3], оновлення та обґрунтоване 

стратегічне зростання компанія почала з 2007 року – періоду початку світової економічної 

кризи. Передумовами зміни стратегії управління внутрішнім ринком стала не досить 

продумала стратегія зростання на зовнішньому ринку. Шалені темпи зростання компанії на 

світовій арені до 2007 року відволікали увагу керівництва компанії “Старбакс” від проблем, 

які почали з’являтися на внутрішньому ринку, що зосереджувався на території США, а саме: 
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використання старого обладнання, яке гальмувало процес розподілу завдань та робіт між 

працівниками, низька мотивація працівників до виконання роботи, нераціональне 

використання трудових ресурсів в години пік, неправильний процес приготування кави, 

використання обладнання, яке було не досить зручним для персоналу, проблеми з постачанням 

продукції, зокрема, води і т.д. Крім того, у часовому періоді з 2007-2008 рік, кількість клієнтів 

почала невпинно зменшуватися, разом зі скороенням ціною акцій компанії. Ціни компаній-

конкурентів були нижчими, а отже, це поклало початок ціновій війні між компаніями-

конкурентами.  

“Програма перетворень” – це стратегія, що змінила компанію, після повернення Говарда 

Шульца на посаду генерального директора у 2008 році. Ця програма починалась з амбіційного 

стратегічного бачення – стати стабільною компанією-лідером, що має один з найбільш 

упізнаваних і шанованих брендів у світі і славиться умінням надихати людей і плекати їхній 

дух [4]. До стратегії увійшло сім цілей та конкретні методи їх досягнення: 

1. Бути беззаперечним авторитетом у світі кави – поліпшення якості та подачі напоїв, 

відкриття нового смаку заварної кави, створення нових та оригінальних продуктів, 

збільшення частки присутності на ринку кави в США. 

2. Зацікавлювати та надихати партнерів – підготовка та перепідготовка кадрів на всіх 

рівнях компанії, розробка революційного компенсаційного пакета. 

3. Знаходити емоційний відгук у серцях клієнтів – забезпечення клієнтів 

першокласними напоями та сервісами, збереження  на належному рівні витрат та 

зацікавленості торговельних партнерів, сформування неповторного враження на 

відвідувачів від перебування в кав’ярнях, вивчення потреб споживачів їх 

побажань та цінностей. 

4. Розширювати присутність на світовому ринку і зробити кожну окрему кав’ярню 

душею її району – зміна дизайну кав’ярень, введення у меню нових продуктів, 

волонтерство та збір коштів, для розв’язання місцевих проблем. 

5. Бути лідером у сфері етичного вирощення кави й охорони навколишнього 

середовища – початок прямої співпраці з Міжнародним товариством збереження 

природи та Світовою організацією справедливої торгівлі, налагодження нових 

партнерських зв’язків, зменшення негативного вливу кав’ярень на довкілля 
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6. Створити інноваційні платформи розвитку компанії – ріст компанії не лише за 

рахунок збільшення мережі кав’ярень та обсягів продажів кави, але й за рахунок 

появи нових продуктів, які розширять та доповнять асортимент 

7. Розробити та запровадити модель сталого розвитку компанії – скорочення витрат, 

створення ефективної системи постачання, сформування корпоративної культури, 

що стимулюватиме партнерів [4]. 

Власником компанії Говардом Шульцем було розроблено унікальну модель зростання 

компанії “Старбакс”, яка у авторському розумінні подана на рис. 1. Взаємопов’язані елементи 

означеної стратегії мають циклічно повторюватися у кожному закладі, кожній країні, їх 

дотримання співрбітниками є елементом нової крапоративної культури компанії.  

 

 

Рис 1. Унікальна модель зростання “Старбаксу”. Складено авторами на основі джерела 

[4] 

 

Нове бачення стратегічного зростання компанії почалося із запровадження програми 

“Лін”, яка забезпечила кав’ярні новим обладнанням, а саме: комп’ютерами та касовими 

апаратами. Відповідно місцеві менеджери змогли оптимізувати процес роботи кав’ярень та 

застосовувати індивідуальні підходи до вирішення проблем. Крім того, разом з цим відбулося 
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зменшення плинності кадрів. Відбулося запровадження революційного продукту – розчинної 

кави ВІА, що мала смак свіжозмеленої кави. Винайдення різних купажів кави Blonde Roast, 

Pike Place Roast, Cold Brew iced coffee and Evolution Fresh handcrafted smoothies, еспресо-

машини “Мастрена”, мініатюрної кавомашини “Кловер”, програма лояльності (“Мої бонуси 

“Старбакс””), проект MySturbacksIdea.com, запуск проекту “Старбакс діджітал нетворк” та 

інші елементи нової та багатообіцяючої бізнес-моделі “Старбакс кофі інтернешнл”, посприяли 

зміні концепту і дизайну кав’ярень і стали складовими невечерпної формули успіху стратегії 

зростання компанії «Старбакс» як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.  

Власне вирощування кави на плантаціях зі спеціальним кліматом, підтримка фермерів у 

Східній Африці, екологічний спосіб переробки паперових чашок, соціальна відповідальність 

компанії, повага до іноземних культур та адаптація до них, поступове переформатування 

кав’ярень за принципами екологічного будівництва, скорочення витрат та покращення 

ланцюгів постачання, оснащення кав’ярень та сильна і потужна команда керівників – такий 

перелік реалізованих цілей, які компанія вже досягла на даний момент, відповідно до 

прийнятої стратегії зростання. З 2006 року компанія відкрила власні кав’ярні на території 

Єгипту, Бразилії, Данії, у Нідерландах, Румунії, Аргентини, Бельгії, Болгарії, Чехії, Португалії, 

Арубі, Польщі, Угорщині, Швеції, Гватемалі, Кюрасао, Марокко, Коста-Ріки, Фінляндії, Індії, 

Брунеї, Колумбії, Панамі [5].  

Відзначимо, що відповідно до обраної стратегії зростання станом на 2018 рік компанія 

“Старбакс” має сильний імідж бренду, вага якого постійно зростає, починаючи з 2010 року. На 

2018 рок компанія мала високі фінансові показники – ринкова капіталізація склала 81 млрд 

доларів США, а кількість магазинів за 20 років (з 1998 по 2018 рік) зросла з 1 886 до 29 324 

магазини, відповідно. Стали порівняно потужнішими масштабні міжнародні ланцюги поставок 

між кав’ярнями та плантаціями компанії, які розташовані у Латинській Америці, Африці та 

Азіатсько-Тихоокеанського регіоні. Компанія придбала 6 провідних компаній ринку кави, 

серед яких Seattle’s Best Coffee, Teavana, Tazo, Evolution Fresh, Torrefazione Italia Coffee та Ethos 

Water. Систематично компанією здійснюється впровадження інноваційних технологій та 

продуктів харчування (наприклад, продаж кавових кубиків льоду). Сьогодні продукція 

компанії “Стабакс” відповідає світовим стандартам та має чудову якість. Компанія є соціально-

відповідальною та щорічно покращує програми лояльності не тільки до клієнтів, але й до 

споживачів. 
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Дослідниками визначено деякі недоліки компанії “Старбакс”, як от високі ціни за 

чашечку кави, порівняно з конкурентами (наприклад, McDonald’s), встановлення узагальнених 

стандартів до продукції, які інколи не збігаються з культурними стандартами локальних 

(іноземних) ринків. Крім того, протягом останніх років компанія зупинила виробництво і 

продаж товарів, які мали широку популярність серед споживачів, а саме: “Cheese & Fruit Bistro 

Box” та “Сheddar breakfast sandwich”.  

Висновки. Аналіз досвіду стратегічного зростання компанії «Страбакс» засвідчує, що 

застосування свідомо обгрунтованої стратегії відповідно до конкретного етапу життєвого 

циклу компанії, переконлива віддана праця керівника фірми, та готовність співробітників 

поділяти і поширювати належні правила і культуру компанії, дозволять її привести до стійкого 

зростання обсягів продажів, та вибудувати належну корпоративну культуру та філософію, яка 

дозволить зростити число споживчих ринків та результативність бізнесу. Лише продумана 

стратегія зростання на внутрішньому ринку може забезпечити ефективне та результативне 

зростання на зовнішньому ринку. 
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CSR STRATEGY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT _ THE BEST PRACTICIES 

IN GEORGIA 

 

Abstract 

This paper aims to highlight the strategic importance of CSR in companies that operate in 

Georgia and it starts with a study of the specialized literature in order to identify the role of CSR 

strategies in the creation and strengthening of sustainable business.  

We have described some prominent examples in spheres of sustainable and responsible business 

in Georgia and it was concluded that CSR  is not just an unavoidable additional cost of a company 

and it is a force for good by creating healthy communities and healthy environment and at the same 

time achievement of long-term financial value and commercial success.  

Key words: responsible bussiness, CSR strategies, sustainable development, Georgia. 

 

INTRODUCTION: 

Nowadays the topics surrounding Corporate Social Responsibility (CSR) have become more 

complex due to the globalization of the economy and the issues that arise from companies competing 

in international markets. This heightened awareness of CSR and sustainable development has been 

endorsed by increased responsiveness to ethical, social, environmental and other global issues. 

To ensure long-term financial success, businesses need to recognize that they are operating 

within a larger biophysical and social environment and respect the limits and processes governing the 

sustainability of the larger ecosystem as the global economy expands rapidly toward the carrying 

capacity of the planet. Firms, especially large companies, are being challenged to behave in an 

environmentally sustainable and socially responsive manner while maintaining and improving 

shareholder value. 
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Association Agreement EU-Georgia and Georgia’s further integration into the EU’s internal 

market had provided new challenges and opportunities to companies that operate in Georgia, as well 

as new regulations of government and more integration to global market, are in many instances 

strongly linked to the development and the sophistication of their CSR and adhering new standards of 

responsible business conduct.  

 

PURPOSE: 

Specialized literature tried to highlight the importance of corporate social responsibility in 

business strategy. Some authors even consider that "corporate social responsibility initiatives must be 

integrated and internalized by an organization so as to be placed in the heart of the organization"[1], 

to obtain benefits such as improved corporate reputation, increased confidence of customers, increased 

employee motivation and market share. Businesses should be aware that the inclusion of social 

responsibility objectives in the strategy of the organization must be triggered not only by the desire to 

build a positive image, by operational efficiency or the prospect of competitive advantage but as a 

condition of building sustainable businesses.  

This research proposes to make a classification of corporate social responsibility strategies 

involved in building a sustainable business and outline the characteristic of CSR strategies for 

companies that operate in Georgia. 

 Companies can choose the proper management strategy from a varied array of social 

responsibility and sustainability strategies, such as: "resign strategy, defensive strategy and offensive 

strategy" [2]. “Resign” strategy is used when, due to lack of pressures and incentives, but also based 

on the capacity of innovation of the organization, it is decided not to begin the implementation of 

sustainability. Businesses can choose a defensive strategy for specific products or services, and, at the 

same time, an offensive strategy for other categories of products or services. Besides, organizations 

can choose different strategies for different aspects of sustainability [3]. Organizations with a low 

level of innovation will choose a defensive strategy, while organizations with a high level of 

innovation can implement offensive strategies.  

Social responsibility strategies can also be sort into four categories of strategies: obstructionist, 

defensive, accommodative and proactive. Companies that adopt an obstructionist strategy reject any 

form of ethics or social responsibility that does not meet the economic interest, companies that choose 

a defensive strategy reject only ethical responsibilities and protect their interests within the legal 
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framework; companies that adopt accommodative strategy support certain ethical responsibilities, 

particularly those of stakeholders, without initiating voluntary actions for the common good; proactive 

companies distinguish themselves by fully recognizing social responsibilities and by an active 

engagement to minimize their negative impact and meet stakeholder needs [4]. 

 Choosing the right social responsibility strategy impacts business by: "reducing costs and risk, 

maximizing profits and competitive advantage, increasing reputation and legitimacy and creating 

synergistic value" [5]. "By building a business strategy to align economic, social and environmental 

performance to long-term business values, corporate social responsibility becomes part of the business 

and adds long-term value for both the company and the society" [6]. 

In order to integrate and adopt CSR strategy fully the companies need to take the following 

steps: a) Define CSR for their particular business; b) Understand motivations underlying its 

commitment; c) Establish policies and goals to achieve CSR; d) Establish measures to monitor their 

accomplishments in CSR [7]. 

The signing of the Association Agreement and the DCFTA with the European Union in 2014 

was a significant transition of political, economic and social institutions and at the same time opening 

for Georgian companies the world’s largest market with more than 500 million consumers. Nowadays 

companies that operating  in Georgia faces new challenges and opportunities. The deeper integration 

with the global economy requires organizations to consider new economical-political and social 

environments and to clearly define their role and business strategies.  

Over the last years, especially in 2018-2019, an increasing number of companies in Georgia 

started promoting their business through Corporate Social Responsibility strategies. The newest 

research of Corporate responsibility in Georgia (supported by the Civil Development Agency _ CiDA 

and Swedish Government)  participated by 1053 small, medium and large companies. Key findings 

of this research were: 

• The large and medium-sized companies are more likely to have written documentation of 

corporate responsibility than small-sized companies. However, the CSR department or manager does 

not exist separately, and these functions are largely overlapped by other structural units. 

• Most large enterprises have implemented at least 1 corporate responsibility project in the last 

3 years. More than 80% of small companies report that they have not done so. Most companies do not 

have a predetermined budget for corporate responsibility activities. 
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• In terms of coverage of corporate responsibility activities, only some large and medium-sized 

companies report that their activities are covered and most small companies do not cover this activity. 

The most popular communication channel is the Internet. 

• The proportion of female employees and managers is greater in large and medium-sized 

organizations than in small companies. 

• Corruption prevention mechanisms are weak, especially in small organizations. 

• Criteria and processes for philanthropy and sponsorship have not been formally written by 

most organizations. 

• The most popular topics of corporate responsibility activities of organizations in Georgia are: 

poverty reduction, promoting a healthy lifestyle and have some CSR projects. 

• The state as well, as the non-governmental sector have significant communications with the 

business sector to show the mutual benefits of the partnership. The picture is more or less the same 

about partnerships with NGOs [8]. 

In general, the main challenges the company faces during the implementation CSR strategy are: 

high implementation costs, the challenge of not clearly identifying  forecasting the advantage of CSR 

long term benefits, rapid and frequent changing of the legal environment, lack of support of 

stakeholders, etc. As for Georgia, the biggest challenge is selfishness and lack of sense of 

responsibility _ 39% and not enough support of government _ 24%. Other factors that cause a low 

level of CSR in Georgia are: problems in business-government relations_ 15%, no clear public 

expectation or demand _ 9%, lack of tradition and experience 9%, lack of finances 8%, etc [9].  

Since 2018 the center for Strategic Research and Development of Georgia (CSRDG) is 

launching the annual Corporate Social Responsibility Excellence Contest _ Georgia’s Responsible 

Business Awards “MELIORA”. “MELIORA” is supported by the European Union and East-West 

Management Institute’s (EWMI) ACCESS project through USAID funding. Therefore, every year 

“MELIORA” Awards will celebrate companies operating in Georgia for most inspiring and 

outstanding projects and initiatives in the area of corporate social responsibility, that change Georgia 

for better [10]. Georgian companies Natakhtari (nomination “The Best Project in the Area of 

Environmental Protection”) and Poti seaporti (nomination “The Best Project in the Area of Human 

Rights”) are double winners at Georgia’s responsible business awards “MELIORA”. The winner of 

“MELIORA” 2019 was also m2 in nomination “Successful Partnership for Sustainable”. 
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Natakhtari _ nomination of partnership and sustainable business. Each year and for a certain 

period, a percentage of sales from each bottle of lemonade sold are transferred to the foundation. Since 

2011 has collected GEL 841,835 and more than 270 beneficiaries (youngsters) have been able to 

receive a professional education. 

Poti seaport _ nomination of the best project in the area of environment protection. Since 2011 

over USD 80 million has invested to improve the port’s infrastructure and equipment. The rotating 

spreaders decrease cargo waste from 2% to 1% which means about 2, 600 tons of copper dust will not 

make its way into the environment[10]. 

These prominent examples in spheres of a sustainable and responsible business will promote 

and strengthen CSR commitment among businesses, encourage and motivate companies to adopt best 

practices and become role models for others and finally, demonstrate that a responsible business, 

aiming to be a force for good by creating healthy communities and healthy environment, achieves 

long-term financial value and commercial success even though some of such pioneer companies have 

not separate departments or CSR managers. 

 

RESULTS OF THE RESARCH: 

We analysed typologies of CSR strategies for development and to highlighted the strategic 

importance of CSR and  the role of CSR strategies in the creation and strengthening of sustainable 

business. Also, we studied the experience of some Georgian companies from deferent industries which 

tended to be the national champions in sustainability/CSR related activities. The outcomes of this 

research are following: 

 CSR is not just an unavoidable additional cost for company. In fact, CSR can 

facilitate a positive value of a firm from the perspectives of management, marketing, 

innovation, and ownership. After all, it becomes key of corporate sustainable development 

strategy of the company. 

 A company can choose it’s proper strategy from 3-4 types of social 

responsibility strategies that support organizations in creating and strengthening 

sustainable business. 

 For successful  implementation of CSR strategy it is very important to pay 

attention to the fact that it must be in harmony with the firm’s mission and sensitive to its 

business culture, environment, and risk profile and operating conditions. 
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 Corporate social responsibility strategies are key factors of a sustainable 

business on the following levels: social and societal, ecological and environmental, supply 

chains and suppliers, corporate image, position in relation to competitors and financial 

performance. 

 With growing attention on the responsible and ethical behavior of business 

throughout the world, as well as in Georgia, companies have to come up with innovative 

approaches to the way they operate. 

 Companies in Georgia prefer to implement “obstructionist” and “defensive” 

CSR strategies rather than “accommodative” and “proactive” CSR strategies. 

 Most of companies that operate in Georgia are focused only on CSR projects 

and have not CSR department on CSR manager. Even though CSR strategies stay a main  

force for good by creating healthy communities and healthy environment and at the same 

time achievement of long-term financial value and commercial success.  

 

CONCLUSION: 

Over the last years (especially in 2018-2019) an increasing number of companies in Georgia 

started promoting their business through Corporate Social Responsibility strategies because the 

customers, the public and the national government expect them to act sustainable as well as 

responsible.  

But the term “Corporate Social Responsibility”(CSR) remains relatively new in Georgia and a 

large part of companies that operate here wrongly perceive of CSR as comprising philanthropic 

“giving” and CSR projects and haven’t fully implemented CSR on strategic levels.  While philantropy 

can seen as one fairly basic component of CSR, it is certainly not the case that CSR is limited to 

philanthropy alone. CSR is something far greater than one-off acts of charitable giving by firms as 

part of a bid to be a good corporate citizen, effective form of risk management, ensuring compliance 

with the social and environmental laws and regulations of the country, and even a means of shared 

value creation. 

And, finally CSR is about business, government and civil society collaboration with the bottom 

line is the achievement of win-win situation and community engagement can play a central role, 

helping companies and their people to understand and ambrace issues, ensuaring a positive impact on 

all stakeholders.  
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СУБ'ЄКТНИЙ ПІДХІД ДО РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ HR-БРЕНДУ 

ВІТЧИЗНЯНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 

У дослідженні визначено сутність стратегічного підходу до розробки  HR-бренду, його 

значення для організації. Проаналізовано поняття «HR-бренд», «репутація» та «HR- 

брендинг». Виокремлено та проаналізовано види HR-брендингу, його основні цілі та підходи до 

побудови. Окреслено процес формування HR бренду, етапи його впровадження на 

підприємстві та оцінка результатів із розвитку. Зазначена доцільність впровадження  HR-

бренду у практиці вітчизняних підприємств та їх ставлення до стратегії його розвитку. 

Ключові слова: HR-бренд, HR-брендинг, cтратегічний розвиток HR-бренда. 
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SUBJECT APPROACH TO THE DEVELOPMENT OF THE HR-BRAND STRATEGY 

OF THE DOMESTIC COMPANY  

 

The study identifies the essence of the strategic approach to HR brand development, its value 

for the organization. The definitions of «HR-brand», «reputation» and «HR-branding» are analyzed. 

The types of HR branding, its main goals and approaches to implementing are identified and analyzed. 

The process of forming the HR brand, the stages of its implementation at the company and the 
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evaluation of results are outlined. The relevance of introduction of HR-brand in the practice of 

domestic enterprises is stated and their attitude to the strategy of development of HR-branding is 

outlined. 

Keywords : HR-brand, HR-branding, strategic development of HR-brand. 

 

Головними індикаторами змін сучасного стану ринку праці в Україні є зростання 

конкуренції, стрімкий розвиток інформаційних технологій, зміни у змісті та формах праці, 

поява професій майбутнього, дисбаланс між попитом та пропозицією робочої сили, дисонанс 

якісної та кількісної підготовки кадрів та ін. У таких умовах між впливовими роботодавцями 

посилюється боротьба за «таланти» – працівників-професіоналів своєї справи та універсальних 

«солдатів», які легко впораються із багатозадачністю, швидко адаптуються до змін та є 

еластичними (agile).  

Допомогти компанії здобути перемогу у залученні талановитих працівників може HR 

брендинг –  потужний інструмент позиціонування та виокремлення компанії на ринку праці, 

що дозволяє їй досягти бажаних конкурентних переваг в боротьбі за компетентних фахівців, 

шо активно розвивається в Україні із середини 2000 років. Як зазначає О.В.Сорока, HR-бренд 

– це фактичне сприйняття організації як роботодавця власними співробітниками і ринком праці 

в цільовому сегменті [1, c.295]. Репутація – це те, що компанія має, незалежно від того, працює 

вона над цим чи ні. HR-бренд формується на основі достовірних знань і відгуків працівників, 

підкріплених власним досвідом взаємодії із компанією роботодавцем. Без цілеспрямованої 

роботи над HR-брендом він може мати негативний або нейтральний характер. 

В сучасному бізнес-середовищі стратегічний розвиток HR-бренда – це ціла наука та 

сучасна стратегічна концепція. Мистецтво та наука стратегічного розвитку бренда пов'язані з 

управлінськими ініціативами щодо залучення та утримання співробітників, які націлені на 

посилення бренду роботодавця. Процес стратегічного розвитку HR-бренда за своєю природою 

є цілісним та втілюється протягом усього життєвого циклу співробітника – від прийому на 

роботу  до виходу на пенсію [2]. 

HR-брендинг – свідомий постійний процес побудови правильного, необхідного 

сприйняття організації як роботодавця цільовою аудиторією – кращими співробітниками 

ключового сегменту та ринком праці в цілому [3, c.61]. Його головне завдання – свідоме 

формування іміджу компанії-роботодавця, що дозволить збільшити потік високоякісного 
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персоналу та знизити його відтік із найменшими витратами. Цілеспрямована і системна робота 

з розвитку HR-брендингу дозволяє суттєво підвищити вартість компанії та посилити її 

лідерські позиції серед конкурентів. 

В практиці стратегічного розвитку підприємств реалізується внутрішній та зовнішній 

HR-брендинг. Відтак, внутрішній HR-брендинг спрямований на підвищення рівня 

задоволеності працівників роботою, формування їх лояльності або відданості – співпадіння 

особистісних цінностей людини та бізнес-цінностей, що забезпечує її залученість в 

організаційні процеси, формує причетність до роботи та приналежність до організації. 

Основними цілями внутрішнього HR-брендингу є: утримання талантів та ТОП-менеджерів, 

зменшення плинності персоналу, зниження витрат та термінів на найм, навчання та адаптацію 

персоналу. Зовнішній HR-брендинг орієнтований на ринок праці та, зокрема, на потенційних 

кандидатів на посаду. Його стратегічною метою є залучення найкращих претендентів на 

вакантні позиції організації, створення іміджу компанії як сучасного роботодавця та 

привабливого бажаного місця роботи.  

Використання стратегічного підходу до побудови HR-бренду зводиться до розгляду 

впливу усіх внутрішніх і зовнішніх заінтересованих сторін (клієнтів та співробітників) через 

призму одного бренду – як інтегрованого корпоративного споживача. Відрізнити процес HR-

брендинг від звичайного інформування ринку про організацію можна, отримавши ствердні 

відповіді на такі питання: чи дійшла інформація до цільової аудиторії – потенційних 

кандидатів, наскільки вона є реальною в очах потенційні кандидатів; як інформація 

сприймається цільовою аудиторією? 

Основні етапи роботи над HR-брендом представлені на рис. 1. 
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Рис.1.Основні етапи роботи над HR-брендом 

Джерело: складено авторами 

 

Результати роботи над HR брендом можна оцінити за такими показниками: щорічний 

аналізу ступеня задоволеності і залученості персоналу за ключовими категоріями (найчастіше 

у формі анкетування персоналу); місце в рейтингу «Кращий роботодавець»; залучення з ринку 

кращих за категоріями з меншими витратами; кількість зустрічей лінійних керівників з 

безпосередніми підлеглими з наданням зворотного зв'язку. 

Для найбільш ефективного процесу формування HR-бренду в організації бажано 

створити робочу групу у складі представників топ-менеджменту; лінійного менеджменту;  

ключової категорії співробітників; PR-служби та HR-команди. У випадку необхідності та 

можливості можна покласти усю відповідальність за розвиток HR-бренду на працівників HR-

підрозділу або PR-підрозділу, але в такому разі необхідно попередньо провести декілька 

фокус-груп в роботі підприємства. 

В останні роки українські підприємства проявляють усе більший інтерес до формування 

та стратегічної ролі в бізнесі HR-брендингу. Українські підприємці почали замислюватися про 

його важливість, за прикладом великих міжнародних корпорацій, що першими почали 

втілювати HR-брендинг на теренах України. Проте, є випадки, коли підприємствам немає 

1
•Визначення цільової аудиторії - необхідно дати відповідь на питання, як виглядає  бажаний 
співробітник, створити його ідеальний портрет.

2
•Визначення  очікуваннь від персоналу - конкретизація, що саме очікується від співробітників.

3
•Створення ціннісної пропозиції для ринку праці, що включає суть бренду, відмінні вигоди, які 
може запропонувати співробітникам лише ця організація.

4
•Створення привабливого девізу - гасло, що виражає ключове позиціонування компанії на ринку 
праці.

5 •Створення візуалізації або знаходження вдалого символу.

6 •Тестування HR-бренду на цільовії аудиторії.

7 •Комунікація бренду співробітникам і ринку праці.

8 •Управління брендом - управління досвідом співробітників, формування причин довіряти бренду 
підприємства
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необхідності працювати над розвитком бренда роботодавця, якщо:  1) плинність персоналу 

становить менше 3-5%; 2) це компанія-монополіст (в межах області/регіону); 3) компанія 

знаходяться у стадії реорганізації/наближається до банкрутства тощо; 4) не плануються 

розвиток (розширення виробництва або ринку збут)  та, відповідно, поява нових робочих місць. 

Отже, можна зробити висновки, що HR-брендинг – це ефективний стратегічний 

інструмент та потужна конкурентна перевага підприємства на ринку, який через вплив на 

внутрішню та зовнішню аудиторію сприяє зростанню лояльності, формуванню іміджу та 

підвищенню престижності, зменшує зусилля керівників у напрямі пошуку 

висококваліфікованих працівників та їх відтік із організації та підвищує його ринкову вартість. 
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УПРАВЛІННЯ МАЛИМІ ПІДПРИЄМСТВАМИ В УКРАЇНІ 

Анотація. 

Висвітлені обструкції, що виникають у зовнішньому оточенні малого підприємства і 

гальмують впровадження стратегічного управління. Основні фактори, які заважають 

розвитку бізнесу та стратегічного управління ним лежать у інноваційній, правовій, 

загальноекономічній, фінансовій, демографічній та культурній сферах. Основним внутрішнім 

фактором повільного впровадження стратегічного управління є невизначеність суб’єктно-

об’єктних відносин. 
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Obstructions that occur in the external environment of a small business and hinder the 

implementation of strategic management are highlighted. The main factors that hinder business 

development and strategic management lie in the innovation, legal, economic, financial, demographic 

and cultural fields. The main internal factor behind the slow implementation of strategic management 

is the uncertainty of subject-object relations. 

Keywords: small business, strategic management, obstruction of enterprise development. 

 

Малий бізнес виконує важливі функції в процесі соціально-економічного розвитку 

країни, розширюючи сферу прикладання праці, генеруючи новації, перетворюючи останні в 

інновації і т.д. Як відмічене Мікловдою В.П., малий бізнес «є надзвичайно конгломератний, 

має спеціалістів, яким доводиться бути фахівцями в різних сферах виробництва…., правильно 

оцінювати роботу кожного працівника….., швидко адаптуватися до зовнішніх чинників 

впливу…»[1] Все це викликає складності в процесі розвитку малого підприємства та 

управління ним. 

Обструкції на шляху існування та розвитку малого бізнесу в Україні є різноманітними, 

але впливають головним чином на підсистему менеджменту. Особливого звучання набуває 

проблема впровадження стратегічного управління розвитком, переходу малого підприємства 

до розряду середнього чи великого. 

На створення умов для впровадження стратегічного управління на малих підприємствах 

суттєвим чином впливає зовнішнє середовище: збільшуючи навантаження обструкцій на 

управління, відволікає керівництво від концентрації саме на процесах управління. Боротьба з 

викликами зовнішнього оточення забирає час та інші ресурси менеджменту, які повинні бути 

спрямовані саме на розвиток та формування довгострокових конкурентних переваг, на вибір 

стратегії, на обґрунтуванні шляхів впровадження інновацій. 

Перепони, що стоять перед стратегічним управлінням на малому підприємстві 

визначаються як внутрішніми факторами, так й навколишнім середовищем. Якщо внутрішні 

обструкції виникають в першу чергу внаслідок невизначеності суб’єктно-об’єктних [2] 

відносин, але вони можуть бути еліміновані внаслідок управлінських дій, то зовнішні виклики 

збільшують ризикованість бізнесу. Тому доцільно їх враховувати в першу чергу при 

впровадженні стратегічного управління підприємством.  
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Дослідження показало, що основними сферами оточення підприємства, де  виникають 

виклики,  є наступні:  

Інноваційна сфера, в якій генеруються новації та виникають імпульси до перетворення 

новацій в інновації. Інноваційна сфера спирається на національні та регіональні інноваційні 

системи, метою яких є саме трансфер ідей у практичну діяльність. Відсутність ефективно 

функціонуючої інноваційної системи зменшують можливості розвитку, а також, відповідно, 

стратегічного управління малим підприємством. 

Законодавча складова – це система заходів, які здійснюються державою для регулювання 

господарської діяльності суб’єктів малого бізнесу в Україні. На сьогодні ми маємо досить 

нечітке і нестабільне законодавче забезпечення у цій сфері. Основними проблемами є 

неопрацьованість законодавства з питань розвитку підприємництва в цілому, а зокрема,  і в 

малому бізнесі. Так, відсутнє визначення бізнесу в нормативних актах, а підприємництво 

розглядається як вид діяльності. Основною проблемою для менеджменту є відсутність 

законодавчо оформленої обов’язковості підтримки швидкозростаючих підприємств, так 

званих “gazelles”[3], та малих підприємств, що діють у сфері інноваційного підприємництва. 

Законодавство повинно надати управлінню підприємством гарантії підтримки державою 

можливостей розвитку малого бізнесу. 

Фінансові чинники негативного впливу – це недостатність фінансових ресурсів у малому 

бізнесі, якій створює обструкції для управління розвитком малих підприємств, Так, прикладом 

можливо назвати обмежений доступ до довгострокових кредитів та не банківських джерел 

фінансування. На даний час мережа банків , які спеціалізуються на секторі малого бізнесу 

недостатньо розвинена. Поряд з цим, високі процентні ставки на отримання кредитів, низька 

ймовірність отримання пільгового банківського кредиту та відсутність банківських гарантій 

відчутно гальмують розвиток малого бізнесу. Оскільки до малих підприємств банки ставляться 

як до ненадійних партнерів з високим ризиком неповернення коштів, то встановлюють 

плаваючі процентні ставки за кредит і , як правило, надають лише короткострокові кредити 

або кредити за умови участі у прибутку. У багатьох випадках малі підприємства не мають 

майна під заставу. За даними дослідження Європейської Бізнес Асоціації (ЕВА)  82% компаній 

потребують кредитних коштів. При цьому 65% опитаних мають з цим труднощі, із них для 

15,5% залучення кредитів є «абсолютно неможливим».[4] Можливий варіант отримання 

фінансування з іноземних джерел на практиці є неможливим для малого бізнесу, оскільки 
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потрібно здійснити та надати техніко-економічне обґрунтування, гарантії повернення грошей. 

Підприємці вказують на нестачу капіталу, як на одну із принципових перешкод в процесі 

ведення бізнесу 

Загальноекономічні чинники. Безумовно, що негативна динаміка основних 

макроекономічних показників  суттєво впливає на тенденції розвитку малого підприємництва 

в Україні та управління ним. Підприємство функціонує як один із елементів реальної 

економічної системи, тому менеджмент реагує на всі зміни, які відбуваються в економіці 

країни. Оскільки 86% МСБ працюють на внутрішній ринок, а малий і мікро бізнес  практично 

весь на  орієнтований на внутрішнє споживання, то низька купівельна спроможність населення 

є головною перешкодою для розвитку і розширення малого бізнесу. [5] Також має негативний 

вплив нестабільність валютного курсу, криза платежів, постійна інфляція в країні і слабка 

конкурентоспроможність товарів в умовах наростання імпорту. 

Демографічні впливи. Відтік трудових ресурсів з країни, є однією з головних проблем, в 

малому бізнесі. Відсутність досвіду і знань у тих, хто розпочинає власний бізнес та недостатній 

рівень поінформованості щодо їхніх партнерів і конкурентів. 

Культурне середовище. Для впровадження інноваційної моделі малого бізнесу, яке 

потребує обґрунтованого стратегічного управління, доцільно сформувати культурне 

середовище, яке буде своєрідним «бульйоном» для підготовки креативних, творчих кадрів, 

здатних працювати в умовах мінливого внутрішнього та зовнішнього ділового середовища. 

Культура формує також а) відношення населення до креативних підприємців, б) попит 

населення на продукцію; в) спрямованість людей на постійне навчання, оволодіння знаннями 

та вміння використовувати інформацію для саморозвитку. 

Цілеспрямована державна підтримка суб’єктів малого бізнесу в Україні має важливе 

значення для країни, оскільки без ефективного функціонування малого підприємництва 

неможливе створення конкурентоспроможної економіки держави в цілому. Крім цього, 

політика підтримки малого бізнесу дозволяє сконцентрувати увагу керівництва на внутрішніх 

факторах та їх взаємодії з зовнішнім оточенням, що створює умови для застосування 

стратегічного управління.  
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Розвиток Індустрії 4.0 та цифрових трансформацій окреслює перед промисловими 
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взагалі та вдосконалення бізнес-процесів зокрема. Автором окреслено теоретичні основи 

цифрової трансформації бізнес-процесів промислових підприємств, які визначають зовнішні 

та внутрішні передумови, принципи нової філософії виробництва, та обрано модель 

інтеграції цифрових трансформацій. Пропозиції можуть бути покладені в основу 

модернізації механізму організації виробничих процесів. 

Ключові слова: цифрові трансформації, бізнес-процес, промислове підприємство. 
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THE BASICS OF DIGITAL TRANSFORMATION OF BUSINESS PROCESSES 

OF THE INDUSTRIAL ENTERPRISES 

 

The development of Industry 4.0 and Digital Transformation outlines the requirements for 

industrial enterprises to implement innovative management tools in general and to improve business 

processes in particular. The author outlines the theoretical foundations of digital transformation of 

business processes of industrial enterprises, which determine the external and internal preconditions, 

principles of the new philosophy of production, and selects the model of integration of digital 

transformations. Proposals can be the basis for modernizing the mechanism of organization of 

production processes. 

Keywords: digital transformation, business process, industrial enterprise. 

 

Широке впровадження систем розподіленого виробництва у практику вітчизняних 

суб’єктів господарювання, з одного боку, прискорює процеси заміни матеріальної складової 

продукції на інформаційну шляхом повної автоматизації та імплементації інформаційних 

технологій у виробничі процеси, а з іншого боку, – вимагає   інноваційного управлінського 

інструментарію, який суттєво відрізнятиметься від традиційного. 

В першу чергу це стосується проблем обміну інформацією (у внутрішньому і 

зовнішньому середовищах підприємств) без перешкод, обґрунтування ефективної системи 

комунікацій, яка буде створена з урахуванням особливостей всіх бізнес-процесів та 
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відповідності інформаційної діяльності (у т.ч. функціональної сумісності, конфіденційності, 

цілісності, доступність, інформаційної безпеки) вимогам бізнесу. 

Зовнішні та внутрішні передумови окреслюють трансформаційні бізнес-процеси 

промислових підприємств. У поєднанні з принципами нової філософії виробництва вони 

впливають на визначення моделі інтеграції цифрових трансформацій.  

Дослідження німецьких вчених щодо компаній, які можуть впроваджувати сценарії 

«Індустрії 4.0» на своїх підприємствах, дозволили сформулювали декілька основних 

принципів нової філософії виробництва, зокрема [1]: 

- сумісність, 

- прозорість, 

- технічна підтримка, 

- децентралізація управлінських рішень (делегування деяких з них кіберфізичним 

системам). 

Одним із завдань цифровізації бізнесу є необхідність побудувати взаємозв'язок рішень 

бізнес-аналітики (Business intelligence – BI), системи планування ресурсів підприємства 

(Enterprise Resource Planning – ERP), системи управління виробництвом (Manufacturing 

Execution System – MES) з промисловим Інтернетом речей (Industrial Internet of Things –IIoT).  

Інтернет речей (англ. Internet of Things, IoT) ‒ мережа, яка складається із 

взаємопов’язаних фізичних об’єктів (речей) або пристроїв, які мають вбудовані датчики, а 

також програмне забезпечення, що дозволяє здійснювати передачу й обмін даними між 

фізичним світом і комп’ютерними системами за допомогою використання стандартних 

протоколів зв’язку [2]. Крім датчиків, мережа може мати виконавчі пристрої, вбудовані у 

фізичні об’єкти і пов’язані між собою через дротові й бездротові мережі. Ці взаємопов’язані 

об’єкти (речі) мають можливість зчитування та приведення в дію, функцію програмування й 

ідентифікації, а також дозволяють виключити необхідність участі людини за рахунок 

використання інтелектуальних інтерфейсів [3].  

Система BI може дати інформацію у вигляді аналізу ключових показників (Key 

Performance Indicators – KPI) і розроблення збалансованої системи показників (Balanced Score 

Card – BSC), за допомогою яких доцільно контролювати процес цифрових трансформацій.  

Отже, теоретичні основи цифрової трансформації бізнес-процесів промислових 

підприємств можуть бути наочно подані у вигляді наступної схеми (рис. 1). 
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Рис.1. Теоретичні основи цифрової трансформації бізнес-процесів промислових підприємств 

 

У подальшому результати даного дослідження та пропозиції можуть бути покладені в 

основу модернізації механізму організації виробничих процесів, а саме: новій моделі 

структури  виробничого ланцюжка, її фінансування, координації тощо, що передбачає 

розробку нових моделей виробництва, а також швидке впровадження інноваційних 

виробничих технологій. 
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ЕФЕКТИВНІ СТРАТЕГІЇ ДЛЯ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ СЬОГОДНІ 

 

Анотація. В даній статті розглядаються основні методи розвитку сьогоднішнього бізнесу 

в Україні задля забезпечення ефективної діяльності підприємств. У зв’язку зі зміною влади та 

новими державними пріоритетами в економіці України спостерігаються послідовні стадії 

наростання нестабільності процесів, у яких діє організація. Темпи цього наростання значно 

вищі за середньосвітові, саме тому проблема прискореного розвитку концепції стратегічного 

управління, розробки стратегії, методів, сценаріїв і засобів ефективних систем управління 

постає найбільш актуальною сьогодні. 
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THE MOST EFFECTIVE STRATEGIES FOR BUSINESS DEVELOPMENT IN UKRAINE 

TODAY 

Abstract. Basic methods of developing today's business in Ukraine to ensure the most effective 

activity of enterprises are examined in this article. Due to the change of government and new state 

priorities in the Ukrainian, economy the instability of the processes in which the organization operates 

is increasing. The rate of growth is much higher than the global average, which is why the problem 

of accelerated development of the concept of strategic management, strategy development, methods, 

scripts and tools of effective management systems presents the most relevant today. 

Key words: business strategy, economic development of Ukraine, "The triple bottom line", culture, 

competitive advantage. 

 

Задля досягнення поставленої мети підприємства повинні поводити себе у власному бізнесі 

і ринковому конкурентному середовищі системно і послідовно, вміти правильно і швидко 

реагувати на непередбачені зміни, злагоджено вирішувати як поточні, так і стратегічні 

проблеми.  

Саме тому запровадження системи стратегічного управління є одним із найнеобхідніших 

процесів у сфері організації управління бізнесом в Україні. Потрібно розуміти, що в основу 

цього процесу саме сьогодні необхідно покласти наявний іноземний досвід в сфері 

стратегічного управління і забезпечити творче перенесення його, з урахуванням специфічних 

умов розвитку економіки України, на вітчизняні підприємства щоб допомогти їм у становленні 

необхідних виробництв і зростанні їх ефективності. 

Які необхідні аспекти складання бізнес-стратегії потрібно враховувати менеджеру? 

1. Постановка правильних запитань. 

Створення успішної бізнес-стратегії полягає не в тому, щоб мати правильні відповіді, а в 

тому, щоб ставити правильні питання[4]. Зустрічаючи складну та широку бізнес-проблему, 

менеджери втрачають, з чого почати. Ще гірше, що багато хто починає намагатися вирішити 

проблему, не отримуючи правильної та повної інформації. Успішні менеджери починають із 

задачі питань як внутрішнім, так і зовнішнім зацікавленим сторонам. Які саме питання, 

необхідні під час складання нашої інтегрованої бізнес-стратегії: 

1) Хто наш основний клієнт? 

2) Які наші основні цінності? 
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3) Як ми визначаємо пріоритетність акціонерів, клієнтів, зацікавлених сторін та 

службовців? 

4) Які результати - економічні, екологічні та соціальні - ми відстежуємо? 

5) Що ми можемо зробити, щоб змінити ігрове поле? 

6) Які ділові, соціальні та політичні невизначеності дозволять нам прокидатися вночі? 

2.  Перейти за межі «Репутації» до «Потрійної нижньої лінії». 

Щоб бути справді стійкими та перспективними, компанії повинні вийти за рамки 

поверхневої потреби бізнесу в управлінні репутацією. Компанії активно інтегрують принципи 

сталого розвитку у свій бізнес, і вони роблять це, переслідуючи цілі, що виходять за рамки 

попередньої турботи про управління репутацією - наприклад, заощадження енергії, розробка 

зелених продуктів та мотивація працівників, які допомагають компаніям залучення вартості за 

рахунок зростання та рентабельності капіталу.Цікава концепція, яка виникла, була «Потрійна 

нижня лінія»[1]. Фраза вперше була придумана в 1994 році Джоном Елкінгтоном, засновником 

британської консультації під назвою «Sustain Ability». Його аргумент полягав у тому, що 

компанії повинні контролювати три різні (і зовсім окремі) показники. Перший - це традиційний 

показник прибутку підприємств - «нижній рядок» звіту про прибутки та збитки. Другий - це 

нижній рядок «облікового запису людей» компанії - це міра в певній формі або формі того, 

наскільки соціально відповідальною є організація протягом її діяльності. Третій - нижній рядок 

облікового запису компанії «планети» - міра того, наскільки екологічно відповідальним він 

був. Таким чином, потрійна нижня лінія (TBL) складається з трьох «Пі»(Ps – profit + people + 

planet): прибуток, люди та планета. Він спрямований на вимірювання фінансових, соціальних 

та екологічних показників діяльності корпорації протягом певного періоду часу. Тільки 

компанія, яка виробляє TBL, враховує повну вартість, пов'язану з веденням бізнесу. 

     Отже, щоб бути по-

справжньому успішним та стійким, 

організаціям потрібно оцінювати 

себе за потрійною сумою чи 

принаймні враховувати цілісні 

аспекти прибутку, людей та планети. 

3. Врахувати різне мислення та 

сприйняття людей. 
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     Якщо менеджери не цінують різного мислення, вони не зможуть побудувати свій бізнес 

у різних регіонах світу. Азія абсолютно відрізняється від Європи, а Європа абсолютно 

відрізняється від Латинської Америки. Навіть у межах Азії існують безліч відмінностей між 

Китаєм, Індією та Індонезією. Це стає складнішим, оскільки навіть усередині нашої держави 

існують відмінності в культурі, споживачах, мовах та способах ведення бізнесу. 

4. Активна співпраця. 

Тільки тому, що всі пов’язані по всьому світу, це не означає, що всі діляться знаннями або 

співпрацюють. Щоб по-справжньому бути зв’язаним, підприємства та менеджери по всьому 

світу потребують зміни настрою. Ефективний спосіб подолання викликів – це співпраця з 

приватним, державним та некомерційним сектором. Сьогоднішній ринок, що швидко 

розвивається, вимагає взаємовигідних партнерських відносин для залучення творчості, досвіду 

та ресурсів, які допоможуть вам досягти стійкого рішення за менший час. Співпраця може 

допомогти компаніям швидко впроваджувати інновації, а іноді навіть створювати рішення 

проблем, які, можливо, ще не є поширеними проблемами. 

Як приклад, давайте розглянемо, як ці керівні кроки можна застосувати до майбутньої 

стратегії української галузі пальмової олії (незважаючи на те, що 6 серпня 2019 року вийшов 

закон «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів»[2], де вказано, що на 

території нашої країни пальмова олія буде заборонена, для експорту станом на серпень 2019 

підготовлено близько 6,7 тисяч тон).  

Почати потрібно із запитання: хто такі відповідні зацікавлені сторони - такі країни-

споживачі, як Грузія, Сербія, Молдова,місцеве співтовариство та міжнародні некомерційні 

організації, такі як «Greenpeace». Крім того, потрібно визначити цілі на коротко- та 

довгострокову перспективу та відповідно керувати відносинами із зацікавленими сторонами. 

Маючи на увазі глобальний тиск на галузь після екологічної кризи 2015 року, а також новому 

закону України, в майбутньому є гостра потреба зосередитись на потрійній нижній лінії. 

Оскільки промисловість пальмової олії має економічний вплив у всьому світі, потрібно 

враховувати різні перспективи та цінувати різні думки. Як промисловість пальмової олії може 

успішно диверсифікуватися на новому ринку, такому як Африка, наприклад? Як галузь може 

охопити інтегровану перспективу бізнесу, яка враховує фінанси, технології та маркетинг? 

Нарешті, як галузь може співпрацювати з іншими організаціями, галузями та урядами, щоб 

підтримувати свою конкурентну перевагу?  
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Отже, підсумовуючи все, можна зазначити: сьогодні Україні задля досягнення поставленої 

мети – більшого розвитку середнього і малого бізнесу, а також посилених приходів інвестицій 

– потрібно діяти. Навчитися гармонійно мислити наперед. Зрозуміти, що основа стратегії – це, 

перш за все, завтра, а не вчорашні стереотипи, і кожен повинен прийняти цифрову епоху, щоб 

не відставати. Потрібно будувати бізнес-плани, не очікуючи допомоги, а шукаючи більш 

комфортні умови. 

Хоча, як ми бачили, на жаль, поки що цей процес на своєму шляху зустрічає багато як 

об'єктивних так і суб'єктивних перешкод. 
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Анотація. У даній роботі розглянуто перспективи розвитку б’юті-бізнесу, який за 

прогнозами  в майбутньому буде посідати одне із провідних місць на світовому ринку. 

Основними причинами тому є старіння нації, вплив мас-медіа, розвиток технологій, процеси 

глобалізації та жорстка конкуренція серед виробників на ринку. 

Ключові слова: б’юті-бізнес, тенденція,, маркетинг, ринок, бренд 

Ivanova Daria 

Student of UZ-91, Faculty of Management and Marketing, 

National Technical University of Ukraine 

«Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute» 

mic124186@gmail.com 

BurtovaAnastasiia, 

studentofUZ-91, FacultyofManagementand Marketing, 

National Technical University of Ukraine 

«Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute» 

burt.anastasia.burt@gmail.com 

RedkoKateryna 

PhD, senior lecturer of International economy Department, 

National Technical University of Ukraine 

«Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute» 

katredko@gmail.com 

BEAUTY INDUSTRY AS A FUTURE MARKET TREND 
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Б’юті-бізнес сьогодні є достатньо перспективним напрямом в бізнесі. Кризи, як правило, не 

приносять йому великих збитків, адже основна їх перевага — стабільність і стійкість. Щоб 

підприємство приносило прибуток, потрібно набрати клієнтську базу. Одним із мінусів у даній 

сфері виступає жорстка конкуренція: виживуть тільки ті компанії, які зможуть запропонувати 

найкращий сервіс обслуговування і вигідні пропозиції своєму споживачеві. 

Світовий косметологічний ринок у 2017 році досягнув $532 млрд. Слідуючи такій тенденції, 

до 2024 року, за оцінкою міжнародної Zion Market Research, він може зрости до $836 млрд, 

щорічно збільшуючись приблизно на 7%. На динаміку ринка в останні роки не сильно впливає 

і коливання світової економіки: попит зі сторони покупців на косметологічну продукцію 

стабільно зростає, і не тільки в жіночому сегменті, але і в чоловічому. Старіння нації 

розвинених країн сприяє збільшенню попиту на антивікову косметику, тоді як серед 

мілленіалів зростає запит на високотехнологічні інноваційні засоби, натуральну й органічну 

продукцію, "гуманістичну" косметику, яка не була б протестованою на тваринах. 

Одними з самих перспективних тенденцій є: 

 Прагнення звести відходи до нуля — більшість брендів скорочують та мінімізують 

кількість відходів, що виникають внаслідок виробництва. Це сприятливо впливає на людей, 

адже тема екології дуже актуальна в даний час; 

 Прозорість рецептур і чесність з клієнтами — значна частина споживачів почали 

розбиратися в складах продукції; 

 Б'юті-мінімалізм замість багатоступінчастого догляду — темп життя зростає, і не у всіх 

людей є час на 10-ступенчітий догляд, популярнішим стають багатофункціональні продукти. 

 Сезонність продукції в різні пори року (влітку використовують живильний крем, взимку 

— зволожуючий, декоративна косметика різних тонів і т.д.) 

Також особливістю індустрії краси є залежність продукції від вікової категорії покупців. Як 

показує статистика, покоління старшого віку готове заплатити набагато більше грошей за 

продукцію, ніж молодь (рис. 1.).  

 

 

 

 

 



296 
 

 

 

 

Рис. 1. Залежність ціни продукції від віку покупці[2] 

 

Великий вплив на розвиток індустрії краси мають мас-медіа. Тут реклама косметичних 

засобів у останні роки перетворилася на масштабний бізнес. Компанії замовляють рекламу у 

людей, які мають значний вплив на глядачів. Останні записують відео-відгук про той чи інший 

товар та викладають його на загальнодоступних ресурсах. Як показує статистика, даний 

формат зацікавлює людей значно більше. Такий спосіб реклами став новим маркетинговим 

ходом, який з кожним роком набирає все більше популярності. Для порівняння, наведемо 

діаграму, у якій продемонстровано цю тенденцію (рис.2). 
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Рис. 2. Щорічні перегляди відео, що пов’язані з красою, на YouTube з 2009 по 2018 рік (у 

мільярдах ) [3] 

 

Ще однією особливістю поширення індустрії через мас-медіа є заохочення до своїх ресурсів 

людей, що відповідають ідеалам краси. Вони наймають їх рекламувати свій продукт, щоб 

заманити інших купувати його, адже ті вірять, що завдяки їй зможуть прирівнятись до тих, 

кого бачать на своєму екрані. Прикладом такої тенденції є Південна Корея, де зараз серед 

молоді набирають шаленої популярності k-pop ідоли. Використовуючи їх вплив на підлітків, 

мас-медіа наймає їх для своєї реклами та пропагує таким чином свої косметичні засоби. 

Також в останні роки набирає популярності поширення своєї продукції через соціальні 

мережі, зокрема через Instagram. Бренди створюють бізес-аккаунт продукції й продають її там. 

За кількістю вподобань можна визначити лідерів такої стратегії (рис.3.): 
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Рис. 3. Лідируючі б’юті-бренди в Instagram за кількістю вподобань (станом на Вересень 

2019) [4] 

Як ми бачимо, наразі перші місця у рейтингу займають виробники США. Але у 

майбутньому очікується зміна лідерів. Великого поширення набуває корейська косметика (в 

минулому році вона активно почала з‘явилася на українському ринку і швидко зайняла стійкі 

позиції на ньому). Також причиною такого прогнозу є поширення напряму «no-cosmetics» в 

США, метою якого є збереження натуральної краси. 

Отже, підсумовуючи вищесказане, можна прослідкувати перспективне майбутнє індустрії 

краси. Очікується зміна лідерів ринку, країни-виробники яких будуть займати перші місця у 

рейтингу за ВВП. Через загострення проблем екології, важливим аспектом буде дотримання 

технологій, які не будуть завдавати шкоди середовищу. Також у майбутньому буде зростати 

вплив мас-медіа на поширення продукції б’юті-індустрії. 
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Анотація. Розкриття поняття планування діяльності підприємства, використовуючи роботи 

науковців. Мета статті є огляд діяльності даного підприємства, констатування уваги на 

доцільність вибраних методів планування, а також викладення власної думки щодо методу. 
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CONCEPT OF STRATEGIC PLANNING OF ENTERPRISE ACTIVITY 

(ON THE EXAMPLE OF OJSC “UKRBUD”) 

 

Abstract. Disclosure of the concept of enterprise activity planning, using the work of scientists. 

The purpose of the article is to review the activity of the enterprise, to state the attention to the 

feasibility of the chosen methods of planning, as well as to express their own opinion on the method. 

Keywords: planning, planning of enterprise activity, strategy. 

 

Дана тема актуальна впродовж багатьох років. Кожен підприємець повинен розуміти як 

стратегічно планувати діяльність свого підприємства. Не використовуючи переваг 

стратегічного планування, фірма й окремі її співробітники будуть позбавлені реального 

способу оцінки цілей і напряму розвитку підприємства. Ця робота створена для того, щоб 

показати як отримати необхідний результат підприємству, забезпечити виконання інтересів 

підприємства по мірі його можливостей. 

Досліджують планування діяльності підприємства у вузькому і широкому значенні 

німецькі вчені Дитгер Хан і Херальд Хунгенберг, та український – Тарасюк. Остання вважала, 

що планування діяльності підприємства – це системний процес управління підприємством 

(при поєднанні усіх визначених теорію та практикою планування концептуальних підходів: 

процесного, системного, ситуаційного, синергетичного тощо), процес передбачення 

майбутнього, розробки та обґрунтування цілей та завдань, визначення найкращих методів і 

способів їх досягнення при ефективному використанні усіх складових наявного потенціалу 

підприємства, встановлення їх взаємодії та забезпечення його розвитку, з метою отримання 

оптимальних результатів відповідно умовам середовища, в якому воно здійснюється та 

задоволення інтересів усіх зацікавлених сторін.  

Чітким і лаконічним є таке визначення: “Планування – це процес визначення цілей і 

вибору оптимального шляху їх досягнення через розробку такого документу як план”. Деякі 

вчені звертають увагу на те, що планування – це не просто уміння передбачити усі необхідні 
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дії. Це також спосіб передбачити проблеми, що можуть виникнути, а отже і можливість їх 

успішно вирішити.  

Узагальнюючи вищенаведені тлумачення досліджуваного поняття, вважаємо, що 

планування – це процес встановлення цілей і окреслення способів їхнього досягнення на 

основі ресурсного потенціалу підприємства, інформації стосовно передбачення майбутнього 

розвитку подій у внутрішньому і зовнішньому середовищі, з урахуванням можливостей і 

проблем, які можуть виникнути, шляхом розроблення планових документів для конкретних 

часових періодів. 

А. Файоль сформулював такі принципи планування: необхідність, єдність, 

безперервність, гнучкість, точність. Р. Акофф запропонував додатково в процесі планування 

керуватися засадами участі, тобто залучення всіх працівників підприємства до процесу 

планування, і холізму, тобто координації та інтеграції процесу планування всіх рівнів і 

підрозділів підприємства. Загалом, Р. Акофф вважав, що планування майбутньої діяльності 

підприємства повинно ґрунтуватися на таких трьох основних принципах: участі, 

неперервності, холізму. 

Є низка видів планування, які відрізняються своїми характеристиками, зокрема : 

стратегічне, оперативне та тактичне. 

В залежності від планового періоду :  

- довгострокове на період З-5-15 років, у якому вирішуються стратегічні питання; 

- середньострокове(перспективне на період 2-5 років), де вирішуються тактичні питання; 

- короткострокове, поточне(на рік, поквартальне, можливо, на місяць, коли вирішуються 

оперативні завдання).  

В залежності від методу обґрунтування:  

 ринкове, вільне (самопланування діяльності фірми в залежності від ринкових інструментів 

– попиту на товар, його задоволення, цін); 

 централізоване, директивне(застосовується на підприємствах державної та комунальної 

форм власності);  

  індикативне(базується на частковому державному регулюванні діяльності через ціни, 

тарифи, знижки, ставки податків, мінімальну заробітну плату та інше). 

В залежності від сфери застосування :  

 планування діяльності підприємства в цілому (корпоративне);  
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 планування міжцехове; 

 планування внутрішньоцехове (ділянки, зміни, бригади). 

Постійні зміни в законодавстві, в технологіях, цінах на енергоносії та інші види товарів і 

послуг доводять, що ми живемо в світі, який швидко змінюється і найчастіше не в тих 

напрямках, які були б до вподоби людям. Підприємства зіштовхуються з невизначеністю, не 

передбачуваними ситуаціями, коли еволюційний підхід, екстраполяційні прогнози та плани, 

що побудовані за методами "приросту", не можуть забезпечити правильної орієнтації та 

підготовки підприємства до майбутнього, а отже, і забезпечити його виживання 

Таким чином, передумовами появи стратегічного планування стали стрімкі зміни в 

зовнішньому середовищі підприємств, що проявляються: 

 у безмежному зростанні можливостей, які відкриваються перед підприємствами 

(одержання ресурсів, розвиток технологій, відновлення і розширення виробництва); 

 у поглибленні й розширенні потреб; 

 у різкому посиленні конкуренції на ринках збуту та ресурсів, інтернаціоналізації; 

 у широкій доступності науково-технічної та економічної інформації, що істотно 

полегшує пошук нових ресурсів і можливостей; 

 у принциповій зміні ролі людини у виробництві і пов'язаному із цим пробудженні його 

творчих можливостей і активності. 

Стратегічне планування є багатоплановим, формально-поведінковим управлінським 

процесом, який допомагає формулювати та виконувати ефективні стратегії, що сприяють 

балансуванню відносин між організацією, включаючи її окремі частини, та зовнішнім 

середовищем, а також досягненню встановлених цілей. 

Вихідною ідеєю, що відображає сутність концепції стратегічного планування, є ідея 

необхідності врахування взаємозв'язку та взаємовпливу зовнішнього та внутрішнього 

середовища при визначенні цілей підприємства. Стратегії в цьому випадку виступають як 

інструменти досягнення цілей, а для їхньої реалізації необхідно, щоб усе підприємство 

функціонувало у стратегічному режимі. 

Метою стратегічного управління є визначення місії, цілей та стратегій, розробка і забезпечення 

виконання системи планів як інструментів реалізації стратегічних орієнтирів з удосконалення 

підприємства та його окремих підсистем, що є основою для забезпечення його 

конкурентоспроможного існування в довгостроковій перспективі. 
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Результатом стратегічного планування є стратегічний план. Розробка стратегічного плану - це 

процес формулювання стратегії по етапам, з роз'ясненням ролі кожного члена підприємства. 

Стратегічні плани складаються з метою хоча б частково послабити або перебороти 

невизначеність, що складається навіть у порівняно близькому майбутньому організації. 

Стратегічне планування - це набір дій і рішень, які використовуються керівництвом для 

розробки специфічних стратегій, що сприяють досягненню загальних цілей організації. 

Стратегічне планування дає значну кількість переваг компаніям, які його застосовують. По-

перше, воно приносить чисто фінансову користь, а по-друге, підвищує престиж та імідж 

компанії. 

Розглянемо приклад статегічного планування діяльності на прикладі ВАТ «Укрбуд». 

Початкова мета компанії «Укрбуд» полягала у забезпеченні реалізації економічних інтересів 

держави, пов'язаних із розвитком будівельної галузі, задоволенні потреб населення, 

підприємств та установ послугами у галузі проектування та будівництва, підготовці 

кваліфікованих робітників, створенні умов для підвищення конкурентоспроможності на 

будівельному ринку. Наразі метою компанії  є забезпечення доступним високоякісним 

інноваційним житлом. Основними функціями корпорації визначено: 

 виконання завдань по будівництву та введенню в дію об'єктів житлово-цивільного і 

промислового призначення за державним замовленням; 

 вирішення питань соціально-економічного розвитку об'єднань, організацій та підприємств, 

що входять до її складу; 

 здійснення цілеспрямованої науково-технічної політики в справі поліпшення якості 

будівництва і промислової продукції; 

 нарощування та підвищення технічного рівня виробництва, ефективного використання 

потужностей; 

 впровадження у виробництво досягнень науки і техніки та визначення напрямів 

зовнішньоекономічної діяльності; 

 удосконалення господарського механізму, широку взаємодію колективів у розвиткові 

прогресивних форм організації праці, госпрозрахунку, орендних відносин, кооперації та 

самофінансування. 

Організація роботи апарату генпідрядної будівельної організації при формуванні річної 

виробничої програми повинна бути виключно чіткою. Аналіз роботи підрядних 
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будівельних організацій свідчить про наявність ряду недоліків в річних планах 

будівельного виробництва і вимагає проведення заходів, які забезпечують відповідний 

порядок, своєчасність і високу якість їх розробки. Відповідальність за порядок, строки і 

якість планування повинна бути не менш суворою, ніж відповідальність за виконання 

планів. Загальне керівництво роботою при формуванні річного плану здійснює керівник 

будівельно-монтажної організації, а методичне – начальник виробничо-економічного 

відділу. В розробці проекту річної виробничої програми, беруть участь відповідні 

функціональні відділи і служби.   

При формуванні річного плану будівельно-монтажної організації необхідно керуватись 

такими принципами:  

 в план повинні включатися тільки ті об'єкти (будови), на які є розроблена проектно-

кошторисна документація і робочі креслення на річні обсяги підрядних робіт; 

 річна програма повинна бути збалансована з матеріально-технічними ресурсами, 

поставками устаткування, кваліфікаційно-професійним складом робітників, парком 

будівельних машин. Необхідно визначити, яка є потреба в матеріально-технічних 

ресурсах, робітниках за професійно-кваліфікаційною ознакою, будівельних машинах і 

механізмах. При цьому потрібно виходити із фізичних обсягів робіт, що передбачено 

виконати в плановому році власними силами організації і норм витрат ресурсів на 

одиницю робіт;  

 в плані повинна бути правильно визначена величина пропорційної діяльності, який 

забезпечував би своєчасне введення в дію об'єктів у наступні періоди і рівномірне 

завантаження будівельних підрозділів впродовж року. Недотримання пропорцій між 

програмою введення в дію об'єктів і за ділом створює умови для порушення норм 

тривалості будівництва;   

 на об'єктах (будовах), які розпочинаються, потрібно передбачити першочергове 

виконання робіт по розвитку виробничої бази будівництва, а також об'єктів 

підготовчого періоду, зовнішніх і внутрішніх доріг, інженерних комунікацій, 

тимчасових будівель і споруд; 

 при розробці плану рекомендується дотримуватися принципу скорочення кількості 

одночасно споруджуваних об'єктів і концентрації ресурсів на обмеженій кількості 

об'єктів, що будуються; 
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 при недовиконанні робіт в попередньому році в плані необхідно передбачити 

збільшення обсягу робіт на цю величину;  

 формуючи виробничу програму, доцільно розглядати по кожному об'єкту виконання на 

початок планового періоду у зіставлені з нормами, виявлене недовиконання слід 

враховувати у виробничій програмі планового року; 

 при аналізі і погодженні внутрішньобудівельних титульних списків і пускових 

комплексів потрібно звертати увагу на ефективне використання капітальних інвестицій.  

Вихідними даними для розробки проекту плану є представлення замовниками протоколів-

намірів по введенню в дію виробничих потужностей і об'єктів, а також обсягів будівельно-

монтажних робіт на запланований рік. Для розробки виробничої програми важливе значення 

має проведення службами будівельно-монтажно їорганізації детального аналізу виробничо-

господарської діяльності і ходу виконання завдань річного плану за попередні роки, а також 

визначення досягнутого технічного і організаційного рівня будівельного виробництва.  

Формуючи виробничу програму, необхідно звернути увагу на фактори, які вплинули як 

позитивно, так і негативно на виконання показників плану в попередні 2 – 3 роки. 

В нашому випадку ВАТ «Укрбуд» має наступні цілі :  

Довгострокові (5-10р.): відкриття дочірних підприємств, організація сервісу з ремонту по 

всій території України.  

Середньострокові (1 -5р.): збільшення кількості експорту через відкриття нових ринків збуту, 

підписання нових договорів щодо імпорту якісних деталей, зниження собівартості продукції, 

запуск виробництва тролейбусів.  

Короткострокові: підвищення заробітної плати працівників, набір висококваліфікованих 

працівників, зміни в структурі організації, закупівля у наступному році сучасного ресурсо-

економного устаткування, збільшення прибутку на 6,5%.  

Отже, можна зробити висновок, що в ситуації ВАТ «Укрбуд» дотримані всі складові 

стратегічного планування : 

 встановлення стратегічних цілей; 

 розробка стратегій з досягнення поставлених цілей; 

 розподіл необхідних для реалізації цілей ресурсів. 

Цілі підприємства є чітко визначені, досяжні, конкретні, враховують вплив середовища 

функціонування, що позитивно впливає на діяльність організації.  
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Існування чіткої стратегії та процес її формування приносить користь, як з фінансової сторони, 

так і з чисто психологічної. Таким чином, кожен керівник, що приймає головні елементи 

стратегічного плану, з найменшими витратами може досягти ефективності в праці. 

За західними оцінками лише 5% підприємців здатні розробити власну ефективну стратегію, що 

забезпечує фірмі прибуток вище середньої по стратегічній зоні господарювання (СЗГ) або 

економіки фірми в цілому. У більшості організацій відсутнє розуміння необхідності 

впровадження системи планування, що враховує реалії ринкової економіки зі стратегічної її 

складової. Причини, як правило, одні і ті ж. Це, в першу чергу, відсутність волі керівництва до 

проведення реформування організації при появі ознак кризи і нестача кваліфікованих фахівців. 

Залежно від розмірів фірми і її оргструктури стратегічне планування здійснюється в два етапи 

в диверсифікованих компаніях (набір СЗГ) і в один етап в спеціалізованих організаціях. У 

першому випадку розробляється стратегія розвитку організації в цілому, а потім визначаються 

стратегії дії в зонах господарювання (ділові стратегії). Стратегічні зони господарювання, які 

визначаються поєднанням наступних факторів: робота-послуга, технологія, тип клієнта, 

географічний район, висловлюють пари "продукт / ринок" для компаній з різноманітними 

напрямками діяльності, багато-номенклатурних виробництвом, виконання робіт за якими 

орієнтоване на різноманітних клієнтів і різні регіони. 
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ЕФЕКТИВНІ БІЗНЕС СТРАТЕГІЇ У ФЕСТИВАЛЬНОМУ БІЗНЕСІ 

 

Анотація. У цій роботі нам хотілось би дослідити нові течії в бізнес стратегіях 

фестивалів. Роздивитися, які методи залучення відвідувачів наразі користуються 

популярністю та чи є вони насправді ефективними.  

Ключові слова: СБО, UGC, фестиваль, стратегія, бренд.  

 

Якщо корпоративний план установлює загальний напрямок розвитку фестивалю, план 

стратегічної бізнес одиниці (СБО) детально визначає, яким чином будуть досягнуті стійкі 

переваги перед конкурентами й у чому полягатиме внесок кожного стратегічного підрозділу у 

вирішенні завдань івенту в цілому. Такий план включає: цілі й установки, що розкриваються у 

термінах: ’’прибуток“; ”частка ринку“; відновлення бренду; аналіз власної позиції на ринку й 

конкурентні відносини. Стосовно до ділових стратегій часто використовується термін 

’конкурентні стратегії“. 

Стратегічні завдання самостійних підрозділів фестивалю є частиною загально 

корпоративного процесу планування. 

Завдання, що потребують вирішення на рівні окремих СБО, можуть бути різними: ріст, 

збереження існуючого положення, використання як джерело доходу, вилучення раніше 

вкладених коштів, створення нових можливостей для бізнесу. 

Розміщення ресурсів як елемент бізнес-стратегії є актуальним, якщо СБО має справу з 

певним числом товарів і ринків. Даний підхід з урахуванням масштабів діяльності копіює 

процес розміщення ресурсів на загально корпоративному рівні. Для оптимального розподілу 
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ресурсів усередині СБО є необхідним аналіз й оцінка привабливості ринків (ринкових 

сегментів, ніш) і конкурентної позиції. 

 

Стратегічні зусилля багато в чому визначаються стратегічними завданнями. Можна 

виділити два альтернативних напрямки розвитку СБО стосовно до існуючої продукції. Це 

збільшення обсягу продажів квитків або підвищення ефективності організації івенту. 

При насиченні ринку звичайно орієнтація на ріст продажів переходить у стратегію 

підвищення ефективності організації. У міру зниження перспектив росту завданням 

стратегічного менеджменту стає пошук нових видів залучення відвідувачів. 

Цілі відносно відвідувачів - правильно вибрати цільову групу відвідувачів і задовольнити 

їхні потреби краще, ніж це роблять конкуренти. Із цією метою проводиться сегментація ринку, 

що дозволяє виділити цільові групи відвідувачів. При аналізі цільової групи споживачів треба 

в першу чергу виділити їхні головні бажання та претензії до схожих івентів. Кожен виділений 

"дефіцит" може стати фактором успіху, якщо вирішувати дану проблему краще, ніж конкурент. 

У конкретній ситуації, коли окрема компанія здійснює тільки один конкретний 

фестиваль, загальна стратегія даної компанії і бізнес-стратегія повністю збігаються. 

Якщо окрема компанія, група компаній чи інша холдингова структура одночасно 

здійснює декілька івентів, загальна стратегія даної холдингової структури відрізняється від 

бізнес-стратегії кожного з відповідних конкретних бізнесів. І при цьому можливі тільки два 

принципових типових варіанти. 

Перший варіант - спільна стратегія холдингової структури являє собою якусь історично 

сформовану стратегію. Тобто об'єктивно історично сформовану загальну стратегію 

ситуаційного об'єднання, в даній конкретній холдинговій структурі різних видів діяльності, які 

включають в себе (гак чи інакше відокремлену) діяльність по окремих конкретних бізнесам і 

(в тій чи іншій мірі централізовану) діяльність щодо їх забезпечення. 

Другий варіант - спільна стратегія холдингової структури являє собою якусь осмислену і 

задану певним суб'єктом стратегію. Тобто загальна стратегія даної холдингової структури - це 

в тій чи іншій мірі професійно розроблена цільова система, яка включає в себе підсистему, що 

складається з бізнес-стратегій по конкретних бізнесам , і підсистему, що складається з 

спеціалізованих стратегій по конкретних централізованим забезпечує видами діяльності. 
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Головний критерій професіоналізму при розробці загальної стратегії конкретної 

холдингової структури - це майбутня конкурентоспроможність і ефективність стратегії, яка у 

відповідності з тими чи іншими обгрунтуваннями осмислено "закладається" саме в дану 

загальну стратегію холдингу. Тобто в загальну стратегію як особливу цільову систему, що 

складається з конкретних бізнес-стратегій і конкретних функціональних стратегій 

централізованого забезпечення. 

У будь-якій ситуації бізнес-стратегія івент бізнесу - це основна і по-своєму винятково 

важлива підсистема загальної стратегії кожної конкретної холдингової структури. При цьому 

специфічно ефективна загальна стратегія холдингової структури - це особлива ефективна 

система, яка (в ідеалі) включає в себе кожну специфічно ефективну бізнес-стратегію і кожну 

специфічно ефективну функціональну стратегію по так званим централізованого забезпечення. 

Маркетинг є ключовим аспектом будь-якого бізнесу та бізнес стратегії. Це не лише 

демонструє ваш товар чи послугу на цільовому ринку, щоб повідомити потенційних клієнтів 

про вашу пропозицію, але також допомагає вижити на високо конкурентних ринках, які 

постійно свідчать про зміни тенденцій. Ось чому маркетингова стратегія також вимагає змін.  

Ось декілька трендів у маркетингових бізнес стратегіях на даний момент: 

Використання сучасних гаджетів, які увійшли в звичку споживачів. 

Це абсолютно важливо. Життя стає все більш легким і, водночас, ефективним завдяки 

сучасним гаджетам. Одним із них, безперечно, є мобільні пристрої (такі як мобільні телефони, 

смартфони, планшети тощо), утиліта яких надзвичайно диверсифікована за допомогою безлічі 

додатків. 

Весь світ рухається швидко, і все, що потрібно зробити - робити це на ходу. Ось що 

роблять люди. Тривалість їх уваги дуже мала, і нічого, що не зважає на них з першого погляду, 

точно не зможе заповідати свою прихильність. Ось де назавжди приходять мобільні пристрої. 

Уявіть собі, скільки мобільних сповіщень ви отримуєте щогодини! І скільки з них 

рекламні! Ці акції пропонують вам нескінченний вибір різноманітних споживчих товарів та 

послуг. Тому весь світ пішов мобільним! Знайте потенціал вашого мобільного пристрою. В 

тім-то й річ. 

"Клієнт - король" з давніх пір є домінантою маркетингу. Кожна людина є потенційним 

споживачем, і кожна людина відрізняється від інших, і тому у нього є свої власні критерії при 

виборі того, що потрібно відвідувати. Маркетинг пропонує їм ряд варіантів на вибір. Але 
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відома тенденція клієнтів - випробувати різні варіанти, поки вони не з’ясують, що їм найбільше 

підходить. І коли вони це дізнаються, вони дотримуються цього. Іншими словами, вони стають 

лояльними до бренду, який їм до вподоби. 

Отже, дослідження ринку - це місце, де все починається. На основі дослідження ринку 

розробляється послуга (івент). Завершальним етапом маркетингової праці є реклама їх на 

цільових ринках. Всі заходи з боку бізнесу закінчуються тут. Далі справа за відвідувачами. 

Необхідно, щоб підприємства розвивалися на відгуках та зворотньому зв’язку, модернізуючи 

свій товар чи послугу. Якщо вони цього не зроблять, їхні конкуренти, безумовно, зроблять крок 

вперед. Ось чому підприємства завжди прагнуть знати, що їх клієнти можуть сказати про 

послугу чи івент. 

Компанії, що займаються електронною комерцією, що розвивається в усьому світі, 

пропонують нашій увазі новий маркетинговий феномен під назвою контент, створений 

користувачем (UGC). Згідно зі статистикою білої книги у Facebook, щодня завантажується 350 

мільйонів фотографій у Facebook, понад 500 твітів  у Twitter, а в TikTok - близько 12 мільйонів 

відео. Причина, по якій вони виявляються надзвичайно ефективними, полягає в тому, що вони 

є там, щоб показати споживачам, що відповідний івент відвідують. Погляди споживачів мають 

більшу автентичність для споживачів, ніж реклами. 

Це дає справедливу інформацію про те, як бренди та споживачі наближаються до 

взаємного створення життєздатної маркетингової стратегії для взаємної вигоди. Дуже часто 

клієнти також отримують винагороду за просування бренду через відгуки. Саме це означає 

взаємну вигоду. Ця тактика надзвичайно цінна для побудови суспільства лояльних або 

відданих клієнтів. 

Крім того, що генерують користувачі, інструменти соціальних медіа також допомагають 

бізнесу робити свою справу з їх допомогою. Якщо маркетинг проводиться ефективно на сайтах 

соціальних мереж, таких як Facebook і Twitter, він може потенційно отримувати прибуток. 

Як би ви з ретельністю не продавали ваші товари, якщо вони не мають маркетингової 

кампанії, вони не будуть продаватись. На ринку є інші конкуренти, які збираються обігнати 

ваш товар чи послугу. Зрештою, якість говорить сама за себе, коли клієнти будуть вже 

використовувати ваш продукт. 

З короткого обговорення вище стає зрозуміло, що життєздатних стратегій, які будуть 

працювати в майбутньому багато. Ми можемо чітко бачити, що маркетинг - це не спосіб 
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орієнтації на простих клієнтів, а скоріше вправа, спрямована на пошук шляхів досягнення 

потенційних клієнтів та переконання їх у корисності вашої послуги, ефективно демонструйте 

свої пропозиції, інформуйте цільовий ринок про те, що є особливим у ваших пропозиціях, 

підтримуйте лояльну клієнтуру, а також збільшуйте її завдяки обслуговуванню їх інтересів 

способами, описаними вище . 

Тут слід визнати, що ця дискусія не є всебічною. Є й інші маркетингові стратегії, але вони 

виходять за межі цієї статті. Тим не менш, стратегії, що обговорюються тут, широко 

використовуються зараз і на них буде будуватись все більше стратегій у майбутньому.  
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КОНКУРЕНТНІ СТРАТЕГІЇ В УМОВАХ ЗЕЛЕНОЇ ЕКОНОМІКИ 
 

Анотація. Статтю присвячено проблемі вибору конкурентної стратегії підприємства в 

умовах зеленої економіки. Охарактеризовано сутність понять «зелена економіка» та «зелений 

бізнес». Узагальнено теоретичні підходи до класифікації видів зелених конкурентних стратегій 

підприємств.  
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COMPETITIVE GREEN STRATEGIES 

 

Abstract. The article is devoted to the problem of choosing a competitive enterprise strategy 

in a green economy. The essence of the concepts of "green economy" and "green business" is 

described. Theoretical approaches to the classification of types of green competitive strategies of 

enterprises are generalized. 

Keywords: green economy, green business, competitive strategy. 

 

Все більше міжнародних та вітчизняних компанії прагнуть позиціонувати себе як 

«екологічно дружні» організації. Менеджмент цих компаній дедалі більше розуміє, що вони 

мають демонструвати споживачам спрямованість на екологічно безпечну діяльність, якщо 

бажають втримати та розширити свою клієнтську базу. Прагнення зберігати та зміцнювати свої 

конкурентні позиції спонукає компанії до вибору конкурентних стратегій, які враховують 

можливості впровадження новітніх еко-ефективних технологій та перспективи зростання 

ринків екологічних товарів та послуг. 

Враховуючи, що рівень усвідомлення важливості екологічних питань із часом тільки 

буде зростати, попит на екологічно чисту продукцію та послуги на вітчизняному та світових 
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ринках також зростатиме. Тому метою дослідження було визначити основні теоретичні 

підходи до формування конкурентних стратегій  в умовах зеленої економіки. 

У міжнародній практиці «зелену» економіку прийнято розглядати як економіку, яка 

сприяє підвищенню добробуту людей і зміцненню соціальної справедливості при одночасному 

істотному зниженні ризиків для довкілля та дефіциту екологічних ресурсів [1]. У відповідь на 

зростання рівня обізнаності населення щодо того, як спосіб життя та споживчий вибір 

впливають на довкілля та підвищення екологічних норм та стандартів активно почав 

розвиватись так званий «зелений» бізнес [2].  

«Зелений» бізнес спрямований на отримання прибутку від продажу екологічних товарів 

і послуг, виробництво та надання яких передбачає застосування методів і технологій, що 

мінімізують екологічно деструктивний вплив на довкілля, а їх використання сприяє створенню 

максимально екологічно сприятливих умов життя для споживачів як у короткостроковому так 

і в довгостроковому періоді. Зелений бізнес прагне дотримуватися принципів збалансованого 

розвитку у своїй діяльності, використовує відновлювані ресурси і намагається звести до 

мінімуму негативний вплив своєї діяльності на довкілля, місцеву громаду, суспільство та 

економіку так, щоб не створювати загроз для нинішнього й майбутнього поколінь.  

Згідно з міжнародною класифікацією до «зеленого» бізнесу відносяться підприємства, 

діяльністю яких є виробництво екологічних товарів та послуг; підприємства, які пішли на 

активні та самостійні дії, щоб змінити свою продукцію та/або процеси, беручи до уваги сталий 

розвиток; та підприємства, які вживають ряд заходів щодо підвищення ефективності процесу 

або змінюють свій імідж [2].  

Інтеграція екологічних аспектів стає звичайним елементом стратегії бізнесу для все 

більшої кількості компаній через операційні й фінансові переваги, які вона надає. Зокрема, 

стратегія розвитку компанії Coca-Cola передбачає, що до 2025 року вона має намір перейти 

на  упаковку, що повністю переробляється, а до 2030 – збирати і переробляти такий же обсяг 

відходів упаковки, скільки вона випускає на ринок [3]. Компанія вже знизила товщину картону, 

вагу пластикових заготовок і скляних пляшок. За три роки це дозволило заощадити 49 тисяч 

тон картону, 4624 тони ПЕТ-матеріалів, 2658 тони скла. Однак інтеграція екологічних аспектів 

потребує розгляду альтернативних варіантів розроблення продуктів чи організації 

виробництва або альтернативних матеріальних затрат, що сприятимуть покращенню 

екологічних показників на різних етапах виробництва чи при використанні продукту. 
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Вибір «зелених» конкурентних стратегій залежить від розміру ринкового сегменту 

«зелених» споживачів та можливості компанії диференціювати свої продукти чи послуги за 

рахунок екологічних заходів. В залежності від базової конкурентної переваги (диференціація, 

низькі витрати) та конкурентного фокусу (продукт/послуга, організаційні процеси) виділяють 

такі «зелені» конкурентні конкуренції як стратегія екологічного цінового лідерства, 

екологічної ефективності, еко-брендингу та зовнішнього екологічного лідерства [4]. В 

залежності від способу створення цінності для клієнтів (диференціація продукту, зниження 

витрат) та активності організації щодо реалізації екологічних змін (пристосування до 

екологічних вимог, перевищення вимог законодавства) виділяють такі генеричні «зелені» 

конкурентні стратегії як стратегія «зеленого» продукту та стратегія зниження забруднення 

навколишнього середовища [5]. 

Конкурентна стратегія «зеленого» продукту передбачає виробництво виключно 

екологічно безпечної продукції. Сектор екологічних товарів та послуг формує так звані «зелені 

ринки», що динамічно розвиваються під впливом підвищення свідомості споживачів щодо 

глобальних викликів та розвитку суворішого екологічного регулювання та вимог зелених 

закупівель. Вітчизняні споживачі вже мають доступ до таких сертифікованих органічних 

продуктів як різні види овочів, сезонні фрукти та ягоди, гарбузи, дині, кавуни, яйця, гриби, 

лікарські трави, горіхи, мед, крупи, борошно, пластівці, джеми, сиропи, соки, напої, рослинні 

олії, спеції, хлібобулочні вироби, молочні та м’ясні продукти. Найширша номенклатура 

спостерігається в продуктових категоріях «молочні продукти» та «бакалія». Основними 

каналами збуту органічних продуктів в Україні є мережеві супермаркети, спеціалізовані 

магазини здорового харчування та спеціалізовані інтернет-магазини.  

Отже, впровадження принципів «зеленої» економіки – важливий пункт в порядку 

денному сучасних компаній. Очевидно, що в найближчі роки міжнародне та національне 

регулювання екологічної сфери тільки посилюватиметься. Щоб убезпечити себе від можливих 

ризиків в майбутньому, компаніям потрібно буде вибирати такі конкурентні стратегії, які 

дають змогу не лише покращити результати діяльності компанії, але й запобігти негативному 

впливу на довкілля або мінімізувати його. 
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Abstract. The purpose of this paper is to explore and compare main peculiarities of cultures of 

Ukraine and Romania that could facilitate business communication between representatives of the 

companies from countries mentioned above. 

We used data of the official Geert Hofstede’s centre to compare key cultural dimensions of Ukraine 

and Romania. Using comparative analysis we offer recommendations for Ukrainian managers 

planning to negotiate with Romanian partners. 

The results of the study indicate that Ukrainian managers should be more open, rational and pragmatic 

dealing with partners from Romania. They should also take into consideration a higher level of 

“masculinity” in Romanian business culture which means they should use more direct, persuasive and 

result-oriented style of communication. 

Key words: cross-cultural communication, Ukraine, Romania. 

 

Introduction. Global megatrends shaping world economic and social landscape such as globalization, 

digitalization and growing impact of Generations Y (Millennials) and Z make modern business 

environment more multicultural than ever before. At the same time, there are several factors (including 

geographical reorientation of trade) making cross-cultural communication skills even more important 

for Ukrainian managers nowadays. Since January 2016 when the European Union and Ukraine applied 

Deep and Comprehensive Free Trade Agreement (a part of the broader Association Agreement) 

Ukrainian companies have got easier access to attractive European market (European Commission, 

2019). 

According to the statistical data the European Union is the key trading partner of Ukraine in 2018 

with a share of 41.1% of the total trade volume of Ukraine. During 2018, the total volume of trade in 

goods and services between Ukraine and the EU amounted to 49317.1 mln.USD. Ukrainian exports 

to the EU countries amounted to 23032 mln.USD, which is 14.3% more than during the previous year. 

Imports from the EU countries in 2018 amounted to 26285.1 mln.USD, exceeding the previous year 

volumes by 12.7% (Mission of Ukraine to the European Union, 2019). 

The largest trade partners of Ukraine among the EU countries in 2018 were: Germany (18.1%), Poland 

(14.7%), Italy (9.8%), Hungary (6.1%) and the Netherlands (5.5 %). The main importers of Ukrainian 

products during this period were: Poland (14.9%), Italy (11.9%), Germany (11.3%), the Netherlands 

(7.8%) and Hungary (7.4%). The main exporters from the EU to Ukraine were Germany (24.2%), 
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Poland (14.5%), Italy (7.9%), France (6.1%) and Great Britain (5.3%) (Mission of Ukraine to the 

European Union, 2019). 

Dealing with representatives of 28 different countries (and even bigger number of unique cultures) 

requires excellent cultural intelligence level.  

In cross-cultural situations managers face problems associated not only with rapid change in their 

industries, but also those associated with multicultural misunderstandings (House et al., 2004). 

Language barriers, stereotypical thinking, differences in values and standards of behavior as well as 

the lack of trust are some of the widespread obstacles for effective cross-cultural communication 

(Lifintsev & Canavilhas, 2017). Cross-cultural skills of the managers might influence significantly 

the outcomes of international business negotiations. 

The solution for achieving an effective cross-cultural communication in the business field is to know 

the problems that may arise. The participants in the negotiations should start from the premise that 

communication problems may arise and an effort must be made to overcome these problems. 

Sometimes the result is not a positive one, and behavioral adjustment is necessary. A patient and 

understanding attitude is preferable to a hostile and aggressive one. Often, the problems that arise 

come from the misinterpretation of what has been said. Active listening can sometimes be used to 

verify that what has been said is understood correctly (Huang, L., 2010). 

Purpose. The main goal of our research is to compare Ukrainian and Romanian cultures and to 

develop recommendations for effective cross-cultural communication in business between 

representatives of these countries. 

Results of the research. The relations between neighboring Ukraine and Romania have been 

influenced by many historical, political and socio-cultural factors, both states had periods of mutual 

mistrust, but after 2014 the normalization of bilateral relationships can be seen partly due to the 

process of European integration of Ukraine (Brie, 2017). Nowadays, Romania plays an important role 

in Ukraine’s foreign trade (table 1). 

Table 1

Ukraine’s Foreign Trade in Goods with Romania, 20181 

(The official page of State statistics service of Ukraine, 2019) 

  Exports Imports 

Balance 

  
thsd.USD 

in % to      

2017 
thsd.USD 

in % to       

2017 
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Romania 932648,6 110,8 511105,4 111,6 421543,2 
1 Data exclude the temporarily occupied territory of the Autonomous Republic of Crimea, the city of Sevastopol and a part of temporarily occupied territories in 

the Donetsk and Luhansk regions. 

 

Preparing for cross-cultural communication with partners from Romania should definitely include 

analysis of data provided by G. Hofstede’s centre. The Hofstede’s model of national culture (Hofstede 

et al., 2010; the official G. Hofstede centre website, 2018) consists of six dimensions: power distance 

(illustrates the degree to which the less powerful members of a society accept that power is distributed 

unequally); individualism/collectivism (distinguishes the cultures where people are more concerned 

on personal goals and achievements from the cultures where people are more concerned about 

collective goals and activities); masculinity / femininity (expresses the domination of traditional male 

or female values in certain culture); uncertainty avoidance (illustrates the attitude of society’s 

members to uncertainty and risk); long-term/short-term orientation (shows the attitude to long-term 

orientation in the society); indulgence/restraint (expresses the role of rules in people’s behavior).  

Four out of six dimensions of the Hofstede’s model have very close meanings in Romania and in 

Ukraine. In both countries power holders are distant in society. Representatives of both nations try to 

avoid ambiguous situations; they are mostly collectivistic and restricted by the rules. Romanians, in 

general, are more masculine than Ukrainians; however, both nations are feminine. Ukrainians are 

more long-term oriented comparing to their south-western neighbors (Figure 1). 

 

Figure 1. G. Hofstede’s cultural dimensions’ indicators for Romania and Ukraine 

 

A deeper analysis of Ukrainian and Romanian business cultures illustrates even more similarities. 

The Romanian organizational culture was seriously influenced by the former socialist system in the 

country which made a leadership style (especially of older generations of managers) more team–
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oriented and bureaucratic and less performance-oriented, risk-taking and participative (Hurduzeu, 

2015). Many “traditional” Romanian leaders prefer coercive style, they tend to be more autocratic 

than democratic; normally, they do not involve their subordinates in the decision-making process. On 

the other hand, the younger generations prefer to work with democratic leaders and be more involved 

that indicates fundamental cultural changes in the approaches to leadership in Romania (Aioanei, 

2006). 

Nowadays, Romanian landscape of business (or organizational) cultures is an example of a real 

diversity. Some of the researchers identify two distinct types of organizational culture illustrating “the 

extremes of a continuum”: “bureaucratic”, typical for state-owned companies, former state firms in 

the post-privatization period, educational institutions etc, and “entrepreneurial”, typical for the private 

companies formed after 1989 (Hurduzeu, 2015). 

Romanians love stability and therefore managers prefer to delay making decisions that involve radical 

changes. They have a great availability for communication, being open, although they do not trust 

people's honesty. The negotiation capacity of Romanians is well known, but the negotiations are very 

long. Sometimes agreements are not respected, but the parties involved could negotiate without calling 

on lawyers and the conflicts are resolved through several meetings. Romanians prefer to avoid the 

dangers and the difficulties, paying attention to every detail. In the formal groups, the Romanians are 

relatively passive, but in the informal groups they become very active. As a way of communicating 

behavior, Romanian managers pay attention to fashionable clothes and prestigious brands (Catana and 

Catana, 1999) 

Due to many similarities in the process of formation, modern Ukrainian business landscape has a lot 

in common with the Romanian one. While many state-owned companies are still trying to change 

their organizational cultures implementing new practices, successful private companies (and newborn 

startups) already enjoy absolutely modern “westernized” (or “globalized”) types of culture. 

Dealing with partners from Romania requires from Ukrainian businessmen to analyze deeply 

information about the company and the managers they are going to negotiate with.  Modern Romanian 

companies normally use more democratic way of negotiations; their managers express less 

authoritarian decision-making style and are more open for innovations, new ideas and approaches in 

general. Also, Ukrainian managers should be prepared for more direct, persuasive and result-oriented 

style of communication. 
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Conclusions. Diverse business environment demands a strategic understanding of the importance of 

cross-cultural communication competence (Barker et al., 2017). Digitalization makes it important not 

only for large corporations but to small and medium enterprises as well (Lifintsev & Wellbrock, 2019). 

Further integration of Ukraine in multicultural European and global business environment requires 

new level of cross-cultural skills from Ukrainian managers. Adapting national style of communication 

to global standards or to the style comfortable for company’s business partners can significantly 

facilitate cross-cultural negotiations process. 
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СИСТЕМА KPI В МЕНЕДЖМЕНТІ 

 

Анотація. Розглянуто ключові аспекти системи KPI в менеджменті. Проаналізовано 

основні моменти роботи даної системи та обґрунтовано потребу в ній у сучасному світі. 

Доведено, що для ефективної роботи та процвітання компанії необхідно здійснювати всебічний 

аналіз діяльності. Охарактеризовано систему KPI, яка допомагає розібратися з усіма нюансами 

та демонструє реальну ситуацію в компанії. 

Ключові слова: система, KPI, менеджмент, головні аспекти системи KPI, впровадження 

KPI в компанію. 
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KPI SYSTEM IN MANAGEMENT 

 

Abstract: This article discusses the key aspects of the KPI system in management. The main 

points of the work of this system are analyzed and what it is needed for in the modern world is 

considered. For effective work and the prosperity of the company now is not complete without a real 

presentation and full analysis. The KPI system helps to understand all the nuances and see the real 

picture in the company. 

Keywords: system, KPI, management, KPI system, the main aspects of the KPI system, the 

introduction of KPI in the company. 

 

Сучасні компанію в умовах мінливого бізнес-середовища потребують переосмислення 

принципів менеджменту шляхом впровадження інноваційних технології в управлінні. Одним 

із зазначених інструментів є застосування компаніями системи KPI. 

KPI (від англ. Key Perfomance Indicators) – система ключових показників діяльності, що 

використовуються для досягнення стратегічних цілей підприємства. Метою системи KPI є 

надання набору нормативних визначень і показників, необхідних для оцінки роботи компанії. 

Засновником системи KPI прийнято вважати професора, економіста і одного з корифеїв 

менеджменту Пітера Друкера. Саме йому належать слова: «Стратегія без метрик – просто 

бажання. Метрики, які не відповідають стратегічним цілям, – марна трата часу». П. Друкер 

запропонував набір метрик і показників, які могли б використовуватися в бізнесі. Однак майже 

до кінця 90-х рр. система KPI не отримувала широкого поширення. Наприкінці 90-х рр. – 

початок 2000-х рр. закордоном склалися передумови для широкого використання [1]. 

Сьогодні існує декілька підходів щодо впровадження компаніями системи KPI. Найбільш 

популярний метод шести кроків впровадження KPI:  

  Крок 1. Конкретизація стратегій, стратегічних цілей та очікувань зацікавлених сторін. 

  Крок 2. Виділення складових (перспектив) збалансованої системи показників (BSC). 

  Крок 3. Ідентифікація та балансування критичних чинників успіху (CSF). 
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  Крок 4. Формування бази даних на рівні організації. 

  Крок 5. Виділення з бази даних показників KWI, KRI, KEI і опис основних 

характеристик цих показників за рівнями менеджменту. 

  Крок 6. Підготовка звітів (аналітичних таблиць і графіків за рівнями менеджменту). 

Коригувальні та запобіжні дії, прогнозування [2]. 

Слід зазначити, що метод шести кроків впровадження KPI має ряд переваг: 

  заснований на апробованих підходах всесвітньо визнаних ідеологів менеджменту 

(Нортона, Каплана, Друкера); 

  відповідає вимогам міжнародних стандартів ISO 9001, ISO 9004; 

  адаптований для практичного застосування компаніями будь-яких розмірів та сфер 

діяльності; 

  пов’язує чітко сформульовані стратегії розвитку з показниками кожного співробітника. 

Система KPI застосовується для всіх підприємств, які прагнуть до досягнення своїх 

стратегічних цілей. Для ефективності впровадження системи KPI компаніям необхідно 

заручитися підтримкою команди вищих керівників організації щодо рішення про розробку 

ключових показників результативності діяльності. Також потрібно налагодити в організації 

системи управлінського обліку, яка буде достатньої для впровадження системи KPI. 

Обов’язковими атрибутами KPI є наявність в організації стратегічного плану, місії, стратегії 

(або стратегій) і стратегічних цілей, сформульованих вищим керівництвом. При цьому 

необхідно підібрати компетентну проектну групу з розробки та впровадження системи KPI для 

узгодження взаємодії бізнес-процесів і підрозділів в компанії. Тільки виконання вказаних 

параметрів надасть компанії зовнішні та внітрішні вигоди впровадження системи KPI (Таблиця 

1). 

Таблиця 1 

Внутрішні і зовнішні вигоди впровадження системи KPI 

Внутрішні вигоди Зовнішні вигоди 

 отримання механізмів аналізу, 

контролю і підвищення ефективності та 

результативності роботи підприємства; 

 підвищення 

конкурентоспроможності; 

 зростання рівня капіталізації бізнесу. 
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 вдосконалення системи управління 

підприємством; 

 зниження витрат; 

 підвищення мотивації персоналу. 

Складено авторами на основі [3]. 

 

Таким чином, система KPI є однією з основних систем в аналізі результативності 

діяльності підприємства. Саме впровадження система KPI надає можливість менеджменту 

компанії реально зрозуміти ситуації та допомагає виконати чіткий аналіз усіх видів діяльності.  
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СТРАТЕГІЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ АСОРТИМЕНТОМ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Анотація. Розглянуто управління асортиментом як вагомий інструмент забезпечення 

розвитку підприємства. Наведено алгоритм управління товарним асортиментом. 

Охарактеризовано методи стратегічного аналізу асортименту, зазначено про доцільність їх 
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модифікації в залежності від наявної інформаційної бази та мети аналізу. Вказано, що обрана 

товарна стратегія повинна забезпечувати стратегічну конкурентоспроможність підприємства 

на основі адаптивності та інноваційності. 
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STRATEGIC ASPECTS OF ENTERPRISE ASSORTMENT MANAGEMENT 

 

Abstract. Assortment management is considered as a significant tool for ensuring enterprise 

development. The algorithm of managing the product range is given. The strategic analysis methods 

of the assortment are described, the expediency of their modification depending on the available 

information base and the purpose of the analysis is stated. It is stated that the chosen product strategy 

should ensure the enterprise’s strategic competitiveness on the basis of adaptability and innovation. 

Keywords: product strategy, assortment, strategic analysis. 

 

Діяльність підприємства повинна бути спрямована на забезпечення довготривалого 

успіху. Важливим, звичайно, є покращення усіх показників діяльності в динаміці, однак, товар 

як основа задоволення потреб споживачів і функціонування підприємства явно чи неявно 

відображається в більшості конкурентних переваг підприємства, що викликає необхідність 

удосконалення управління товарним асортиментом. 

Підприємство успішно функціонуватиме і зможе розвиватися за умови володіння 

певними конкурентними перевагами. Основними джерелами конкурентоспроможності 

вважають ринкове позиціонування та поточну ефективність. Ринкове позиціонування, а 

точніше зайняття унікальної позиції, характеризує стратегічний аспект 

конкурентоспроможності. Поточна ефективність – використання ресурсів краще, ніж 
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конкуренти, при здійсненні аналогічної діяльності – характеризує тактичний аспект 

конкурентоспроможності. Поєднання цих двох аспектів дозволяє підприємству забезпечити 

стійкий розвиток. 

Однак, першочергове значення все ж за ринковим позиціонуванням, яке формується в 

основі під впливом зовнішніх факторів і визначається адаптивністю та інноваційністю. 

Адаптивність характеризує уміння підприємства змінюватися при зміні конкурентного 

середовища, інноваційність – змінюватися на основі інноваційних рішень. Відповідно, 

необхідно, приймаючи управлінські рішення, коригувати співвідношення зусиль, направлених 

на реалізацію тактичних та стратегічних цілей забезпечення конкурентоспроможності. Це 

повинно стосуватися і товарної пропозиції підприємств. 

На сучасному етапі розвитку більшість підприємств виробляють і пропонують на ринок 

не один товар, а групу товарів або декілька груп товарів, тобто виникає потреба управління 

товарним асортиментом. 

Управління товарним асортиментом на підприємстві повинно здійснюватися за 

наступним алгоритмом 1: 

Перший етап. Аналіз ринкової ситуації та визначення попиту. 

Другий етап. Тактичний рівень: виявлення споживчих переваг; економічний аналіз 

асортименту; розробка плану продажів. 

Третій етап. Стратегічний рівень: стратегічний аналіз асортименту; формування 

товарних стратегій підприємства. 

Слід зазначити, що на першому етапі повинні бути задіяні всі маркетингові інструменти 

з дослідження ситуації на ринку, при цьому потрібно відслідковувати, як поточний стан, так, 

звичайно, і тенденції на ринку, що дозволить розробити та успішно реалізувати товарні 

пропозиції та сформувати оптимальну товарну стратегію. 

Саме класична модель конкуренції М.Портера 2 може бути доцільною в даному 

випадку. Формування як товарної політики, так і товарної стратегії, повинно ґрунтуватися на 

результатах дослідження зазначених сил конкуренції: конкуренції продавців, які пропонують 

однакові за характеристиками, якістю та ціною товари у межах однієї галузі; конкуренції з боку 

товарів, що є замінниками або альтернативою для покупця, і які конкурують у межах 

платоспроможності; потенціальної загрози появи нових конкурентів; економічних 
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характеристик та стратегії постачальників; економічних характеристик та стратегії поведінки 

покупців. 

До стратегічних інструментів формування асортименту відносять методи аналізу 

життєвого циклу товару і портфельного аналізу, зокрема матриця BCG, матриця General 

Electrik (GE) або McKinsey, матриця Shell або DPM, модель ADL або LC. 

Підхід, що ґрунтується на дослідженні життєвого циклу продукції, дозволяє визначати 

оптимальне співвідношення в товарному портфелі товарів, які перебувають на різних етапах 

життєвого циклу, а саме група товарів, що розробляється – готується до виходу на ринок; 

стратегічна товарна група – має забезпечувати майбутні прибутки підприємства; основна 

товарна група – знаходиться на стадії зростання; підтримувальна товарна група – перебуває на 

стадії зрілості; тактична товарна група – стимулює продаж основних товарних груп, які 

перебувають на стадії зростання та зрілості; товари, що перебувають на стадії спаду. І саме 

стратегічна товарна група, в першу чергу, повинна відповідати умовам адаптивності і 

інноваційності. 

Матриця Бостинської Консалтингової Групи (Матриця BCG) є класичним інструментом 

для аналізу асортименту продукції, де їх класифікація відбувається за двома параметрами: 

темпи зростання ринку та відносна частка підприємства на ринку. На практиці частіше 

використовується адаптована матриця BCG, де в якості параметрів обирають частку продажів 

товару в загальному обсязі реалізації підприємства та темпи росту продажів товару, а розмір 

зони, що позначає товар, відображає внесок товару в прибуток підприємства, або (що є більш 

доцільним з точки зору аналізу ефективності товарного портфелю) маржинальний дохід від 

продажу певного товару, тобто внесок на покриття [3]. 

Модель GE/McKinsey – багатофакторна модель аналізу конкурентних позицій бізнесу у 

стратегічній перспективі в форматі матриці «привабливість-конкурентоспроможність». 

Порівняно з матрицею BCG, вона враховує більшу кількість факторів, що впливають на 

розробку стратегії, які можна доповнювати і видозмінювати, що на практиці приводить до 

застосовування модернізованих варіацій моделі, в основі яких лежить або збільшення 

факторів, що враховують в процесі аналізу, або більша кількість варіантів стратегічних рішень. 

Особливістю моделі Shell/DPM також є те, що в ній можуть розглядатися види товарів, 

які перебувають на різних стадіях свого життєвого циклу; результати аналізу є більш 

реалістичними, оскільки ґрунтуються на кількісних показниках бізнесу. Модель DPM орієнтує 
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керівників на перерозподіл певних фінансових потоків з товарів, які породжують грошові 

маси, в товари з високим потенціалом віддачі інвестицій у майбутньому. 

За матрицю AD товарні позиції потрібно аналізувати у відповідності до стадії життєвого 

циклу, на яких вона знаходиться, та конкурентної позиції: домінуюча, сильна, сприятлива, 

міцна, слабка. Однак, дана матриця дуже схематична.  

Ураховуючи, що жодна з наведених моделей не дає остаточної відповіді, для прийняття 

стратегічного рішення щодо асортименту продукції підприємства, необхідно за умови 

можливості отримання інформації розробити декілька моделей. 

Формування товарних стратегій може здійснюватися за трьома напрямами: стратегія 

інновації товару (диференціація товару, диверсифікація товару); стратегія варіації товару 

стратегія елімінації товару. 

Розробка і реалізація товарної стратегії, завдяки врахуванню особливостей ринку, 

переваг споживачів, наявних можливостей підприємства, повинна забезпечити підвищенням 

конкурентоспроможності товару та в результаті стабільний розвиток підприємства. 
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потужності на підприємстві. У процесі дослідження зроблено висновки та пропозиції щодо 
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THE ROLE OF PRODUCTION CAPACITY IN THE ACTIVITY OF ENTERPRISE 

 

Abstract. The scientific work deals with the issues of production capacity management at the 

enterprise. In the course of the work, conclusions and proposals on justification of directions of 

improvement of management of efficiency of utilization of power of the enterprise are made. 

The work contains 5 used literature sources. 
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На сучасному етапі розвитку суспільства економіка як базова наука формування всього 

господарства країни досягла небаченого рівня розвитку та посіла провідне місце не лише на 
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підприємствах, фірмах, але й у повсякденному житті кожної людини. Цей факт, перш за все, 

обумовлює обов’язковість та необхідність обізнаності з економічними основами. Проте якщо 

ви плануєте пов’язати свою подальшу кар’єру із підприємницькою діяльністю, то маєте 

детально знати всі особливості ведення виробництва та управління персоналом. Саме цим і 

обумовлюється актуальність обраної мною теми. 

У сучасних ринкових умовах формування та подальший розвиток будь-яких 

господарських об’єктів зміщується до первинної ланки соціально-орієнтованої економіки ˗ 

підприємства. Підприємство ˗ самостійна, ініціативна, системна діяльність по випуску 

продукції, наданню послуг з метою отримання прибутку.  

Головними ознаками підприємства є: 

- прагнення до задоволення зовнішніх потреб споживачів; 

- здійснення самостійної господарської комерційної та некомерційної діяльності; 

- набуття статусу юридичної особи; 

- наявність відокремленого майна; 

- свобода прийняття рішень; 

- ризикованість діяльності та інші [1, 268]. 

Проте одним із найважливіших показників, що відображає можливості підприємства, є 

виробнича потужність. Виробнича потужність підприємства (цеху, дільниці) - це 

максимальний обсяг продукції, який може виготовити підприємство (цех, дільниця) протягом 

року (кварталу, місяця) за допомогою закріплених (наявних у нього) за ним засобів праці 

(технологічної сукупності машин, устаткування і виробничих площ) відповідно до 

встановленої спеціалізації, кооперації виробництва та режиму роботи [2, 438]. 

У залежності від організаційної структури підприємства можуть існувати  різні одиниці 

виміру виробничої потужності. Тому при обчисленні потужності для визначення обсягу 

однорідної продукції використовуються натуральні показники - штуки, метри квадратні, метри 

кубічні, тонни, погонні метри й інші[3, 154]. На основі цього можна сформувати основне 

правило управління виробничою потужністю: облік виробничої потужності має відбуватися в 

тих одиницях виміру, в яких вона була спланована. 

У розрізі аналізу діяльності підприємства можна виокремити наступні види виробничої 

потужності: 

- перспективна (та, що в перспективі може бути використаною); 
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- резервна (визначається за допомогою резервних агрегатів та може бути 

використаною в непередбачуваних ситуаціях); 

- поточна (планова); 
- проектна [4, 467]. 

Зважаючи на важливість виробничої потужності як економічної категорії, слід зазначити 

що вона може характеризуватись такими показниками: 

- потужність на початок розрахункового періоду (вхідна); 

- потужність на кінець розрахункового періоду (вихідна); 

- середньорічна потужність[5, 492]. 

Аналіз ефективності використання виробничої потужності доречніше буде проводити 

саме на основі величини середньорічної потужності, враховуючи вплив усіх факторів на 

динамічність характеру цієї величини. 

Отже, зауваживши на різноманітності підходів до вивчення виробничої потужності 

підприємства як економічної складової підприємницької діяльності, можна збагнути 

значимість цього показника в успішності функціонування економічного комплексу. Чим 

ефективнішими способами використання виробничої потужності буде озброєне підприємство, 

тим вигіднішою буде його діяльність. А для цього варто якомога швидшими темпами долати 

спад виробництва, стабілізувати й поступово нарощувати обсяги виробництва 

конкурентоспроможної продукції, яка користується попитом на вітчизняному та світовому 

ринках. Проте цим переліком не може обмежуватись діяння підприємства, яке прагне посісти 

почесне місце на світовому рівні взаємодій.  

До масштабніших напрямів дій економічних об’єктів належить: зміна структури 

устаткування на більш новітнє з урахуванням можливої зміни площ, оптимізація виробничої 

програми, оволодіння інноваційними методами виробництва та збуту продукції. 

Підсумовуючи, зауважу, що показники використання виробничої потужності 

підприємства становлять систему показників, які виражають рівень ефективності 

використання виробничої потужності. На основі значень цих показників керівництво повинно 

проводити аналіз досконалості функціонування підприємства та, в разі необхідності, 

впроваджувати заходи щодо оптимізації економічної ситуації, яка склалась на виробництві. 
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Abstract 

Nowadays, scientific–industrial revolution significantly affects the global economic development. 

More and more high skilled workers are required to perform jobs that gives possibility to firms 

introduce innovations and develop novelties in their operations. Currently migration is one of the 

actual problems equally affecting developed and developing countries. International immigrants play 

significant roles, especially those with higher educational background and relevant working 

experience. However, not only high- skilled population has the tendency to immigrate. The paper 

overview and analysis negative and positive aspects of international flow of labor force with particular 

attention to high skilled workers and youth. Significant benefit bear high-skilled migrants, which are 

positively assessed by recipient countries as they bring to countries of destination their knowledge 

and skills. Generating and  developing higher educational institutions is not beneficial for countries if 

they are origin countries of the high skilled migrants who move to other countries for better job 

opportunities. On the other hand, in terms of global development, international labor migration has a 
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positive contribution to the development of global economy. The movement of labor resources from 

countries where they are abundant to countries where there is a demand for additional labor force 

support to world labor market development. 

Key words: International Migration, Labour force, global economy.  

INTERNATIONAL MIGRATION OF SKILLED WORKERS – CHALLENGE OR 

OPPORTUNITY?   

Introduction  

Nowadays, scientific–industrial revolution significantly affects the global economic development. 

More and more high skilled workers are required to perform jobs, that gives possibility to firms 

introduce innovations and develop novelties in their operations. In this process immigrants play 

significant roles, especially those with higher educational background and relevant working 

experience. However, not only high- skilled population has the tendency to immigrate. Currently 

migration is one of the actual problems equally affecting developed and developing countries. There 

are more than 200 million migrants all over the world and their number is growing day by day. 

International Organization for Migration (IOM 2018) pointed for 244 million international migrants 

globally in 2015. This figure comprised 3.3% of the world’s whole population. This showing was155 

million people in 2000 and comprised 2.8% of the world’s population. Moreover, recent development 

demonstrates that these numbers steadily continues to grow.  Another estimate showed, migrants 

comprise around 3% of the world’s population, but they produce over 9% of global GDP, that is 

approximately 3 trillion USD which is more than if they had stayed at home (IOM 2017). Significant 

benefit bear high-skilled Migrants, which are positively assessed by recipient countries as they bring 

to countries of destination their knowledge and skills. 

 

The purpose of the paper is to overview and analyse the importance of intellectual migration, 

particularly emphasizing the youth migration flows that significantly affect both recipient and origin 

countries. This process acquire greater importance in terms of contemporary development of global 

economy which heavily depends on knowledge and innovations.   

       

Results of the research  
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Success of the country in science and research significantly defines the level of national welfare. 

However, increasing of resources efficiency depends rather on usage of knowledge and technology 

than on simple existing of well-equipped higher educational institutions and/or highly skilled workers 

(Sepashvili 2018). Unprecedented spread of digital enterprises entails new practice of social, mobile, 

analytics and cloud (SMAC) technologies to achieve greater productivity. Thus, just simple exiting of 

higher educational institutions and preparing researchers do not automatically mean higher positions 

in R&D (Gagnidze 2018). In contemporary global development to adapt novelties and develop 

innovations is key to survival in the transformed global industrial space against the tough international 

competition (Lekashvili 2019, Sepashvili 2019). In modern global economy which undergoes through 

the new stage of scientific-industrial revolution, knowledge and cognitive skills are important for 

economic development.   

 

Therefore, national economic policy should give particular attention to education and researches,   The 

new goal for policy-makers is to insure science-based economic development to achieve higher level 

of welfare. At the same time they should adequately face the challenges of globalization targeting at 

positive benefits that global economy offers to players meanwhile avoiding negative impact that 

globalized world imposes on national developments (Farazmand A., 2000, Gogorishvili 2019). 

 

The Ricardian concept of comparative advantage, which states that “nations, like individuals, can 

benefit from their differences by reaching an arrangement in which each does the things it does 

relatively well” (Krugman P. et al, 2012:24), is still valid if we apply it to knowledge. Globalization 

of the world economy offers population possibility to migrate across the globe. At the same time 

market forces direct resources to the most productive fields. Thus, production resources –capital and 

labor – will be focused in the fields and more broadly in the countries, where they will be utilized in 

most efficient and productive way.  

 

Thus, generating the developing higher educational institutions is not beneficial for countries if they 

are origin countries of the high skilled migrants who move to other countries for better job 

opportunities. Many developed and underdeveloped countries face this problem. Georgia is not 

exception, the country experiences significant migration problems. Georgia has the negative migration 

in recent years.  
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Table 1 

Migration in Georgia in 2012-2018 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Net migration, 
persons -21 521 -2 606 -6 543 -3 408 -8 060 -2 212 -10 783
Net migration rate 
per 1 000 persons -5.8 -0.7 -1.8 -0.9 -2.2 -0.6 -2.9

Source: Geostat.ge   

 

The huge problem is “Brain Drain” for origin countries.  This process means that emigration of high 

skilled population for the better employment opportunities is occurring. This results in losing the skills 

and labour force for origin countries. On the other hand, this is waste of educational resources that 

countries spent of young generation who left the country after gaining the education.  The same reason 

is forcing population to migrate from rural area to urban areas (Mermanishvili 2019a), though the 

great majority is leaving the country.  

At the same time, in terms of global development, international labor migration has a positive 

contribution to the development of world economy. The movement of labor resources from countries 

where they are abundant to countries where there is a demand for additional labor force support to 

world labor market development. The functioning of this market ensures the development and the 

growth of world production. 

It is important that in the process of labor migration, workers from developing and underdeveloped  

countries becoming familiar with the other, more advanced countries’ culture of production, modern 

technologies, more rational labor organization, and so on. In addition, migratory links between 

countries contribute to the development of trade relations, including the increase in circulation of 

goods, services and capital. 

In terms of promoting labor migration, which benefits the national economy, the main concern of 

politicians in the EU member states today is how to attract highly skilled workers. At present, a 

considerable number of the EU Member States apply special immigration schemes to highly skilled 

workers. These schemes often involve easing the procedures for obtaining a residence and work permit 

and shortening the trial period, as well as granting more rights to highly skilled workers (e.g. a 

simplified family reunification procedure). EU Member States are making significant efforts to adopt 

a well-balanced and multifaceted approach to achieving such diverse goals as attracting highly skilled 

workers, preventing irregular migration and protecting migrants' rights. 
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The aim of EU countries is to attract highly skilled workers. There are countries that a) use special 

programs or immigration schemes for high-skilled workers and b) where they use regular immigration 

schemes for high-skilled labor immigration, but provide some favorable conditions for third-country 

nationals with high-skilled workers. However, there is also some critical attitude towards the 

introduction of preferential conditions for highly skilled workers as there is some kind of different 

attitude towards desirable immigrants and all others, who are regarded as low-skilled and thus, 

unwanted flow of labor resources. The last ones are seen as the burden for social security system of 

recipient countries.   

Moreover, "outflow of intellect" is seen as a negative aspect of the migration for the origin countries. 

Research showed that about 400,000 scientists and engineers from developing countries (30-50% of 

the total work force) want to work in science and construction in developed countries meanwhile and 

approximately 1.2 million inhabitants is engaged in the same activity in their homeland (Buettner 

2016). Promoting immigration of highly skilled workers involves the danger to seriously hamper the 

development of origin countries. 

On May 25, 2009, the Council of the European Union adopted a directive - the so-called Blue Card, 

which aimed to attract highly skilled labor migrants. The adoption of this regulation was driven by 

the fact that mostly low-skilled labor migrants go to the EU, while 85% of highly skilled workers go 

to the United States. The EU desired to change these statistics and offered third-country high skilled 

nationals the opportunity to work in the EU. 

According survey, conducted in Georgia, unemployment, inadequate income and harsh socio-

economic conditions play a major role in the outflow of labor from Georgia. According to the available 

data, at least one member of the 6-10% of families has gone abroad for work. These data vary by 

regions. Majority of the emigrants are married and are working-age part of population. The share of 

women among labor immigrants is large. It is noteworthy that women and men prefer different 

countries. Another common reason for emigration is education for those who did not see the prospect 

of career advancement in Georgia. Consequently, foreign-educated citizens also prefer to work 

abroad. Germany and the United Kingdom are particularly popular among migrants seeking for better 

education. 

Students value the opportunity to study abroad because they believe that the foreign education they 

receive is the key to gain a job as well as they have opportunity to get equated with other cultures in 

other countries. This aspect generates a new generation of potential migrants who know recipient 
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country language and hold the relevant high educational diploma to work in high-skilled jobs in receipt 

countries.  Until the labor market of origin country has limited possibility to utilize this new 

generation, the flow of young migrants will maintain upward tendency.  

Conclusion  

In recent years, information and knowledge convergence among countries, as well as migration flows, 

is characterised by incredible growth globally. World practice and economic pragmatism dictate that 

migration is not a development problem to be solved, but a mechanism that can contribute to the 

achievement of many of the Goals (Foresti and Hagen-Zanker, 2017). Therefore, national 

governments have to recognize the necessity to better govern the issues dealing with migration. The 

main goal is to expand possibilities for nations and people to utilize knowledge and potential for 

economic growth through mobility.    
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The process of the world economy globalization is accompanied by the changes in the world 

trade, in positions of its participants and manifestation of new development trends. The work is 

dedicated to identify the opportunities for business development of Georgia and its trade partners in 

the context of export similarity.  The results of this study were obtained on the basis of the investigation 

of trends for diversification of Georgia’s export markets and commodity structure, business 

environment in the context of liberalization of Georgia-EU trade policy and estimation of expected 

results of closer integration with the EU. Outcomes of the analysis gives useful findings to carry out 

the actions for increasing the effectiveness of foreign economic flows in practice by defining unused 

reserves and system approaches.  

Key words: export similarity; business opportunities; trade liberalization.  

 

Introduction 

The process of the world economy globalization is accompanied by the changes in the world 

trade, in positions of the subjects taking part in it and manifestation of new development trends. The 

changes pose challenges for both developed and developing countries. Currently development and 

expansion of the economic potential is again on the world agenda after the 2008 crisis. That is why 

the modern forms and tendencies, technical instruments and means of International trade required 

more attention and research on the background of transnationalisation and global economic 

integration.  

Transnationalisation of modern economics, development of interrelated trades and transfer 

prices policies within the corporate frames in the result had the significant influence on the 

organizational forms and structures of the international trade operations and in the last on the forms 

of international competition. The development of the world economic in global crisis conditions is 

characterized with special activation of integration processes. Following from the above-mentioned 

processes the developing countries need to support and develop the international trade more specially 

in order to save their economics.  

The economic integration agreements between the countries are considered as effective if they 

lead to real increasing of trade turnover. The measures of Government and non-governmental 

organizations implemented in the International Trade sphere, such as the mutual liberalization of 

trade, the harmonization of specified spheres, common certain policy, cancellation of custom duties 

and of their quantity limits, implementation of common international tariffs within the cooperation 
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should lead to the significant results in the sphere of increasing and extension of business links. 

Implementation of international competition regulatory rules provides more effective distribution of 

resources that results the global efficiency of industry that in its turn will be reflected on the direction 

of world trade consumer flows and on the geographical and consumer structure. It should be specially 

underlined that extension of the European Union, the economic policy of which is directed to 

regulation of trade and competition gives the chance to the countries to enhance the mutual trade that 

is the one of the factors of economic growth and big opportunities for local businesses. 

The relevance of research of new forms and directions of international flows is especially 

challenging for the countries of small open economies and Georgia is among them. A number of 

studies have been conducted to study peculiarities of Georgia's integration into the international trade 

flows (Dyker et. al.(2008), Mikaberidze et al. (2018), Papachashvili (2018), Papachashvili et al. 

(2018), but the research of possibilities of new structures and trends in trading flows for identification 

of business development prospects should become the focus of the country's further economic 

development. 

The aim of the work is to identify the opportunities for business development of Georgia and 

its trade partners in the context of export similarity.  

 

Research methods and key findings 

Business Development Prospects in the Context of Export Similarity 

 
 The methodological basis contributed to the paper includes the scientific literature regarding 

export similarity and development prospects  (Finger, J. & Kreinin, M. (1979), Kreinin, M.E. & 

Plummer, M. G (2000), Xinpeng, X. & Ligang, S. (2000). In order to establish the main directions of 

trade structure improvement, we have measured the similarity of the trade and industrial structures of 

Georgia and its trade partners. Similarity research of Georgia’s export against the EU countries’ export 

was conducted. The research is based on Finger-Kreinin (FK) index (offered by J. Finger and M. 

Kreinin 1979 .	The research period covers the years 2010-1015. On the one hand, Georgia’s export 

in the world and, on the other hand, the export of EU countries being Georgia’s partners in the world 

was analyzed for the mentioned period. As a commodity group we have considered Georgia’s 30 

largest exported commodities with partner countries. We have calculated the FK index with the largest 
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48 trade partner countries of Georgia separately in 2010 and 2015; we compared the data to each 

other.  

Given in the work is an economic analysis of the obtained results which includes general 

methodological basics of analysis and synthesis, abstraction, induction-deduction and dialectics. Here 

it is important to see the existed situation on one side and on the other hand, the change over time.  

The results are as follows:   

The FK index, which determines the export similarity between Georgia and its main trading 

partners, is quite low. The highest rate of similarity coefficient between these countries is indicated 

with the US (45%), which has not changed since 2010 and Armenia (43.4%) – that is decreased in 

comparison with the level of 2010 (48.4%), and with Turkey (43, 0%) - which is slightly decreased 

compared to the 2010 level (43.7%). The low, though with positive tendency is characterized the FK 

index with Germany, which has increased from 39.2% to 42.5% in the review period. In general, the 

highest FK index was recorded with Spain, which is ranked at the 17th place with the turnover in 

Georgia's trade partners. Next comes Lithuania (48.9%), Poland (48,4%), Romania (46.5%). 

Generally, the average FK index with the developed countries, especially with the EU countries, 

ranges between 41% and is characterized by a growing trend, indicating more efficient delivery of 

Georgian export trade flows and deepening trade liberalization. The low FK index by itself with 

Lithuania, Canada, Netherlands, Estonia and Switzerland has been slightly reduced and ranges around 

33%. It is quite low, and in the most cases, the export similarity is characterized by reducing as with 

emerging so with fast developing markets. Small growth from 2010 to 2015 was observed only in 

Ukraine, Russia, China and South Korea FK index. As for other developing countries, Georgia's FK 

index is quite low in comparison with them, but in most cases it is increasing and amounts average 

30%. In other cases, it decreases and varies between 18-30%. 

Taking into consideration the import liberalization in Georgia, when we look through the details 

of the trade model of Georgia and its trade partners, as well as the trade and manufacture structures, 

we can conclude that the change of trade orientation is more balanced than the possibility of 

establishing new trade relations as on the European Union and so on the World Market. The EU is a 

very important market for Georgian export and its significance is growing within Deep and 

Comprehensive Free Trade Agreement (DCFTA). Association Agreement and access to the EU 

market will allow Georgian producers to exploit a wide range of economies. Which, in turn, should 

increase productivity, not just superficial, but in terms of deep integration. In our view, the 
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international flows of development should be promoted on a regional and global levels taking into 

consideration the tendencies defined after our calculations, in particular, within the commodity group 

frame, used during the Finger-Kreinin calculations with such goods as the agricultural products, textile 

and light industry products, pharmaceuticals and other industrial products. It should be mentioned that 

the export similarity index is higher with those countries that are not major trading partners. Often its 

unexpected increasing or decreasing is caused by unexpected changes in general trade flows from the 

least up to the largest measures that is caused by accidental, stochastic and non-trend trading flows 

and trade ties between the countries. Importance is that, this is not because of the barriers on the world 

markets (both tariff and non-tariff), but the problems in the country's manufacturing and the low level 

of development. The broad range of trade regulations are implemented as long as the DCFTA implies 

approximation of Georgian trade regulations to the European regulations. According to the European 

Union estimates, exports of Georgia may increase by 12% and imports by 7.5% in the longer term (5-

10 years after implementation of these regulations), while GDP may be more than 4.3% (“Georgia  

2020”). More stable and predictable regulatory environment, as well as free trade with the EU, will 

make Georgia more attractive country for direct foreign investments. 

Conclusions 

Based on the analysis of dynamics of export similarity Finger-Kreinin (FK) index, an increase 

and decrease of the mentioned indicator in the group that includes Georgia and Georgia’s trade partner 

EU countries was revealed. Within the given group the highest FK index value was revealed with 

Spain, Lithuania, Poland, Romania, Belgium; the average FK index indicator with the EU countries 

is not high, but it is characterized by a growth trend.  

Taking into account generalization of the research results and other researchers conducted on 

the basis of FK index, we can conclude that Georgia, on the way to economic integration with the EU, 

will have an opportunity of cooperation with developed and developing countries having more or less 

similar export structure. It should be taken into consideration that countries having a similar export 

structure are, at the same time, Georgia’s competitors on the world market, though specific “behavior” 

of Georgia’s national export flows gives us an opportunity to suppose that a conflict of economic 

interests will be avoided. At the same time, there is a basis for cooperation in production of 

complementary commodities and technologies.  

The prospect of approximation of economic policy in the context of trade liberalization between 

Georgia and the European Union gives us grounds to suppose that efficiency of Georgia’s export 
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flows will increase. This outcome is expectable as a result of intensification of Business partnership 

with the EU, which is expressed in reduction of the existing barriers with the EU countries. Successful 

development of the approximation policy with the EU will promote investment between partner 

countries, creation of favorable external factors and productivity increase. The mentioned will provide 

an opportunity for formation of a maximally profitable, diversified private sector produciton.     
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Анотація. В даній ситуації розглянуто стан виноробної промисловості в Україні, показники 

попередніх років, а також шляхи покращення розвитку цієї промисловості. Оскільки Україна 

наділена високим природнім потенціалом, тому цей бізнес є досить перспективним та може 

вийти на міжнародній ринок. Методи покращення розвитку виноробної промисловості   досить 

легкі, ефективні та дієві, проте потрібно докласти досить зусиль та фінансів.  
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THE MOST EFFECTIVE STRATEGIES FOR BUSINESS DEVELOPMENT IN UKRAINE 

TODAY 

Absrtact. In this case, the condition of winemaking industry in Ukraine is examined. Also results 

for previous years and ways of improving this industry. Due to the fact, that Ukraine has a high nature 

resources potential, this business is very perspective and could rival on international market. Ways of 

improving winemaking industry are quite simple and effective but they require a lot of work and 

finances.  
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Виноробна промисловість є однією з найперспективніших умов розвитку економіки 

України, проте існує ряд причин, які перешкоджають її розвитку(кризовий стан економіки, 

низька забезпеченість сировиною переробних заводів, порушення паритетних взаємовідносин 

виробників сировини та виноробних підприємств, конкуренція, незахищеність виробника, 

відсутність підтримки з боку держави, низька якість виробленої продукції). Вино- один із 

найстаріших алкогольних напоїв світу, а виноробство- давня галузь на теренах України, яку 

завезли з Балкан греки та римляни. Виноградарство розвинулось лише в VIст. До н.е, в Криму, 

а саме в Херсонесі, Ольвії, Пантикапеї, Тиритапі та в Ольвії. 

Найбільших збитків виноробній промисловості завдала антиалкогольна кампанія на початку 

90-их рр . Проте згодом виноробство розвинулось, а вина України займали призові місця на 

конкурсах, завойовували золоті та срібні медалі на виставках. Лише у 1998 р, порівняно з 

1990р, обсяги виробництва вина зросли на 73%. Важливими були тісні зв’язки України з 

пострадянськими країнами, такими як Молдова, Грузія, а особливо із Росією. Це зумовило 
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обмін найкращими рецептами, досвідом та неймовірними смаками вина. Проте після розпаду 

СРСР взаємовідносини послабились, тому Україна була змушена вирішувати всі питання 

самостійно [1].       

Якщо ж проаналізувати зменшення кількості виноградників протягом останніх років, 

розглянемо таблицю 1: 

Таблиця 1. Динаміка площ виноградників 

Роки 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Динаміка 

площ виноградників 

87% 84% 77% 75% 48% 45% 44% 

Невтішна тенденція спостерігається зараз, оскільки кількість засаджених площ лозою та 

виноградниками зменшується. Внаслідок цього, зменшується кількість врожаю, збільшується 

кількість імпорту сировини, що псує особливостей смаку українського вина. (За даними, вже 

більше ніж 30% алкоголю виробляється з порошку). 

Піднесення виноробної промисловості спостерігається з 2007 до 2009рр, а в 2011 обсяги 

виробництва скорочуються вдвічі [2,с16]. 

Проблема лише полягає в тому, що підприємці намагаються отримати високі прибутки, 

незважаючи на якість, додаючи різні ароматизатори, цукор, не зберігаючи послідовність 

приготування вина. 

Найефективнішими заходами для розвитку виноробної промисловості в Україні є: 

‐ Збільшення кількість посіві виноградників та виноградної лози, враховуючи правильні 

умови вирощування; 

‐ Повернення до історії, виробляючи по унікальності смаків, відповідно до звичаїв та 

традицій; 

‐ Орієнтація переважно на витримані вина, що формують імідж виробника; 

‐ Використовувати можливості винних фабрик по максимуму. 

Незважаючи на нестабільний стан економіки, диспропорційний розвиток галузей та кризу, 

необхідно встановити взаємовідносини сільського господарства та виноградсько-винного 

комплексу.   
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ 

 

Анотація. В роботі розглядається інтелектуальний капітал в контексті його впливу на синтез 

знань і доданої вартості. Аналізується компоненти інтелектуального капіталу з метою 

виділення процесів і явищ, що відповідають за синтез знань. Визначається роль когнітивних і 

творчих здібностей людини з позицій цілей і об'єкта дослідження. Обґрунтовується 
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привабливість інвестування в технології практичної творчості на підставі сучасних досліджень 

і актуальних тенденцій на ринку праці. 
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Abstract. The paper considers intellectual capital in the context of its influence on the synthesis of 

knowledge and value added. The components of intellectual capital are analyzed in order to highlight 

the processes and phenomena responsible for the synthesis of knowledge. The role of cognitive and 

creative abilities of a person is determined from the standpoint of goals and the object of study. It 

justifies the attractiveness of investing in technology of practical creativity on the basis of modern 

research and current trends in the labor market. 
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У постіндустріальній економіці інтелектуальний капітал (ІК) визнається визначальним 

ресурсом, наявність і використання якого є основою конкурентоспроможності будь-якого 

економічного суб'єкта. При цьому, прогнозується зростання стратегічної значущості ІК в 

зв'язку з неухильним зростанням інтелектуального сегмента економіки. Будучи своєрідним 

«hot topic» в науковому співтоваристві, ІК переживає період різноманіття визначень і точок 
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зору, часом суперечливих. ІК активно досліджується в контексті визначення сутності, 

структури, способів вимірювання, вартісних оцінок. 

Коли в структурі ринкової вартості бізнесу частка матеріальних активів наближається 

до рівня статистичної похибки, можна припустити, що за створення вартості відповідає 

інтелектуальна модель, ідея, що стоїть за матеріальною діяльністю компанії. 

Творцеві Netflix належить крилата фраза про те, що в сучасній економіці конкуренція 

відбувається на рівні бізнес моделей. На нашу думку, цю тезу можна доповнити наступним 

чином. Конкуренція відбувається вже на стадії створення ідеї бізнесу, при виборі технології 

створення ідеї і триває на етапах проектування і реалізації бізнес моделі та моделі управління 

підприємством. 

Відповідно, вже на етапі формування ідеї визначаються конкурентні переваги та 

можливі сценарії поширення майбутнього бізнесу. Наприклад, структуру сучасного бізнесу 

рекомендується визначати в логіці сетізаціі і масштабування, виробництва нового знання. 

Компанія, спроектована без урахування цих критеріїв, буде приносити менший дохід 

порівняно з підприємством, що використовують їх. 

Словами Д. В. Кузіна: «По суті, відбувається переформулювання питання про інновації. 

Традиційно воно звучить так: «Чи можемо ми замінити стару технологію на нову для кращого 

задоволення існуючого попиту споживачів?». У новій версії питання виглядають так: «Чи буде 

нова технологія дозволятиме нам створювати продукти та послуги, які матимуть велику (іншу) 

цінність для споживачів, ніж існуючі пропозиції на ринку? Чи буде ця нова потреба визначати 

сенс покупки нового товару?» [1]. 

В іншій своїй роботі Д. В. Кузін і В. К. Вербицький розвивають цю думку в такий спосіб: 

«Конкурують і перемагають управлінські інновації та нові бізнес-моделі. За ними стоять 

ідеологія менеджменту (цінності, менталітет, організаційна культура, управлінські ідеї, тип 

лідерства і т.д.), розуміння і передбачення потреб і того, що продається на ринку (продукт / 

послуга або враження / емоції), система і технології комунікацій зі стейкхолдерами, тверді 

(професійні) і м'які (соціально-психологічні) навички, ланцюжки створення цінностей, 

системи управління, що реалізують конкретні бізнес-моделі» [2]. 

Можна припустити, що подібний підхід певною мірою застосовувався в проектах 

створення таких компаній як Uber, Netflix, Amazon, Ford Motor Company, Британської 

ОстІндійської Компанії та інших, що мали історичне значення. Так-само, резонно припустити, 
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що технологія, застосована до вище названих проектів, і технологія, яка створила окремо взяту 

шино монтажну майстерню, мають якісні відмінності, що впливають на перспективи 

масштабування даного бізнесу і результуючі фінансові показники. 

Варто зазначити, що такі елементи, як знання, навички та досвід не завжди 

співвідносяться з процесом синтезу вартості. Так, знання, як факт володіння деяким набором 

даних, не обов’язково генерують вартість. Епоха інформаційних технологій в значній мірі 

знецінила, як володіння певним знанням, так і володіння статичними навичками, 

сформованими для вирішення деякого закритого класу задач. Наприклад: вивчення іноземних 

мов з метою здійснення побутової комунікації; оволодіння професією, побудованої на 

кінцевому безлічі операцій (таксист, фармацевт, клерк); тайм менеджмент та подібні базові 

управлінські «скіли». 

Також можна припустити, що досвід, накопичений як результат емпіричного 

спостереження за власним життям, не завжди має властивості синтезувати вартість. Велика 

ймовірність, що фахівці, які пропрацювали 10 років в одній, досить вузько окресленій, сфері 

діяльності в одному історичному періоді матимуть подібний досвід. Досвід тут - результат 

застосування технологій, властивих певній діяльності на певному історичному відрізку. 

Безумовно знання, навички, досвід і інші наведені елементи впливають на цінність 

співробітника для компанії, і відповідно його вартість на ринку праці. У той же час, тільки 

певний набір і конфігурація вищевикладених елементів забезпечують синтез доданої вартості. 

Проте, в постіндустріальній економіці знанням приділяється особлива увага. У сучасній 

економіці знання виробляються, споживаються, є продуктом та цінним активом. 

В контексті творчого мислення, процес формування дії за рішенням деякої задачі 

починається з виділення смислової складової даного завдання. Впливовий сучасний гуру 

менеджменту Д. Пінк, кажучи про ключові здібності людини, що є необхідними для 

досягнення успіху в XXI ст., зокрема виділив здатність творити. А на центральне місце Д. Пінк 

вивів здатність бачити сенс того, що робиться [1]. 

Усвідомлення смислів відбувається через механізм сприйняття, що входить до складу 

когнітивного апарату людини. Мається на увазі розуміння смислів, які є причиною тих чи 

інших конкретних подій, об'єктів, ситуацій, результатів і т.д. У сучасній економіці людині 

необхідно: «навчитися розрізняти сутність (сенс) таких понять, як цінність, ефективність, 

інноваційність, взаємозалежність, інтереси, відповідальність та ін.» [1]. В.Н Ромащенко 
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коментує це так: «розпізнавальна функція сприйняття вимагає тонких налаштувань і 

спеціальних процесів: формування і настроювання фільтрів, зняття обмежень з сприйняття 

конкретної людини, сприйняття в свідомості людини даного об'єкта. Лише після цього ми 

можемо сказати, що людина "потенційно" готова керувати об'єктом сприйняття »[1]. 

Формування вищеописаної структури мислення можливо шляхом спеціалізованої 

освіти. Питання створення і надання доступу до освітніх програм подібного роду широкому 

колу споживачів є одним з ключових відкритих питань сучасної педагогіки. Вже зараз на 

індивідів, здатних мислити таким чином, існує колосальний попит на ринку праці. А питання 

впливу мислення на економічні показники активно досліджуються провідними економістами. 

Тобто, за виробництво знань відповідає блок когнітивних і творчих здібностей людини. 

Так, М. Кастельс в одній зі своїх робіт зазначає: «Змінилися не види діяльності, а 

технологічна здатність використовувати в якості прямої продуктивної сили те, що відрізняє 

людину від інших біологічних створінь, а саме здатність обробляти і пізнавати символи» [3]. 

М. Кастельс підкреслює, що ця здатність визначається рівнем освіченості людини/організації, 

їх пізнавальної культурою. Дійсно, питання про технології навчання знаково-символічної 

діяльності можна знайти у всіх сучасних системах освіти. 

К. Шваб пише про це так: «Роботи та алгоритми все більше призводять до заміщення 

праці, в той час як інвестування (або, точніше, побудова бізнесу в умовах цифрової економіки) 

стає менш капіталомістким. У той же самий час, на ринках праці віддається перевага 

обмеженому колу технічних навичок, тому цифрові платформи і ринки, побудовані на основі 

глобальних об'єднань, готові виплачувати завищені винагороди малій кількості «зірок». У 

ситуації, коли будуть реалізовуватися всі ці тенденції, переможцями будуть ті, хто здатний 

повною мірою брати участь в інноваційно-орієнтованих екосистемах шляхом надання нових 

бізнес-моделей, товарів і послуг, а не ті, хто може запропонувати тільки низькокваліфіковану 

робочу силу або звичайний капітал»[4]. Він-же зазначає, що в структурі попиту на професійні 

компетенції вже зараз домінують когнітивні здібності і здатності до вирішення складних 

завдань в ситуаціях невизначеності. 

На сучасному етапі прибутковим можна назвати такий рівень розвитку перерахованих 

вище здібностей, який забезпечує людині вільне володіння нелінійним, творчим мисленням, 

категоріями смислів, сприйняття і економічно успішне застосування даного мислення в темпі, 

заданому швидкістю оновлення сучасної економіки. 
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NEW PERCİEVES FOR CORPORATE SOCİAL RESPONSİBİLİTY APPROACHES İN 

DEVELOPİNG COUNTRİES 

 

Abstract 

These papers discuss the perceives for Corporate Social Responsibility (CSR) approaches in a 

developing country. CSR was considered as a new economic terminology in the business and 

management field five decades ago. Several definitions have been given to CSR, but most of it claim 

that CSR is a concept whereby companies integrate social and environmental concerns in their 

business operations. CSR is considered one of the significant scientific methods in the business ethics 

sphere nowadays.  CSR change the perceive toward business companies from a factor of gaining 
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profits to an element that satisfy the social needs and environmental needs. Since societies needs vary 

from one economic context to another economic context, this means that the implication of CSR 

approaches also varies from one economic context to another. 

The papers analyse the implementation situation of CSR approaches in developing economic context 

and compare it with that in a developed economic context. 

The papers have been divided into five main parts. Firstly, introduction and literature reviews toward 

the subject have been presented. Secondly, comparative analysis methods between the approaches of 

CSR in developing country and the developed country has been done, followed by defining the 

relationship between corporation and government regarding social responsibilities in the second part. 

Thirdly, results for the comparison has been presented to determine the general situation of CSR 

approaches to the global market. Fourthly, discussion toward signifying new CSR perceives in 

Developing economic context. Finally, new concerns for promoting CSR approaches of developing 

countries to the level of that in developed countries have been concluded and recommended. 

 

Keywords: Corporate Social Responsibility, Corporate Governance, Developing Countries, 

Sustainable Development, Social Innovation. 

INTRODUCTION 

CSR is considered as a broad concept which is directly interrelated and interlinked with the socio-

cultural context. It is hard to find a unique definition for the concept of CSR; CSR concept change as 

the socio-cultural context change. For example, a few decades ago, CSR approaches in developed 

country as U.S.A and western European countries were considered as legal requirements, but  

nowadays these approaches are steaming from sense of responsibility, which means that even if there 

is no legal obligation to behave ethically and responsibly to social and ecological needs, most of 

corporations and enterprises will behave from sense of responsibility due to the high awareness toward 

the importance of CSR approaches. After the increase notification of CSR, CSR has shifted from the 

reactive level of legal regulation to a proactive level of social senses in developed economic context. 

Much of the extant literature on CSR, which is still in an emergent stage, has a national (U.S.) or 

regional (Europe) focus (Abagail McWilliams and Patrick M. Wright, 2006). Developing countries 

present a distinctive set of CSR agenda challenges which are collectively quite different to those faced 

in the developed world (Wayne, 2009). Some notes for example that most of the CSR studies 

conducted so far have been in the context of developed countries such as Western Europe, the U.S.A., 
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and Australia and that we still know too little about practices in ex-colonial, smaller, and emerging 

countries (Belal, 2015). While increasing attention has been accorded in recent years to CSR, as a 

postulate for ethical and responsible behaviour in business, very little is known of the practice of CSR 

in developing countries (Jamali, 2007). On the first hand, most of the scholars in CSR discipline has 

asserted that there are differences between CSR practices, where the level of economic development 

in the company allocate these differences. on the second hand, most of research in CSR discipline has 

allocated specific business cases concerning implementation of CSR in developing country, or 

business cases as comparing between one country with lower capital income or with weak industrial 

sector and between another country with high capital income and high industrial sector. But there is a 

gap in investigation the global difference between CSR implementation in developing countries and 

developed countries. from this point some question has been suggested that to be answered in the 

paper abstract: 

- What factors have to be considered through implementation of CSR in a developing country? 

- What is the relation between CSR and the government, how this relation could be transformed 

to enhance Corporate governance Responsibility? 

The aim behind our paper is to investigate the reason behind deficiencies in implementing CSR 

approaches in a developing country and try to provide a basic framework for CSR performance which 

leads to greater social benefits. 

 

MATERIALS AND METHODS 

CSR concept in developed countries is the business responsibility for society, business responsibility 

in society, and what society expect from business corporations. Business corporation will try through 

various CSR projects and involvement to satisfy needs of its surrounding community and 

environment, because if it didn’t satisfy such need, both government and community will punish such 

corporation even through penalties, or through bad reputation or through scandalling’s news and 

feedback.  

While the CSR concept in a developing country is totally different, which means the implementation 

of CSR projects in developing countries will be also different. The problem in developing countries 

that there is still low awareness of the importance of social responsibilities and high rates of 

corruptions. Such communities have rights from corporations due to the unfair distribution of 

welfare, due to the absence of accountability from both governmental and non-governmental bodies. 
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In developing countries, the Business corporation still considers CSR approaches only as 

philanthropic approaches, where a corporation will allocate a very small part of its returns to 

sponsor some social events as sports events, even these sponsorships come in shape of a marketing 

process. With an exception for the dependent franchise located in developing countries which its 

operations and its CSR implementations are directly rolled by the mother firms in developed 

countries. 

Very few studies document positive outcomes of CSR implementations in developing countries, the 

majority of the studies reveals negative outcomes and limitations of CSR in developing countries. For 

example, investment in mineral-rich countries of sub-Saharan Africa has not contributed to social and 

economic development and the protection of the environment of the countries concerned over the last 

decades. Moreover, patterns of state retrenchment, and the on-going transfer of what was considered 

public functions to private actors have contributed to the blurring of the lines of accountability among 

the various actors present in such a way as to create further problems of legitimacy and accountability 

(Campbell, 2001). 

After such examples and explanations, it’s possible to overview different perceives of CSR integration 

in developed countries and that in developing countries.  Integration of CSR is based on three main 

factors represented by The Triple Bottom Line theory. 

The triple bottom line is a form of corporate social responsibility dictating that corporate leaders 

tabulate bottom-line results not only in economic terms (costs versus revenue) but also in terms of 

company effects in the social realm, and with respect to the environment. There are two keys to this 

idea. First, the three columns of responsibility must be kept separate, with results reported 

independently for each. Second, in all three of these areas, the company should obtain sustainable 

results (Elkington, Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business, 2000). 

 

Table 1 Overview for CSR perceives in developing nations and developed nation based on economic, 

social and environmental factors. 

Driving Factors Developed Nations Developing Nations 

Economic CSR respect free trade market 

obligations and strength competitive 

markets. 

 

Almost done in directed economic 

markets and in monopolistic markets. 
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CSR is considered as a driving factor for 

maintaining economic sustainability. 

CSR is considered as marketing 

process or philanthropic process. 

 

Social CSR maintains transparent relations with 

internal society (employees) and external 

stakeholders (community, NGOs, etc.) 

CSR cannot resolve major social 

problems as high rates of poverty and 

unemployment. Unclear relation with 

public stakeholders. 

Environmental CSR is a driver for ecological approaches 

involved in operational processes. 

Low awareness toward the ecological 

challenges and concerns. 

 

Going back to the definition of CSR outlined in the outset of this papers, and in the light of the review 

presented above, we can derive some summative relation to the current practice of CSR in developing 

countries with the government role. Some scholars in CSE and business ethics field have investigated 

that there are many governmental gaps in developing countries as high rates of corruption and bribery, 

black markets, monopolistic, etc. where the government failed to provide various basic social services 

(housing, roads, infrastructure, health care, education, etc.). 

Matten and many other scholars (Wayne Visser, Dirk Matten, Manfred Pohl and Nick Tolhurst, 2010) 

see that these gaps become a wider trend in developing countries with weak institutions and poor 

governance, in which responsibility is often delegated to private actors, as family, tribe religion, or,  

business corporations. Furthermore, ‘as many developing country government initiatives to improve 

living conditions falter, as it debts to a developed country is increasing. Proponent to this point of 

view, it has been   realized corporation in a developing country cannot handle to solve social 

challenges alone by the business sector. Moreover, there is more pressure on businesses being 

accountable and compensating for their negative impacts and greater acknowledgment of the complex 

and varied business-society interfaces. Reviews make clear that the institutional landscape in the 

developing world is still not conducive to encourage commitment to CSR in all its aspects and guises.  

Going forward to expand the conception and framework of CSR practices in developing country a 

clear transparent relation between business corporation and governmental bodies have to be identified.  

The first responsibility for a business corporation is to integrate with ethical and political spheres and 

to maintain high relation with these two spheres. So How it could be done?? 
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Firstly, over the internal factors of the company, it has been recommended for a company to form a 

specialized committee for CSR implementation process. The role of this committee is to choose the 

appropriate corporate social responsibility theory and prepare an initial plan for implementing it. The 

initial plan introduces the code of contact for CSR practices, all key stakeholders are directly 

mentioned, CSR standard management is mentioned also, and high ethical standards embark to 

become the bloodstream of the company. Moreover, the committee must review the achievements and 

feedbacks of its CSR implementation process. Decision makers must study the economic and social 

conditions of the country before implementing the CSR program, moreover, they must integrate with 

various stakeholders and experts to choose the best CSR model (Pavlo Brin and Mohamad Nehme, 

2019). 

Secondly, over the external factors of the company, it has been recommended for a company located 

in developing countries to adopt CSR concept by giving the priority to the political and ethical factors 

over other social or ecological spheres. For example, corporations could support anti-corruption 

associations and Non-Governmental Organizations (NGO), and sponsor groups that is able to 

introduce institutional organized concepts in the adopted laws. The political system of many 

developing countries is shaped by a low salience of NGOs (Logsdon M. Thomas and Van Buren, 

2006). Through this way responsible people will be in the right places, they will work according to 

ethical rules before working according to obligated laws, so corruption will decrease and will be 

availability for competitive markets to take its role. In advance, the government will be able to collect 

more returns and taxes, and able to invest in ideal way in its infrastructure. As a result, rates of 

investments will increase, agriculture and industrial sectors will increase and improve, export will 

exceed imports, Gross Domestics Production (GDP)will increase, social problems will start to 

decrease step by step at least poverty and unemployment challenges will reduce. 

Regarding the Corporate Governance Responsibility, and as a reflective process toward CSR, 

governments have to ensure effective integration for CSR at various types of organizations (domestics 

organizations and international organizations) and at the various size of organizations (Small and 

Medium Enterprise-SME and Large Enterprise). Such issue could be done by two major ways: on the 

first hand, merging the Global Reporting Initiatives process in obligates the laws of the state are the 

most important, and merging International Environmental Law (IEL) in the laws of the state. IEL is a 

branch of public international law - enforce companies to depend on the clean and renewable energy 

source and force it also to not pollute water and soil within the establishment (Guruswamy, 2011). 
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Such social and ecological procedures are sufficient to reduce pollution and increase the competitive 

power for a company. On the other hand, the government shall allocate a concerned official institution 

that controls and audit CSR practices and reporting in all types of corporations. In the same vein, the 

government shall reward companies that integrates into responsible social and ecological projects by 

tax allowances or other motivations.   

So, there is an integrative role between a business corporation and governmental bodies or state 

institutions in order to satisfy social welfare which is the aim of the CSR concept. Paying taxes in a 

regular and responsible way (without any tax evasion) for responsible governmental bodies will 

redistribute wealth over society components in a fair way. From other perspectives, governmental 

bodies will demonstrate social challenges with more effective fiscal policies monetary policies, wealth 

maximization policies, and environmental policies.  In other words, true commitments from business 

corporation to implement CSR on the internal and external spheres will renovate the role of the 

government in rehabilitating social and ecological concerns in a developing country. Such a case will 

improve CSR processes to the level of that in developed countries. This relation has been represented 

in figure 1. 

Government

Board of Directors

Business Corporations

Commitment to 
integrate in 
effective CSR 
proccess 

internally and 
externally

Obligations to 
Control and 
Audit CSR 
Processes  

 

Figure 1 The relation between business corporations and government concerning Corporate 

Social Responsibility commitments and obligations 

 

RESULTS  
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Analysis of the data presented above leads to characterize distinctives characteristics of CSR 

implementation in developing countries with highlighting of the factors that demonstrate it: 

In developing countries, CSR is almost interlinked with philanthropic and charity associations. 

Moreover, CSR is perceived as an investment and not as social responsibility, where shareholders 

expect returns from it, and if there is no moral or financial return there is high proportion to not adopt 

it. They name it as corporate social investments, and its almost done in schools and sport events. 

The implementation of CSR projects in developing countries to some extent demonstrated by 

traditional values and religious concept. Furthermore, these implementations tend to be less 

formalized or institutionalized in term of CSR benchmarks commonly used in developed countries. 

In the same vein, CSR implementations almost don’t adopt business ethical standards, as Global 

Reporting Initiative (GRI) guidelines, International Standard Organization recommendations as ISO 

14004 or Material Performance Indicators guidelines. These standards are the widest framework that 

supports companies in their sustainability reporting because it ensures transparency and completeness 

of the information disclosed.  

There is still no compliance with CSR code of conduct in developing countries, where integrating into 

CSR approaches is still not a self-regulatory instrument or voluntary self-regulated. 

Another conclusion has been derived is that social problems or social needs vary between one 

developing nation and another developing nation, like HIV/AIDS and poverty in middle and east 

Africa (MENA), high Unemployment in MENA region, lack of mineral water resources in India, 

improving working conditions in East and South East Asia countries. Such problems amalgamate CSR 

with intrinsic and extrinsic factors and gave different implementation process and approaches.  

DISCUSSION  

CSR implementations and integrations in developing countries are still considered as a dilemma 

between rhetoric and practices and between Corporate Altruism (The actionable concern for the 

welfare of society, even when there is a corporate sacrifice for undertaking such actions). Peculiarities 

of the statutory procedure or social effort designed to promote the basic physical and material well-

being of people in developing countries open new prospect to reform CSR implementation in 

developing countries through integrating it directly with corporate governance responsibilities. 

CONCLUSION 

It has been realized from the paper abstract that countries with the less robust regulatory system, 

with a less developed form of stakeholder’s participation, with weak government role in welfare 
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provision, have a greater need for CSR implementation process. Developing countries face gaps and 

deficiencies in regulating social and ecological concerns. compliance between the business sector 

and governmental bodies through CSR framework will fill this gap. Engaging for companies located 

in low- and middle-income countries or developing countries in CSR, where national institutional 

structures are shaped by strong government regulation and active civil society is a factor of growth 

and prosperity.  

The comparison between developing countries and developed countries concerning CSR 

implementations process have supported a substitute view for CSR in developing countries, and have 

open new prospect to investigate in the effectiveness of the strong relationship between business 

corporation and government. Such substitute view may motivate decision makers at business 

corporations located in developing and at countries with lower governance effectiveness to express 

more comprehensive commitments to the basic components of CSR, economic, society and 

environment. 

The main recommendation has been concluded so far: 

- Reconsideration for the true CSR concept in developing countries depends on increasing the 

awareness of internal and external stakeholders toward the social sense of responsibility and through 

integrating corporate governance responsibility into CSR strategies. 

- As for corporation to adopt the most effective CSR strategy in a developing country it has to 

allocate a specialize CSR committee of markets experts and economist analyst who will study the 

socio-cultural needs. 

- As for the specialized committee to adopt the most effective CSR strategy, it has to concentrate 

on political and ethical perspectives and it has to create a CSR code of conduct which aligns with the 

international standards and guidelines as GRI guideline and ISO 14004 and IEL. 

- The governmental bodies in developing country play a crucial role in establishing laws and 

obligations to control and audit CSR processes.  

- The governmental bodies and through a focused specialized committee for CSR activities 

could direct CSR activities for corporations and could distribute social and environmental projects 

over the corporations according to their abilities and sizes, but it has to be aligned with the social and 

environmental local needs. 
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Further studies and research could be done on the socially responsible behavior and its connection 

with CSR in developing countries and for a validated CSR scale that can be applied to codes of conduct 

of CSR. 
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УПРАВЛІННЯ «ЗЕЛЕНИМ» БІЗНЕСОМ: МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ 

 

Анотація. Розглянуто сутність концепції «зеленого» бізнесу. Визначено перспективи 

розвитку «зеленого» бізнесу як частини форми функціонування «зеленої» економіки. 

Досліджено економічний потенціал «зеленого» бізнесу, вказано на доцільність збільшення 

«зелених» інвестицій, залучення яких дозволить Україні вийти на якісно новий рівень 

розвитку. Серед напрямів реалізації «зеленого» бізнесу виділено: раціональне використання 

природно-ресурсного потенціалу, виробництво органічної продукції. 
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MANAGEMENT OF «GREEN» BUSINESS: OPPORTUNITIES FOR UKRAINE 

 

Abstract. The article is devoted to essence of the concept of «green» business. The perspectives 

of development of «green» business as functional form of «green» economy have been defined. The 

economic potential of the «green» business indicated the necessity to increase «green» investment, 

involvement which will allow Ukraine to reach a new level of development. Among the directions of 

the «green» business highlighted the rational use of natural resources,  production of organic products.  

 

Keywords: «green» business, natural resources, resource conservation.   

 

У світлі наростаючих глобальних проблем, таких як зміна клімату, збільшення кількості 

населення, забруднення довкілля, неефективне використання та виснаження природних 

ресурсів, для забезпечення подальшого розвитку людства є життєво важливим перехід на 

світовому рівні до технологій та методів, які є менш екологічно шкідливими та спрямовані на 

ресурсозбереження. Кожен суб’єкт господарювання зобов'язаний чітко представляти на 

перспективу потребу у фінансових, сировинних, трудових, інтелектуальних ресурсах, 

виробничих потужностях, джерелах їх одержання, а також уміти ефективно використовувати 

наявні виробничі й природні ресурси у процесі роботи свого господарства та адекватно й 

оперативно реагувати на зміни, які відбуваються в оточуючому бізнес-середовищі, з 

одночасною мінімізацією ризиків для навколишнього природного середовища [1, с. 36]. І в цьому 

може допомогти розвиток нового виду бізнесу, який отримав назву «зелений».  

«Зелений» бізнес є новою формою діяльності в економічній сфері, що набуває дедалі більше актуальності 

та розвивається швидкими темпами. Цей вид підприємницької діяльності передбачає застосування «зелених» 
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технологій та формування екологічної свідомості споживачів та виробників, що є головною відмінністю цього 

виду бізнесу від інших комерційних видів діяльності. Концепція «зеленого» бізнесу спрямована на сприяння 

раціонального використання ресурсів і зменшення негативного антропогенного впливу діяльності компаній на 

навколишнє середовище [2, с. 22].  

Отже, «зелений» бізнес можна вважати як бізнес-діяльність, яка має мінімальний 

негативний вплив на глобальне або місцеве навколишнє середовище, суспільство або 

економіку. «Зелений» бізнес – це частина форми функціонування «зеленої» економіки, 

основною метою якої є забезпечення раціонального використання можливостей 

навколишнього середовища під час організації господарської діяльності. «Зелений» бізнес 

прагне поєднати у собі екологічне відношення до навколишнього середовища (екологічна 

складова), справедливе ставлення до працівників (соціальна складова) та економічний успіх 

(економічна складова). 

Досягнення країн у сфері управління природними ресурсами та їх раціонального 

використання визначають за рівнем індексу екологічної ефективності. Місце України у 

рейтингу екологічної ефективності в 2018 р. наведено в таблиці 1. 

Таблиця 1 

Рейтинг екологічної ефективності країн світу в 2018 р. 

Країни Індекс екологічної ефективності Місце в рейтингу 

Швейцарія 87,42 1 

Франція 83,95 2 

Данія 81,60 3 

Мальта 80,90 4 

Швеція 80,51 5 

Литва 69,33 29 

Болгарія 67,85 30 

Чеська Республіка 67,68 33 

Латвія 66,12 37 

Угорщина 65,01 43 

Білорусь 64,98 44 

Румунія 64,78 45 

Польща 64,11 50 
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Росія 63,79 52 

Казахстан 54,56 101 

Туреччина 52,96 108 

Україна 52,87 109 

Молдова 51,97 112 

Джерело: складено авторами за даними [3, с. 11] 

Індекс екологічної ефективності у 2018 р. містить 24 показники в 10 категоріях, які 

відображають різні аспекти стану навколишнього природного середовища та життєздатності її 

екологічних систем, збереження біологічного різноманіття, протидії зміні клімату, стану 

здоров’я населення, практику економічної діяльності і ступінь її навантаження на навколишнє 

середовище, а також ефективність державної політики в області екології, що дозволяє оцінити 

стан навколишнього середовища та життєздатність екосистем 180 країн світу [3, с. 10]. У 2018 

р. лідером за рівнем екологічної ефективності визнано Швейцарію. У першу п’ятірку лідерів 

також увійшли Франція, Данія, Мальта та Швеція. Україна в рейтингу посіла 109 місце серед 

180. 

Покращити екологічну ситуацію в країні, прискорити екологізацію виробництва, 

забезпечити раціональне використання природних ресурсів можливо шляхом збільшення 

«зелених» інвестицій, залучення яких дозволить Україні вийти на якісно новий рівень 

розвитку. 

Для забезпечення залучення необхідного обсягу інвестиційних ресурсів у перспективні 

інноваційні проекти в межах реалізації концепції «зеленої» економіки органи державної влади 

й місцевого самоврядування повинні розробити узгоджений механізм стимулювання 

вітчизняного бізнесу для максимізації ефективності використання природних ресурсів у 

виробничому процесі. Зазначене може проявлятися у вигляді надання додаткових пільг при 

закупівлі інноваційного обладнання, що не виробляється на території країни, залученні 

іноземного капіталу у розвиток провідних промислових підприємств [4, с. 66].  

Важливим напрямом реалізації «зеленого» бізнесу є раціональне використання 

природно-ресурсного потенціалу. Ресурсозбереження – тренд і виробнича необхідність 

останніх років. Основними показниками, що характеризують процес «озеленення» 

промисловості є кількість упроваджених маловідходних та ресурсозберігаючих технологій на 

промислових підприємствах, а також кількість самих підприємств, що їх впроваджували.   
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На рис. 1 досліджено динаміку кількості промислових підприємств України, що 

впроваджували маловідходні, ресурсозберігаючі технології, та визначено їх питому вагу в 

загальній кількості промислових підприємств. Частка промислових підприємств України, що 

впроваджували маловідходні, ресурсозберігаючі технології, протягом 2010-2018 рр. є низькою 

та коливається по роках – від 1,4 % в 2014 р. до 5,3 % у 2016 р. В 2018 році частка промислових 

підприємств, що впроваджували маловідходні, ресурсозберігаючі технології, склала 4,7 %, а в 

середньому за досліджуваний період – 3,0 %. 

 

Рис. 1. Динаміка кількості промислових підприємств України, що впроваджували 

маловідходні, ресурсозберігаючі технології, та їх питома вага в загальній кількості 

промислових підприємств протягом 2010-2018 рр. 

Джерело: розраховано та побудовано авторами за даними [5] 

 

Крива динаміки показника кількості промислових підприємств, що впроваджують 

маловідходні, ресурсозберігаючі технології, просідає саме у складні для промисловості 2014 

та 2015 рр. Це пов'язано з тим, що в Україні саме в ці роки відбулося різке знецінення національної 
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валюти, внаслідок чого у вітчизняних підприємств не вистачало фінансових ресурсів для 

закупівлі імпортного інноваційного обладнання. 

Перспективним напрямом реалізації «зеленого» бізнесу також є виробництво органічної 

продукції. Так, у раніше проведених дослідженнях [6] встановлено, що екологічно чисту 

продукцію можна отримувати і в наших умовах господарювання, якщо не нехтувати досвідом 

роботи багатьох поколінь аграріїв – як вітчизняних, так і зарубіжних. Виробництво екологічно 

чистої продукції може стати своєрідною візитної карткою економіки України, яка дозволить 

покращити імідж вітчизняної продукції на світовому ринку, збільшить обсяги залучення 

інвестицій у розвиток аграрного сектору та суміжних із ним галузей, що неодмінно позитивно 

позначиться на соціально-економічному та культурному розвитку нашої країни. На нашу 

думку, однією із ефективних бізнес-стратегій майбутнього є створення виробничого процесу, 

який забезпечив би повний цикл виробництва органічної продукції: виробництво, переробка 

та доставка готової продукції кінцевому споживачеві (у роздрібну мережу).   

Проте українські науковці А.О. Гура та Т.Г. Гуцан [7] вважають, що формування 

національного ринку органічної продукції ускладнюється двома проблемами – недостатньою 

популярністю ідеї чистої продукції та високою ціною для населення. Споживачами цієї 

продукції є переважно люди з середнім та високим рівнем доходу. Вихід національних 

виробників на світовий ринок органічної продукції ускладнюється невідповідністю 

українського товару міжнародним нормам та стандартам, складністю процесу сертифікації. 

Отже, ефективною бізнес-стратегією майбутнього є розвиток та впровадження «зеленого» 

бізнесу, завдяки чому підприємства будуть не тільки публічно демонструвати свою екологічну 

відповідальність, скорочуючи об’єми спожитих ресурсів та зменшуючи забруднення довкілля, 

але й отримують практичний зиск, такий як зниження витрат на виробництво продукції 

(надання послуг, виконання робіт), підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства 

та покращення його іміджу у стосунках із стейкхолдерами. 
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ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ ТУРИСТИЧНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ РОЗВИТКУ ФРАНЧАЙЗИНГУ 

 

Анотація. У дослідженні проведено аналіз ринку туристичних послуг України та 

ефективності роботи суб’єктів туристичної діяльності. Визначено вплив розвитку туризму 

як на економіку країни, так і безпосередньо на суміжні сфери. Побудовано карту 

стратегічних груп франчайзингових мереж основних туристичних операторів та визначено 

маркетингові стратегії розвитку франчайзингу 6 основних гравців туристичного ринку. 

Встановлено, що підприємства сприймають франчайзинг не лише як нову модель ведення 

бізнесу, але й ефективну стратегію роботи туристичних операторів. 

Ключові слова: стратегія, туризм, туристичний оператор, франчайзинг 
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DIFFERENTIATION OF MARKETING STRATEGIES OF TOURIST ENTERPRISES 

BASED ON FRANCHISING 

Abstract. The study analyzes the market for tourist services in Ukraine and the effectiveness of the 

subjects of tourism. The influence of tourism development on the economy of the country and directly 
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on the adjacent spheres has been determined. A map of strategic groups of franchise networks of 

major tourist operators was constructed and marketing strategies for franchising development of 6 

major players in the tourist market were determined. It is established that enterprises perceive 

franchising not only as a new model of doing business, but also an effective strategy of work of tourist 

operators. 

Keywords: strategy, tourism, tour operator, franchising 

 

Туристичний бізнес є одним із найбільш динамічних видів діяльності, який щороку показує 

позитивну динаміку як у кількості обслуговуваних туристів,що скористалися послугами  

туристичних операторів (рис.1.), так і зростанні кількості та доходів суб’єктів туристичної 

діяльності (рис. 2).  

 

Рис.1. Динаміка кількості українців, що скористалися послугами туристичних операторів у 

2016-2018 рр. [1] 

 

Дана сфера є перспективною для розвитку економіки, оскільки прослідковується динаміка 

зростання надходжень від туристичного збору (зокрема, обсяг надходжень від туристичного  

збору у 1 півріччі  2019 р. сягнув  57,9 млн грн., що більше ніж на 70 % у порівнянні з даним 

періодом 2018 р.),  так і збільшенні суми податкових платежів від юридичних осіб та фізичних 

осіб-підприємців, які здійснюють туристичну діяльність (зростання понад 15%  за 1 півріччя 

2019 року по відношенню до аналогічного періоду 2018 р. - 1 902,0 млн грн). 
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Рис.2. Зміна кількості суб’єктів туристичної діяльності та доходів від туристичних послуг [2] 

 

За даними [1] у 2018 році загальний дохід від надання туристичних послуг (без ПДВ та інших 

аналогічних обов’язкових платежів) склав 16 935,3 млн грн, у т.ч. сума комісійних, агентських 

та інших винагород – 384,2 млн гривень. Обов’язкові  платежі  суб’єктами  туристичної  

діяльності  в  бюджет  та позабюджетні фонди склали 127,2 млн гривень.  

Туризм є динамічною сферою, яка також сприяє розвитку і інших суміжних з ним сфер. 

Зокрема, у 2018 р. витрати  на  послуги  сторонніх  організацій,  що  використовуються  під  час 

виробництва туристичного продукту, відповідно до наданих статистичних даних [1, 2] склали 

26 078,1 млн грн, з них: на розміщення і проживання – 20 580,9 млн грн;  на транспортне 

обслуговування – 5 176,2 млн грн;  на харчування – 82,7 млн грн;  на медичне обслуговування 

– 30,4 млн грн; на екскурсійне обслуговування – 23,9 млн грн; інше – 184 млн гривень. Тобто 

можна зробити висновок, що дана сфера є інвестиційно привабливою та має великі 

перспективи у подальшому для розвитку. 

У той же час, туристичний бізнес - це насичений пропозиціями ринок з жорсткою 

конкуренцією, де існує значна кількість туристичних операторів, що пропонують туристичні 

послуги.  

Основним фактором, що визначає місце підприємства на ринку, а також підтримує його 

діяльність на лідерських позиціях є конкурентоспроможність. Важливим в управлінні є 

своєчасний аналіз внутрішньої та зовнішньої діяльності підприємства, розуміння, що його 

положення, безпосередньо, залежить від цих факторів, а також виявлення потенціалу компанії 

та уміння правильно та ефективно його використовувати та розвивати. Окрім 
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вищезазначеного, важливо визначити власне положення та обрати правильну стратегію 

діяльності підприємства. 

Для визначення стратегічного положення туристичних операторів, що пропонують  

працювати за умовами договору франчайзингу побудовано карту стратегічних груп, що 

відображена на рис. 3. Основними критеріями для побудови стали: вісь Х – рік заснування 

туристичного оператора, щоб показати, який період він функціонує, вісь У – кількість 

підприємств, що працюють на основі договору франчайзингу, та розмір кульки визначався за 

рейтингом роботи туроператорів [3] , де чим вищий бал, тим відповідно і більший розмір кулі. 

Отже, основними лідерами за розвитком франчайзингової мережі туристичними операторами 

України є ТОВ «Тез Тур» [4], ТОВ «Джойн Ап!» [5], ТОВ «Корал Тревел» [6], ТОВ «Тревел 

Профешнл Груп» [7], ТОВ «ТТВК» [8] та ТОВ «Анекс Тур» [9].  Аналіз відкритих джерел [4-

9] дозволив зробити висновок, що основні представники туристичного бізнесу, що працюють 

на ринку тривалий час та зарекомендували себе як відповідального туристичного оператора, 

щороку намагаються розширювати кількість франчайзингових агентств, тим самим 

розширюючи власну мережу.  

 

Рис. 3 Карта стратегічних груп франчайзингових мереж основних туристичних операторів 

України [побудовано автором] 

 

Відповідно при відкритті та розширенні франчайзингової мережі кожен туристичний оператор 

обрав стратегію розвитку власного бізнесу. Динаміка кількості франчайзингових агентств та 
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умови вступу до мережі дозволили сформувати основні маркетингові стратегії, які 

використовують представлені вище туристичні оператори України.  

Спираючись на теоретичні підходи до класифікації маркетингових стратегій, слід зазначити, 

що дане питання є досить актуальним і в сучасних умовах, що пояснюється різноманітністю 

класифікацій стратегій підприємств. Основними закордонними науковцями, які займалися 

даною проблематикою є І. Ансофф, Ф.  Котлер, Ж.Ж. Ламбен, праці яких стали основою для 

формування нових підходів у питаннях класифікації маркетингових стратегій. 

Аналізуючи діяльність розвитку франчайзингової мережі туристичний оператор «Тез Тур» 

обрав стратегію захисту частки ринку, що обумовлено незначною кількістю існуючих 

франчайзингових агентств та особливо умовами вступу до мережі. Туристичний оператор 

«Джойн Ап!», що з’явився відносно інших конкурентів нещодавно, у своїй діяльності 

дотримується стратегії фронтального наступу, що забезпечується ціновою політикою 

туристичного оператора у відношенні до інших гравців ринку.  «Корал Тревел», як провідний 

туристичний оператор України, використовує у розвитку агентської мережі стратегію 

розширення частки ринку, шляхом суттєвого збільшення кількості агентств та досить 

прийнятними умовами вступу та подальшої роботи агентства у мережі. Стратегії розширення 

ринку у своїй діяльності притримується туристичний оператор «Тревел Профешнл Груп», який 

обрав пріоритетом охоплення усього туристичного ринку України представниками власної 

агентської мережі, що також підтверджується і значною динамікою у кількості агентств 

останніми роками. У той же час «ТТВК» у розвитку агентської франчайзингової мережі 

користується стратегією підтримання позицій, що забезпечується значною кількістю агентств 

та ціновою політикою за певними напрямами. Туристичний оператор «Анекс Тур» при 

формуванні франчайзингової мережі керується стратегією розвитку мережі, що 

підтверджується вступом у мережу без паушального внеску та відсутністю роялті (за умови 

виконання плану продажів).  

Отже, аналіз розвитку франчайзингових мереж провідних  туристичних операторів України 

дозволив зробити висновок, що в залежності від основних умов роботи за договором 

франчайзингу та ситуації на ринку туристичних послуг, туристичний оператор у своїй 

діяльності дотримується такої маркетингової стратегії, що дозволяє йому як зберігати нішеві 

позиції, так і динамічно розвивати бізнес. Франчайзинг – це нова модель ведення бізнесу, яка 

має великий потенціал у секторі малих та середніх підприємств, до яких, у більшості, 
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відносяться представники туристичного бізнесу. З кожним роком частка українських франшиз 

продовжує стабільно зростати, що свідчить про розвиток саме українського франчайзингу. 

Компанії все більше впроваджують франчайзинг як стратегію ведення бізнесу, що пояснюється 

її надійністю та життєздатністю.  
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JOB SATISFACTION IN THE CONTEXT OF ORGANIZATIONAL BEHAVIOR 

 
Paresashvili Nino 

Edzgveradze Teona 

 

Abstract. In today's dynamic environment, people seek employment in organizations that provide 

both material, professional, and spiritual values and requirements. If the organization is dynamic and 

changing, it is important to recruit staff who will easily adapt to organizational culture, organizational 

climate and change. As a person may meet the requirements of a particular job position, however, the 

organizational environment may be unacceptable to him/her. When selecting employees, relying on 

this data will help us to select the best staff and will result in high job satisfaction and job performance. 

Studies conducted by various scholars have shown that the coherence of individual values with the 

culture of the organization increases job satisfaction and commitment to the organization, reducing 

the time spent on the job. Also, in the context of organizational behavior, it is important to take into 

account the stability of one's emotional state and personal characteristics in order to achieve a high 

degree of job satisfaction. 

 Keywords: Job satisfaction, Emotional intelligence, Organizational behavior, Management 
 

Purpose of the article: Organizational behaviors must be given special attention in organizations 

operating globally. As a science, it is an important role because in the organization this science focuses 

on the universal resource - the human resource. Managers have to deal with more and more difficult 

tasks on a daily basis, as the diversity of the workforce makes it more difficult to combine them to 

achieve synergy. The employees of the organization create the internal social system of the 

organization, thus group dynamics..Where job satisfaction and emotional intelligence plays an 

essential role  in achieving the synergy.  

Scientific aim: The main purpose of this article is to highlight the role of job satisfaction and 

emotional intelligence in the organization. So that managers can perceive the key role of these 
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factors in achieving the effectiveness of the organization and most importantly in the professional 

development and career growth of the staff. 

Intruduction. Managers are often faced to questions about human resources related to various issues. 

For example, what can lead people to unethical and socially irresponsible behaviors in organizations? 

Or how to achieve employee satisfaction based on high performance? How to build a team? By what 

mechanisms do we ensure high results? Which motivation methods should be used? How to ensure a 

harmonious work environment and efficiency in a diverse working environment? Should managers 

make the decision individually, through consultations or via group methods? How to make the change 

in the organization painless and ensure innovative processes? 

A universal answer to these questions should be given the by taking into consideration 

specificity of the particular situation. However, human emotional intelligence is one of the 

determinants of a person's behavior. It should also be considered that if a person manages his or her 

own emotions wisely, there is a high likelihood of properly evaluating other workers' emotions and 

thus establishing positive relationships. If you know how to manage your emotions and understand 

others' emotions well, you will be better able to connect with others. It is commonly used in life, as 

well as in work management situations. 

  It has become an important problem to find out what the modern labor market demands from 

a new graduated generation and vice versa. It is also important to determine what job seekers expect 

in terms of work and career. The most important task for managers is to find out what measures should 

be taken to integrate the workforce into the overall goal and expectations. Therefore, it is very 

significant for managers to be familiar with organizational behavior issues, science, which 

encompasses a various scientific studies and findings in psychology, sociology, and management, and 

the key postulates must be considered in practice. 

Great attention should be paid to the organizational climate and its factors. Also it is important 

that employees' emotions and attitudes greatly influence job satisfaction. Job satisfaction is one of the 

most significant and well-studied attitudes within organizational behavior and psychology. Job 

satisfaction affects organizational behaviors and can greatly determine employee well-being. Job 

Satisfaction is a pleasant or positive emotional state caused by an individual's evaluation of work and 

work-related experiences. When considering the role of job satisfaction and emotional intelligence, 

psychological factors are significant that influence employee behavior are important. It is necessary 

that the management of the company should constantly consider the factors that lead to job 
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satisfaction. Many researchers have researched this process, and they have grouped the factors that 

contribute to job satisfaction, including management policies that combine salary, commissioning, 

promotion, and security. A social environment that includes social contacts (Studies have shown that 

in close social contact, job satisfaction is higher than with staff where such relationships are 

superficial). The job itself includes the following aspects: diversity of work, ability to make 

independent decisions, level of responsibility, etc. 

It should also be considered that individual differences will have a very different impact on the 

process of job satisfaction. 

When an employee is in a stressful environment, his/her health deteriorates, his/her emotional 

balance reduces and he/she experiences a chronic stress and inability what leads to the diminished 

labor productivity inthe final run. On the other hand, the studies show that such losses cost a company 

a lot. Therefore, it is better to timely respond to the problems leading to the undesirable situations, 

solve the questions and manage the conflicts in order to avoid extra costs and nuisances. However, it 

should be noted that the solution of the concrete problems is not a goal of the conflict study, as it is 

only the onset of the problem to be solved. The principal goal is the conflict prevention and efficient 

management of stressful situations. Assessment of the motifs of the conflict is the most important 

moment of the conflict analysis. On the one hand, understanding the conflict motivations helps us to 

correctly collaborate with concrete subjects, while on the other hand, the identification of the motifs 

is an extremely difficult task. The problem is that the subjects of the conflict often conceal their motifs, 

or even cannot realize them. These problems can be solved based on a differential approach to the 

motifs of conflict. By using such an approach, one can identify several kinds of the major reasons for 

conflict with the 

following figures: resource limitation (21%), emotional attitude (37%), unfair compensation 

system (5%) and violation of democratic principles (15%). As the studies show, the payment scheme 

ranked the last . (Paresashvili, Nino.2016 ) 

Conclusions: The field of organizational behavior enables managers to create a work environment 

that will help employers deal with work-related conflicts. Issues such as motivation, engagement, 

participation, emotional intelligence, stress, and other factors associated with person and personality 

are crucial to enhancing an organization's productivity. Job satisfaction, which is linked to many 

factors, is also important. All of this should be taken into account by managers in order to achieve 

high results of organization while creating a harmonious work environment. The author notes that 
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maximum transparency and stakeholder involvement in the overall strategic decision-making process 

should be ensured. All of this will have a positive impact on the final results. Recommendations 

should be following: Managers should consider personal charasteriustics of their employees as 

well as the situational factors; sometimes intervention of the third party can be used as mechanism 

of conflict management. First of all, in organizations in Georgia there should be more and frequent 

trainings about conflict management. Employees should understand that conflict is positive and 

conflict stimulation strategy can be used for achieving positive results. Controlling emotions are 

very important factor for everyone. It needs continues self-working by employees. If all these 

recommendations will be considered, employees will see conflict as positive thing with all its 

constructive results. Thus, we will have more developed and successful organizations. 

Accordingly society will be more developed and successful.(Paresashvili, Nino; Maisuradze, 

Teona; 2017).  

In order to increase the productivity of human resaurces, certain processes are needed. One 

of the first steps is to create an effective team within the company, all of which members feel that 

they are an essential part of the company's core mission or strategy and that it is given a significant 

place and responsibility for the successful implementation of the team process. It is also important 

to emphasize the responsibility of the company to its employees, so that each individual makes 

the best possible efforts in the process of accomplishing the organizational goal. However, job 

satisfaction is a very difficult task in terms of job diversity. It is essential to apply the principles of 

cross-cultural management by managers, as well as to allocate the roles rationaly and to create a 

harmonious environment under fair and democratic governance. 
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Анотація. Ускладнення бізнес-середовища останніми роками, що проявляється в 

створенні нових зв’язків між контрагентами, відбивається на структурі організацій. Попри 

це, більша кількість компаній, як і раніше, віддають перевагу традиційним організаційним 

структурам, що визначаються низькою ефективністю. Компанія McKinsey, для вирішення 

зазначеної проблеми, запропонувала використання нової концепції «спіральної компанії», 

котра дозволяє у відповідності з ключовими навичками співробітників здійснювати 

планування, контроль та консультування на основі балансу централізованого з 
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Abstract. The complexity of the business environment in recent years, manifested in the creation 

of new relationships between contractors, is reflected in the structure of organizations. Nevertheless, 

more companies still prefer traditional, low-performance organizational structures. McKinsey has 

proposed the use of a new concept of a “spiral company” to address planning, control and consulting 

based on the balance sheet of centralized and decentralized management to address this problem. 

Keywords: helix structure, role balance, vertical accountability, DNA strand, capability leader, 

value creation, transformation processes. 

 

Реалії сучасного функціонування підприємницьких структур потребують застосування 

адаптивного механізму роботи. Використання традиційних організаційних структур для 

багатьох підприємств є скоріше стримуваним фактором ніж стимулом розвитку. Наріжним 

камінням традиційних організаційних структур є поєднання її основних складових: управління 

(зосередження уваги на одному управлінці чи декількох від яких залежить прийняття 

стратегічних рішень), збірка формальних та неформальних правил регулювання діяльності та 

звичайно поділ праці – таким чином що їх синергічний ефект не завжди відповідає вимогам 

сучасного бізнес-середовища. 

Для формування опису нової моделі організаційної структури, слід відповісти на 

наступне питання: які суттєві недоліки присутні в традиційних організаційних структурах? 

Розглядаючи лінійну модель слід звернути увагу, у більшості випадків, на відсутність 

зворотного зв’язку між керівником та виконавцем, наявність бюрократичного апарату з одного 

боку та перевантаження роботою менеджера з іншого. Функціональна ж структура 

характеризується наявним, але низьким, рівнем комунікації між відділами, що тягне за собою 

відсутність командної роботи, проте важливі рішення як і в лінійній моделі приймаються 

єдиним керівником. Поєднання переваг лінійної та функціональної структури дало можливість 

значно скоротити сукупність недоліків, однак, невирішеними залишаються проблеми 

тривалості прийняття рішення та негнучкості системи до змін зовнішнього й внутрішнього 

середовищ [6]. 

Розгляду дивізіональної та матричної організаційних структур, на нашу думку, слід 

приділити більше уваги, оскільки вони визначаються наявністю особливого виду відносин між 

робітниками та керівництвом організації. Так, при застосуванні дивізіональної моделі, всі 

структурні одиниці, в певній мірі, автономні, з ними важче налагоджувати організаційні 
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моменти; крім цього існує надто велика кількість рівнів і «нездорова» конкуренція між 

підрозділами. Використання матричної структури, з позицій менеджера, визначається 

відсутністю достатньої влади для контролю працівників та їх навантаження, а також 

відсутністю відповідальності за визначення пріоритетних завдань тощо [4]. Ми погоджуємося 

з думкою фахівців компанії McKinsey: «Бізнес-середовище стало більш складнішим та 

взаємопов’язаним, ми здається копіюємо матричні організаційні структури які просто більше 

не працюють» [1]. 

Характеризуючи організаційні структури, слід приділити значну увагу погляду через 

призму міждисциплінарного підходу, який дозволяє виявити спільні риси між окремими 

явищами та процесами, що досліджуються. Яскравим прикладом, поєднання економіки з 

іншими науками, є спіральна динаміка К. Грейвза, що набула популярності у кінці ХХ століття 

і відображає модель людських цінностей [5]. Така модель концептуально зображується у 

вигляді молекул ДНК, кожен виток спіралі якої визначається власними особливостями. На 

сьогоднішній день зазначений біолого-економічний підхід до пояснення економічних явищ 

набув популярності не лише у наукових колах, але й у політичних, підприємницьких, 

менеджерських тощо. 

Фахівці McKinsey впевнені, що погляд на організаційну структуру, як молекулу ДНК, 

дозволить впровадити нову «спіральну організацію» (helix organization), що створить умови 

для успішної діяльності сучасних організацій [2]. 

Натхненні відмінною, дволанцюжковою формою ДНК, яку виявили вчені на початку 50-

х років, фахівці McKinsey запропонували спіраль, яка відокремлює завдання керівництва 

людьми, що зазвичай виконується одним керівником, на два набори завдань, які виконуються 

двома різними менеджерами, кожне з яких однаково релевантне. Головне, що ці менеджери не 

є ні «первинними», ні «вторинними», як це має місце в матричній моделі. Один з керівників 

забезпечує та приймає рішення щодо одного набору речей (наприклад, наймання та звільнення 

працівників, просування по службі, навчання та розширення можливостей); інший – приймає 

рішення щодо іншого набору речей (таких як, визначення пріоритетності цілей та роботи, 

щоденний нагляд за виконанням завдань й забезпечення якості) [2]. 

Отже, «спіральна організаційна структура» – це сучасний тип організаційної структури, 

що поєднує, з одного боку, дві окремі паралельні лінії підзвітності, приблизно рівні за владою 

та повноваженнями, але принципово різні, та балансу централізації з децентралізацією – з 
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іншого. Така модель успішно працює в компаніях, які надають послуги, а останнім часом, і в 

деяких глобальних бізнесах. Проте її здатність балансувати централізацію та децентралізацію 

досі не отримувала належної уваги. Основною проблемою даної моделі є те, що впровадження 

спіральної моделі вимагає певного типу управлінського, стратегічного та критичного 

мислення. 

Застосування спіральної моделі дозволить конкретному працівнику, як і раніше бути 

підзвітним двом лідерам, які є однаково важливими у забезпеченні ефективної управлінської 

діяльності, але жоден офіційно не несе відповідальності за всі посадові обов'язки керівництва, 

як це було у традиційній моделі, оскільки їхні обов'язки чітко розподілені з огляду на їхній 

досвід та навички. Лідер створення цінностей роз'яснює цілі, обговорює та встановлює 

щоденні пріоритети, вживає заходів та надає зворотній зв'язок щодо їх виконання. Керівник 

потенціалу доступний, якщо ревний працівник, у межах своєї посади, хоче звернутися до нього 

з питанням, наприклад, щодо найкращих практик маркетингу, стандартів компанії чи нового 

галузевого стандарту - або коли вона вважає, що їй потрібні поради щодо функціональної 

тематики. Необхідність в зміні будь-яких стратегічних та тактичних рішень веде до 

обговорення обох лідерів щодо альтернативних варіантів [1]. 

Графічно, зазначені порівняльні переваги спіральної над матричною організаційною 

структурою, зображено на рис. 1. 
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Рис. 1 Порівняльна характеристика матричної та спіральної організаційної структури 

Сформовано: за матеріалами дослідження McKinsey [1] 

 

Відповідно до рис. 1, можемо зазначити, що спіральна модель звільняє старших 

інженерів, дизайнерів, продавців та інших функціональних експертів від функціональних 

обов’язків щоденних наглядачів. Більше того, їхні працівники відчувають себе більш 

уповноваженими, ніж у традиційній матриці, не перебуваючи в перехресті між двома 

керівниками, обидва з яких відчувають відповідальність, що часто проявляється у наданні 

суперечливих настанов. 

Однак важливо, щоб менеджери з потенціалу та створення цінності мали домовленість 

про ряд виконуваних функцій: кого назначати відповідальним при веденні проекту, які бізнес-

підрозділи для цього залучати та якими витратами супроводжуватиметься реалізація проекту.  

Спіральна організаційна структура має низку переваг, порівняно з традиційними, які 

можна об’єднати в 2 аспекти. По-перше, для сучасних підприємств, які здійснюють діяльність 

в передових галузях, важливим є не лише створення команди всередині колективу, а й 

підтримка корпоративного середовища, результатом якого є показники ефективності, зокрема 

продуктивність. Чіткий розподіл обов’язків лежить в основі даної моделі, яка сприяє 

перерозподілу співробітників з одного підрозділу (стратегічного напряму діяльності) в інший 
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та дозволяє швидше й гнучкіше згенерувати нові погляди на ведення діяльності, що виходять 

за рамки традиційних кордонів [1]. Наприклад, відділ багатопрофільної компанії найняв 

занадто багато науковців, а інший відділ, не знаючи про надлишок, створив власний підрозділ 

НДДКР. Для забезпечення більшої ефективності та синергічності було б доцільніше мати 

центральний пул науковців, який би вирішив завдання двох відділів. За таких умов, спіральна 

модель дозволяє не лише зробити сприятливе середовище по всьому підприємству, а й 

забезпечити більш динамічний розподіл ресурсів. По-друге, спрямованість на досягнення 

балансу централізованих та децентралізованих функцій підрозділів. Концептуально їх баланс 

зображено на рис. 1, зокрема забезпечення взаємозв’язку управлінських рівнів та паралельних 

ліній підзвітності. 

Для забезпечення успішної імплементації спіральної моделі, було виділено наступний 

алгоритм кроків [1]: 

1) створення внутрішнього «ринку талантів» – визначення як професійних так і 

додаткових навичок та вмінь якими володіють співробітники, що дозволить здійснити гнучке 

використання працівників на різних проектах. Результати Давоського економічного форуму 

визначили, що одними з найцінніших навичок 2020 року є когнітивна гнучкість – уміння 

обмірковувати декілька речей одночасно. Більшість стосуються спілкування з людьми, вміння 

керувати, розуміти й домовлятися, приймати рішення та генерувати креативні ідеї [3]. Зі слів 

генерального директора Microsoft Сатьї Наделлі, на 2020 рік компаніям-гігантам доведеться 

витрачати значні суми коштів, аби «перевчити» старі кадри та здійснювати пошук нових. 

Натомість, у науці, архітектурі, інженерії, математиці й сфері технологій триватиме справжня 

боротьба за таланти [7]; 

2) прозоре та ефективне планування ресурсів – прогнозування потреб зовнішнього 

середовища в ключових цінностях, і їх порівняння з внутрішніми можливостями. Як правило, 

підприємство планує потреби в ключових знаннях, уміннях та досвіді співробітників, за період 

часу достатній для задоволення визначених потреб. У деяких компаніях планування ресурсів 

проводиться щоквартально. Рішення приймаються на базі здобутих даних та ключових 

показників ефективності; 

3) забезпечення чіткої підзвітності – встановлення спільної мети для команд та 

правильного поєднання навичок. За умови не відповідності потребам проекту, керівник може 

замінити співробітника, звернувшись до лідера спроможностей; 
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4) збалансування управління ефективністю – готовність двох типів керівництва до оцінки 

роботи співробітників та надання зворотного зв’язку. 

Отже, впровадження спіральної моделі значно залежить від: керівництва (направлення 

співробітників до досягнення поставлених цілей); кадрів (наявність розширеною системи 

компетенцій, умінь та навичок дозволить створити ціннісну пропозицію з мінімальними 

витратами часу та ресурсів); середовища функціонування підприємства (сфера діяльності в 

якій знаходиться компанія, конкурентне середовище та рівень розвитку країни відіграють 

важливу роль). 
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SOME VIEWS ABOUT THE PROSPECTS OF GEORGIAN TEA BRANDS  

 

Abstract:   

The most important issue for countries in the transition to market economy is that their enterprises 

and companies compete with other products produced in other countries. This is a complicated issue 

because the customer has a large and wide choice. It is important not only to produce high quality 

products, but also to sell it well. In this case, a big role can be done to using marketing approaches, 

to create a brand and its correct management policy. Tea is quite a demanding product in Georgia.  

However, local production of tea does not satisfy even the needs of the local population. The majority 

of Georgian customers prefer the foreign origin tea brands. This is a sad fact because in the last 

century, Georgia was one of the leading producers of tea in the Soviet Union. Thus, research of 

consumer attitude towards Georgian tea brands is especially important issue. The main objective of 

the work was to examine the attitude of consumers to Georgian tea brands. So this topic is very 

actually. 

Keywords:   

Marketing, Brand, Tea brands, Successful brand, Marketing research, Customer behavior  

 

 

INTRODUCTION 

 

Development of tea production is of great importance for the development of agriculture of Georgia. 

Revival of this sector can give significant economic and social benefits to rural population, which 

was actively involved in tea production during the existence of the Soviet Union. Today this field has 
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not lost its significance and still has great potential for development (Agriculture’s Scientific-

Research Center, 2015). 

Tea's popularity in the world is not only due to its pleasant aroma but also its useful properties. 

Chinese have been using tea as a medicine for centuries. Tea contains a large amount of biologically 

active substances, however, according to the opinion of scientists, tea have a positive effect on the 

ability to concentrate on human perceptions because of two substances in tea, namely: caffeine and 

tannins (W. Korir a, F.N. Wachira b, ⇑ , J.K. Wanyoko c , R.M. Ngure a , R. Khalid., 2014).  

There is a high demand for tea in Georgia. On our country's market are represented numerous brands 

of tea, both local and foreign. Georgian tea should be able to compete with well-known foreign tea 

brands, to occupy a significant share of the market (in the market of its country), which is very 

difficult. The task of this research was: to determine consumer’s evaluations about Georgian tea 

brands; to find out the attitude of consumers to the advantages of Georgian tea brands. Based on the 

results of the research we determined weaknesses. In the conclusive part of the work are given some 

recommendations. 

 

LITERATURE REVIEW 

In the last decade of the last century significant reforms began in Georgia in the tea sector. The result 

of these was privatization of tea factories at the time. In the same period, private tea companies were 

created for the first time in Georgia. It should be noted that Georgia was well known for its tea 

production during the Soviet era. During this period Georgia was the main supplier of tea in the Soviet 

Union (Agriculture’s Scientific-Research Center, 2015).  

The revival and development of the sectors, in which Georgia has experience, traditions, Convenient 

natural and geographical conditions, will contribute to economic development of our country.   

Therefore, the development of tea production must be given due attention. Along with the 

development of tea production, great attention should be paid to the aspects of the creation and 

promotion of Georgian tea brands in the market. Georgian tea manufacturers need to study and 

practice marketing aspects. The use of target approach is an important aspect of marketing. It makes 

the company's business focused on success.  Besides the production of Georgian tea, it is very 

important to sell it successfully. Which is a difficult issue in terms of competition. One of the most 

actual topics in the marketing’s theory and practice is the matter of the brands ruling. The key point 
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in the Brand’s success is held by creating its positive image and ensuring its recognize ability and 

awareness (Seturi M., 2017). 

Therefore, considering the brand issues is of great importance. The effective use of branding will help 

companies to draw consumers’ attention to their products and establish at the market. The brands can 

be considered successful, if consumers think they have different and distinctive features or even 

unique characteristics from the other similar products (Seturi M., Urotadze E., 2018).  

Georgia has quite high potential in the sphere of production and supply of the food products. Trade 

free of tariffs and technical barriers increases export potential of the products manufactured in 

Georgia…Though it is necessary that Georgian food products complied with the requirements of EU 

food regulations ensuring food safety. The role of state implies development of the relevant 

regulations and control over their implementation (Todua N., Mghebrishvili B., 2018). 

 

METHODOLOGY 

In our study we used marketing research methods. In the work there are used the concepts of 

marketing theories, data analysis statistical methods. We used namely selection, grouping, 

observation, tendency, analysis, induction and comparison ones. The survey was conducted on the 

Internet as well as personal interviews. The survey was conducted in May 2018. The main goal of 

this research was to study tea in general and first of all the Georgian consumer attitude towards 

Georgian tea brands. We conducted quantitative research. The latter implies the collection of 

information in quantitative form and the statistical analysis of the information already obtained. 

Quantitative method of research is one of the most common and reliable methods for obtaining 

primary information (Armstrong G., Kotler P., 2006). It is noteworthy that a structured questionnaire 

was used during our research.  

 

FINDINGS 

 

The study showed that black and green tea is especially popular among Georgian consumers. 67% of 

the respondents prefer the black tea and 20% green tea. The reason for this is that these two types of 

tea are produced mainly in Georgia and the Georgian market does not have a wide choice of tea types. 

This confirms with the statistical data, which is show, that black and green tea is mainly imported in 

Georgia. Other types of tea are not available in the Georgian market or in very small quantities.  
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71% of respondents prefer foreign brands. Among the Georgian brands the respondents named the 

following products: Gurieli, Georgian Bouquet, Anna Batonishvili, Mountain Tea and Rcheuli. From 

these Georgian brands besides Gurieli, in fact Georgian customers do not know Georgian tea brands. 

It should be noted that Gurieli consumers are 27% of respondents.  On the question, why respondents 

prefer the foreign brands, 51% of respondents said, foreign brands are distinguished with higher 

quality. 34% of respondents think that foreign tea brands are more pleasant to drink. 14% of tea lovers 

think, foreign brands are distinguished with a more attractive packaging (Seturi, M.,  Todua, T.,  

2019). 

We also wanted to find out communications channels from which Georgian consumers get 

information about new tea brands. We found out that 42% of respondents received information about 

tea brands from TV. Internet has a quite high rate, it is 33%. The survey showed that 17% of 

respondents are aware of tea from friends, and 7% _ from stores. As the survey showed, only 1% of 

respondents get information about tea brands from magazines and newspapers (Seturi M. 2019).   

 

Fig.1.The highest quality tea producing countries (according to respondents) 

 

I find it hard to 
answer
4%
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Great Britain
27%

India
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Turkey
19%

Sri Lanka
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Japan
2%

China
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WHICH COUNTRY  PRODUCES THE HIGHEST QUALITY TEA? 
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The majority of tea consumers give great importance to the country of its production. It is interesting 

to know in which country produced tea considered by Georgian customers to be the highest quality 

and reliable. The survey showed that Georgian consumers think, the highest quality tea is produced 

in Britain. The majority of respondents prefer the British tea_27%, Indian _ 17%, Turkish _19%. 

Only 14% of respondents think that Georgia produces high quality tea. Thus, one of the main 

problems of Georgian tea is that the small number of consumers thinks Georgian tea is of high quality. 

That's why Tea Georgian brands do not enjoy the popularity of the market. 

 

CONCLUSIONS 

 

 Our survey showed that the main problem is, that the most of Georgian consumers do 

not trust Georgian tea brands. According to Georgian consumers, the main reason for this is 

the low quality of them compared to foreign brands. In our opinion It is necessary to provide 

more active information about Georgian tea brands and their quality. It is possible that 

consumers' views about the quality of tea are unrealistic. Practically the quality assessment of 

tea is the prerogative of specialists, which can be the result of laboratory studies. 

 In our opinion, the success of Georgian tea brands in the market is directly related 

to the knowledge of brand management and the application of its basic approaches. 

Advertising campaigns are needed to raise awareness of Georgian tea brands. That will help 

raise the image of Georgian tea brands and increase popularity among consumers. In order 

for Georgian tea brands to become more successful in the market, they need to be 

distinguished from analogues. Especially since tea grown in Georgia has different 

advantages. So, for example Georgian tea is distinguished with low content of tannins. That's 

why it has a soft and gentle taste. Georgian tea plantations located more north than other 

countries tea plantations. This is the reason of such a soft taste of Georgian tea (News agency). 

For customers it is unclear, do  Georgian tea have some distinctive and different advantages? 

In terms of competition Georgian producers should pay attention in these aspects and provide 

relevant information to customers with the help of mass media outlets. 

 Expand the range of tea products will help Increasing the popularity of Georgian tea 

brands. It should be noted, that in the last century scientific work was going on in our country 
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to develop the tea industry. Georgian scientists were able have created tea selective varieties 

(Agriculture’s Scientific-Research Center, 2015). We should prepare qualified specialists for 

this field. In this case, even the most important aspects of motivate of employees in tea 

producing enterprises should not be forgotten. 

 It is very important for our country efficiently use the potential of the tea plantations 

existing in Georgia, to facilitate production of local tea. The issue of developing Georgian tea 

production requires a great deal of effort from both the private and public sectors, it is 

necessary to support Georgian tea sector by country’s government. Ensure rapid rehabilitation 

of tea plantations requires large amounts of money (Agriculture Project Management 

Agency). 
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IMPLEMENTATION OF TALENT MANAGEMENT STRATEGY IN THE 

ORGANIZATION 

 

Abstract. The issue of search and development of managerial talents is very important 

nowadays. The article deals with the directions of effective management and development of personnel 

of the organization. The advantages of development of personnel strategy are revealed. Indicators for 

identification of talented managers are given. The future success of the firm directly depends on the 

compliance of the employee with the culture of the company and the acceptance of its values. Talent 

management can be manifested in an effective system of rotation and personnel movement of 

employees, leadership and mentoring programs, adaptation of talented specialists. 

Keywords: talent, management, strategy, talent selection. 

 

With the acceleration of globalization, management models are changing dramatically around 

the world, and as a result, the distribution of powers in the organizational structure, as well as the 

requirements for both ordinary employees and managerial positions, are shifting. 

The hierarchical organizational structure based on the principle of "boss-subordinate" is a thing 

of the past. It is replaced by team networks, design thinking, gig economy, digital HR, new approaches 

to leadership and the introduction of effective corporate training. A key factor of the competitiveness 

of companies is the ability of employees to generate new ideas and knowledge, realizing their 

innovation and creativity, that is, the ability of the company to manage their talents. Therefore, the 

consideration of talent management areas in order to improve strategic positions is relevant. 

The purpose of the work is to consider the areas of talent management in order to improve the 

strategic position of the company in the market. 

In recent years, much attention has been paid to the search and development of talent by 

scientists in the development of theoretical foundations of talent management, and practitioners in the 

implementation of various models of such management and evaluation of their effectiveness for 
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business improvement. Also, talent management is given a lot of attention in the works in the field of 

HR, especially in the United States, where the term "talent management" comes from. Talent 

management is an area of HR management that engages in attracting qualified employees, effectively 

integrating new employees into business processes, and retaining staff to meet current and future 

business goals [1]. 

According to data AXES Management, 85% of large Ukrainian companies develop HR strategy 

[2]. The growing interest in young talents can be explained by several reasons: the transition from an 

industrial to an information economy makes it necessary to form new professional knowledge, 

demographic and social factors increase the need for highly qualified managers and subordinates, and 

increased staff turnover due to a variety of offers on the labour market. Thus, both international 

companies and national businesses will need talented employees, and this need is increasing every 

year. The main task of the talents today is to preserve the organizational efficiency and increase the 

scale of business, as well as to increase the income of companies. At the same time, it should be noted 

that each company individually develops a talent management strategy based on the current trends in 

the market, as well as internal strengths and weaknesses. 

Talents were in demand at all times. Thanks to talented specialists, it is possible to both ensure 

and strengthen the success of the company. Moreover, the success of the employer depends directly 

on the talent of employees.  

Talent in the business sector (in a real economy) is a person with a high level of professionalism 

and experience. Management can select talents using several key indicators: 

1. Professional competence - examination of basic knowledge and skills, as well as professional 

achievements. 

2. Competitiveness, corresponding to the level of development of management skills (for 

example, the skills obtained earlier are used). 

3. Selection with intelligence documents – CVs, recommendations, certificates of graduation 

and qualification, characteristics, etc. Among the main directions of the formation of the state of 

talents in the organization are the following. First, it is necessary to develop a strategy to attract 

workers from other companies or to develop their own employees. The choice depends on the internal 

strategy of the company and industry specifics, as well as corporate culture. According to statistics, 

management positions are desirable to attract 10-25% of employees from other corporations [3]. 
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Conduct an audit of talents in the organization. It is necessary to analyse in detail the working 

staff and understand whether the organization has enough talent and skills to achieve strategic goals. 

Talent audit should be carried out whenever a company is faced with fundamental shifts in business 

that lead to changes in personnel work: new requirements for personnel are introduced, new positions 

are opened, and the search for a new staff begins. 

Recruit highly efficient staff. A company with ambitious goals, a democratic culture based on 

the recognition of achievements, should focus on this. Half of the future success of an employee 

depends on compliance with the culture of the company and the adoption of their values.  

Choose the right personnel training strategy. It can be an effective system of rotation and 

movement of possible employees; leadership and mentoring programs for adaptation of talented 

specialists. An example of effective search and adaptation of employees can be the practice of Apple 

[4]. On their home page of the site there is an inscription demonstrating the policy and core values of 

the company: “This is where some of the world’s smartest, most passionate people create the world’s 

most innovative products and experiences. Join us and you’ll do the best work of your life — and 

make a difference in other people’s lives”.  

To ensure the development of the company, it is necessary to look for talented employees who 

meet the requirements and achieve promotion. The main parameters for the selection of such 

employees can be: 

- knowledge (availability of unique information);  

- skills (ability to successfully perform certain actions); 

- motives (aspiration to something) and settings (the relation to something, a personal position, 

belief in something); 

- personality traits (individual psychological characteristics that determine the ways of 

behaviour in different situations) [5]. 

One of the most effective methods of search is to focus on young people, including university 

graduates. Although they do not have work experience, they may be easier to adapt to the company's 

culture. It is very important to explain the company's strategy and to outline the milestones for the 

next few years. If someone does not understand the information, it is necessary to detail and help to 

complete the task. The formed team of professional and talented employees is a necessary condition 

for increasing sales and income of the company, as well as its prosperity.  
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Managerial talent is a unique combination of strategic thinking, leadership abilities, emotional 

readiness for action, ability to achieve results, necessary communication skills, entrepreneurial 

instincts, as well as the ability to attract talent from other areas and companies. Talent management is 

a strategic resource for the company's success in the market. 
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Анотація. Охарактеризовано процес формування культури організації, яка забезпечує 

досягнення її стратегічних цілей; процес вибору та формування лідерів; наведено результати 

узагальнення існуючої практики покращення культури організації. 
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FORMATION OF CULTURE OF ORGANIZATION AS THE BASIS FOR 

IMPLEMENTATION OF EFFECTIVE BUSINESS STRATEGY FOR FUTURE 

 

Abstract. The process of forming the culture of an organization that achieves its strategic goals is 

characterized; the process of selecting and forming leaders; results of generalization of the existing 

practice of improving the culture of the organization are presented. 

Keywords: efficiency, activity, organization, culture, strategy. 

 

Ефективність діяльності організації безпосередньо залежить від стану її культури, яка 

характеризується стилем управління, системою цінностей, які притаманні персоналу 

організації на певному етапі її розвитку, особливостей функціонування, галузевої 

приналежності, тощо. Тому для успішного функціонування організації у стратегічному періоді 

потрібно аналізувати її існуючу культуру та визначати напрямки її покращення, згідно зі 

сформованими стратегічними цілями організації.  

Проблеми формування культури організації розглядалися у працях багатьох вчених. 

Таких як Т. О. Башук, Н.В. Гриценко, Б. Гройсберг, А. М. Жолудєва, Є. Лі, Г. Мінцберг, Дж. 

Прайс, Дж. Йо-Дж. Ченг, інших. 

Трансформація культури організації невід'ємна від емоційної та соціальної динаміки її 

персоналу. Проводячи аналогію з розробкою стратегії, створення нової культури також 

доцільно починати з аналізу існуючої, використовуючи формальні та неформальні правила 

поведінки, існуючу систему цінностей про які можна відкрито обговорити в організації. 
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Лідери повинні розуміти та роз’яснювати підлеглим, які саме результати дає культура 

та наскільки вона відповідає чи не відповідає поточним та очікуваним внутрішнім та зовнішнім 

потребам організації. 

Процес формування культури організації, забезпечує досягнення її стратегічних цілей, 

що потребує: 1) визначення основних цілей і цінностей, бажаних пріоритетів, принципів, норм 

поведінки персоналу; 2) виявлення позитивних і негативних проявів цінностей; 3) визначення 

ступеня відповідності існуючої культури існуючим стратегічним цілям організації; 4) 

формування пакету пропозицій щодо проведення організаційних заходів, які спрямовано на 

формування бажаних цінностей і норм поведінки; 5) здійснення м’якого впливу на культуру 

організації з метою подолання негативних проявів, які будуть сприяти досягненню стратегії; 

6) оцінка успішності впливу культури організації на реалізацію її стратегії, за необхідністю, 

внесення відповідних корегуючих дій [1,2]. 

Б. Гройсберг, Є. Лі, Дж. Прайс, Дж. Йо-Дж. Ченг зазначають, що  неоднозначний та 

прихований характер культури в умовах необхідності вирішення відчутних питань, таких як 

тиск на ринку чи проблеми зростання, допомагає персоналу краще зрозуміти необхідність та 

підключитися до реалізації змін. Тому важливого значення має надихаюча культура, що 

передбачає застосування принципів високого рівня, що керують організаційними ініціативами, 

які сприяють підвищенню спритності та гнучкості у все більш конкурентному середовищі [3]. 

Зміни в культурі доцільно формулювати з урахуванням реальних та поточних проблем 

та можливостей організації, а також поточних та перспективних тенденцій ринкового 

середовища. 

Через дещо неоднозначну та приховану культуру, посилання на відчутні проблеми, такі 

як ринковий тиск чи виклики зростання, допомагає людям краще зрозуміти та підключитися 

до потреби змін. 

Важливим також представляється процес вибору та формування лідерів, які повинні 

добре інтегруватися та узгоджуватися з цільовою культурою, яка формується згідно з 

актуальною стратегією організації. Фактично лідери є важливими каталізаторами змін, 

заохочуючи їх на всіх рівнях, завдяки адекватній системі мотивації, й створенню безпечного 

клімату організації. Тому при прийомі на роботу нового персоналу доцільною представляється 

його оцінка за критерієм відповідності вимогам поточної та перспективної культури 

організації. 
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Тому єдина модель, яка може оцінити як організаційну культуру, так і індивідуальні 

стилі керівництва є критично важливою для цієї діяльності [3]. 

Для заохочення діючих лідерів, які не підтримують бажані зміни, доцільно залучати 

відповідні мотиваційні важелі, проводити роз’яснювальну роботу та активізувати систему 

навчання стосовно взаємозв'язків між культурою організації та обраним нею стратегічним 

напрямом. Треба бути готовим до того, що частина персоналу зміниться, так як він не 

відповідає вимогам щодо зміни культури організації. Персонал організації розвивається поряд 

з трансформацією її культури. Одним з найкращих способів покращення культури організації 

є змінення загальноприйнятих норм, переконання персоналу, усунення явних та неявних 

непорозумінь, існуючих в організації. 

Коли співробітники починають усвідомлювати, що їх керівники говорять про нові 

результати функціонування організації, наприклад, інновації, а не про квартальні прибутки, то 

персонал почне поводитися інакше, створюючи позитивний цикл зворотного зв'язку. Різні види 

організаційних розмов можуть активізувати та підтримувати зміни. Застосування 

різноманітних платформ соціальних медіа заохочують розмови між вищими менеджерами та 

працівниками більш нижчих рівнів, що вирішує багато різних спірних питань. Окрім того 

доцільним представляється здійснення організаційного проектування. Коли структури, 

системи та процеси організації  будуть збалансовані, гармонізовані та підтримують культуру 

та стратегію організації, запроваджувати нові стилі культури та поведінку стане набагато 

простіше. 

Різноманітні навчальні практики також можуть зміцнювати культуру організації, коли 

організація зростає та додає нових людей. Ступінь централізації та кількість ієрархічних рівнів 

в організаційній структурі можна регулювати, щоб посилити поведінку. 

Г. Мінцберг показав, як організаційна структура та інші особливості дизайну можуть 

мати глибокий вплив з часом на те, як люди думають і поводяться в організації [4]. 

Б. Гройсберг, Є. Лі, Дж. Прайс, Дж. Йо-Дж. Ченг узагальнили існуючу практику 

покращення культури організації: 

створення платформи для введення, зворотного зв'язку та узгодження плану 

організаційних змін з чіткими культурними пріоритетами; 

формування  команд менеджерів, які орієнтовані на критичні проблеми бізнесу; 
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кожна команда повинна була вийти за межі організації, щоб знайти ідеї, розробити 

рішення та представити результати групі для зворотного зв'язку. 

ініціатива помістила керівників середньої ланки на позиції віце-президентів, надаючи 

їм більшої автономії у формуванні культури, заснованої на навчанні; 

наміром було створення реальних вигод для бізнесу, завдяки розвитку культури; 

ініціатива формування програми виявлення працівників, які мають позитивні руйнівні 

ідеї та відповідний стиль роботи; 

залучення цих людей до проектних команд, які вирішували ключові інноваційні 

пріоритетні задачі; 

команди негайно почали покращувати результати бізнесу, як в основних комерційних 

показниках, так і в галузі культури [3]. 

Таким чином, культура організації є основою реалізації ефективної бізнес-стратегії 

майбутнього, тому що сприяє удосконаленню системи цінностей, які притаманні персоналу 

організації на певному етапі її розвитку, врахуванню особливостей функціонування на 

кожному етапі еволюції, галузевої приналежності та стилю керівництва, тощо. Крім того, 

покращує порозуміння між персоналом та сприяє його оновленню, завдяки відсіюванню 

співробітників, що не поділяють загальні цінності, притаманні тій чи іншій культурі, що 

трансформується. 
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Abstract 

The aim of the research is to identify new opportunities of integration of Georgia as a small open 

economy into the world trade system and identify the opportunities within the Free Trade Area 

Agreement, which will increase the competitiveness of the country and enable exporters to assimilate 

into new markets and formulate  business strategies. The studies have revealed a number of new non-

tariff barriers which preclude companies from exporting products to the EU market. Based on those 

studies, challenges have been identified and recommendations aiming to mitigate the potential side 

effects caused by the enactment of the DCFTA agreement.  

Keywords: Global business, International Trade, DCFTA agreement, Georgia’s export. 

 

 

 Introduction 

Contemporary world cannot function properly without international trade. Often, trade is the 

factor that deters or, on the opposite, triggers political crises or military confrontations.  For many 

years, the protectionist policy had been a factor that impeded the development of international trade. 

Its restriction is a very complicated and controversial process that progresses particularly severely in 

developing countries. Protecting the national market is a major task for the governments of the most 

countries. In many cases, the argument of safeguarding the national market and hidden protectionism 

are used as tools for exerting political pressure, in particular, against countries with small open 

economies. Ultimately, such a policy is detrimental to all partners [6]. It prevents countries from 

benefiting relative and absolute advantages, the effect of scale economy and other opportunities 

promote their economic development. Such unilateral economic and political trade restrictions, in the 

long run, affect a country’s economy. A closed market, in turn, undermines the competitive 

environment, deprives the national production of an incentive for rapid development and prevents it 

from fully utilizing its reserves and applying the mechanism of natural selection. 
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 Custom policy is of great importance to the development of international trade. Due to 

the emergence of new directions and means of that policy in the global economy, it is essential to take 

efforts which aim to enhance the benefits relating to the expansion of the existing connections in the 

context of globalization of the world economy.  

In one form or another, every country applies the tools of the customs and tariff policy through which 

they seek to solve many of the priority socio-economic problems which extend beyond the scope of 

export and import activities. Those problems, in particular, include reforming and modernizing 

economy, maintaining the set domestic price levels, stimulating the growth of promising industries, 

replenishing the revenue side of budget, etc.   

 In the process of liberalization of international trade during the last two decades, the 

overall level of customs duties has dramatically fallen and the share of duty free positions within the 

national tariffs has risen. [1] The new universal commodity nomenclature of foreign trade and the 

practice of concluding regional agreements offering to their parties a preferential customs and tariff 

regime, have become widespread. In the field of trade regulation, major multilateral organizations 

have underwent a transformation accompanied by tasking them with some more functions that has 

resulted in increasing the number of their member states. Non-tariff measures of regulation of foreign 

trade are applied more widely and efficiently; however, the customs and tariff policy remains, as 

previously, a key factor that determines the national trade regime and sets the terms for penetration of 

foreign products in the domestic market. 

The study of the capacities and expected outcomes of using the trade regimes directly related 

to the economic development of countries with small open economies as well as to the integration of 

those countries into the regional associations is particularly urgent today. Therefore, the research aims 

to identify new opportunities for the optimal integration of Georgian in the global trade area. 

Results of the research 

The paper has been prepared by applying deduction, induction, analysis and synthesis, 

abstraction and statistical methods of research. Georgia’s export-import database released by National 

Statistics Office of Georgia was used for ascertainment consistent patterns between analytical and 

statistical assessments.  

The European Union is a major trade partner of Georgia. In 2018, USD 730.3 million worth 

of products were exported from Georgia in the EU countries that amounted to 21.7% of the country’s 

total export.[20] The import was worth USD 2 629.1 million and amounted to 28.8% of the total 
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import. Trade turnover with the EU countries amounted to USD 3 359.4 million that exceeded 

respective indicator for the previous year by 17.7%. As for the trade deficit, its share within the total 

negative trade balance in 2018 was 33.0%. The below diagram shows the share of groups of countries 

within Georgia’s total export and import.[20] 

 

 
 
Figure 1. Source: Georgian export and import by countries, 2018. Source: National Statistics Service 
of Georgia: http://geostat.ge. 

The correlation and regression analysis of foreign trade with Georgia’s major trade partner- 

the European Union allows to see more clearly the dynamics of growth of export and import, also, to 

calculate the coefficients of correlation and determination. When analyzing the date on import and 

export, the entire period (2004-2018) was divided into   5-year intervals, as a result of which, three 

sub-periods were formed: 1. 2004-2008; 2. 2009-2013; 3. 2014-2018. The years observed were taken 

as an independent variable, whereas monetary indicators for export and import (in USD million) were 

taken as dependent variables. 

 In addition, the years in each period were numbered, respectively, for the first 2004-2009 

period, the second 2009-2013 period and the third 2014-2018 period. Below diagram   represents the 

indicators for exports and imports of Georgia and the EU for 2004-2018. 
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Figure 2. Georgia’s export to EU and import from EU countries. 2004-2018. Source: Georgian export 
and import by countries, 2018. Source: National Statistics Service of Georgia: http://geostat.ge. 

Regressive analysis was conducted based on statistical data. Figure 3 below represents the 

results of regression analysis of the export from Georgia to the EU countries and of the import from 

the EU countries to Georgia according in different periods. 
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Figure 3. Regressive analysis of Export from Georgia to EU and Import from EU to Georgia, 
2004-2018. Source: National Statistics Service of Georgia: http://geostat.ge. 
 

The following conclusions can be drawn based on the analysis of foreign trade of Georgia with 

the EU countries: 

The first period (2004-2008): the exports growth rate for the first year (between the years) amounts 

to USD 55.09 million, whereas the imports growth rate (between the years) amounts to USD 321.55 

million that demonstrates that the import tends to grow more. 

The first period (2009-2013): the exports growth rate (between the years) amounted to USD 78.25 

million, whereas the imports growth rate (between the years) amounted to USD 281.49 million. These 

data clearly show that the import tends to grow more than the exports growth rate; however, the 

imports growth rate is lower as compared to the same indicator in the first period. 

The third period (2014-2018): the exports growth rate (between the years) amounted to USD 22.21 

million, whereas the imports growth rate (between the years) amounted to USD 70,0 million that 

clearly demonstrated that the exports growth rate is again lower than the imports growth rate, however, 

the increasing dynamics of export can be observed. 

During the recent period Georgia has been on the way to integration into the world economic 

space. The use of the Generalized System of Preferences (GSP), which was later complemented by 
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GSP+, in trade with the developed countries after joining the World Trade Organization made foreign 

trade conditions more advantageous for Georgia and promoted export growth. After ratification of the 

agreement on the Deep and Comprehensive Free Trade Area with the European Union GSP+ regime 

was canceled and substituted for DCFTA.[14] Upon the agreement’s coming into effect the customs 

tax on import of products of Georgian origin to the EU was lifted (except for garlic, on which the 

customs tax was lifted within the quota). At the same time, the following measures are applied to a 

part of the goods being imported to the EU from Georgia: 

- The EU entry price – ad valorem free  

- Anti-circumvention mechanism  

28 tariff lines of the EU entry price make up 0,3% of the whole tariff nomenclature:  

- 8 types of grape juice and nectarine  

- 4 types of vegetables (tomatoes, cucumbers, artichokes and marrows)  

- 7 types of citruses (oranges, lemons, clementines, montreal, wilkins, tangerines, tangelos) 

- 9 types of fruit (stone fruits and table grape)   

In the mentioned case, if in importing to the EU the invoice price of products produced in Georgia 

is lower than the fixed price set by the EU the importer will pay the difference between the invoice 

and the fixed prices. If it is equal or higher the product is exempted from the entry price mechanism. 

Calculation of the EU entry price varies according to the seasonality of the imported products. 277 

tariff lines (3% of the whole tariff nomenclature) of agricultural and unprocessed food products fall 

within the anti-circumvention mechanism. The products falling within the mentioned mechanism [6]:  

- Meat of domestic animals and meat sub-products – 4400 tons  

- Poultry meat – 550 tons  

- Dairy products – 1650 tons (132 mln units)  

- Eggs – 6600 tons  

- Egg mixture – 330 tons  

- Wheat and other grain crops – 200 000 tons 

- Storage-ready mushroom products – 220 tons 

- Storage-ready sweet corn products – 1500 tons.  

Whenever the import of one or more products falling within the anti-circumvention mechanism 

occurs within the period calculated from the beginning of the calendar year, is reaching 70% of the 
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fixed amount, the EU Commission notifies immediately the government of Georgia regarding the 

specific product's import volume.  

Georgia is allowed to submit to the EU a well-founded substantiation (e.g. production volume 

increase, excessive yield, etc.) concerning possible import excess. In this case Georgia can increase 

its import to the EU without any customs taxes in the amount exceeding the one envisaged by the 

mechanism. 

Besides studying the restrictions (the EU market entry price, anti-circumvention mechanism, 

etc.) imposed within the framework of DCFTA it is important to identify the nontariff barriers that 

impede Georgian companies in exporting their products to the EU market.  [15].Taking into account 

the specificity of the researched issue, we have questioned exporters with application of the in-depth 

interview method in order to identify the requirements set for Georgian products and assess the 

exporting process within DCFTA. The criterion for selection of the companies was their leading role 

in export production.  

The respondents that took part in the survey, where aware about the exporting process and the 

related procedures quite well, based on the fact that they had been exporting their products to various 

countries for many years. According to the majority’s assessment, Georgian product is exported 

without any impediments and, therefore, for them it turned out to be rather difficult to face the 

problems related to the process. However, individual issues being sensitive for Georgian business 

were revealed within the framework of the survey. It is noteworthy that the difficulties the respondents 

spoke about are to a greater extent related to the country’s other global issues, in particular:  

- Exporting a large volume cargo is related to additional expenses. The mentioned problem is faced 

by the companies that export their products by sea transport. Georgian Ports are a difficulty since they 

have a low sea level and large ships cannot enter them;   

Violation of export product exclusivity agreement between companies can take place because of a 

third person/organization; 

- Unregulated activity of resellers, which particularly worries hazelnut producers;  

- Double standards related to certificate obtaining, lack of the respective laboratories;  

- Low recognizability of Georgian products;  

- In Georgia there is neither modern legislative system nor the system for monitoring the standards of 

food quality and safety. The food safety management system does not exist either, responsibilities in 

the food supply system are not determined, risk analysis and critical control mechanisms – HACCP 
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tracking principles are not envisaged or guided by. The requirements for labeling and packing are not 

properly determined and legalized. [15]. Only several entrepreneurs in Georgia are the holders of ISO 

22000 certificate. Settling of the mentioned issues would sharply increase the potential of Georgian 

export;     

- Since holding a certificate of a particular type is a very important factor for exporters to establish 

relations between partners in international trade, it has been revealed by the survey that the majority 

of respondents were asked for a certificate by the partner companies for receiving their products. As 

for the concrete certificate type, it was ascertained that international partners mainly ask for 

certificates of origin and quality. 

It is noteworthy that most of organizations that participated in survey have obtained their 

certificates in Georgia under the supervision of foreign experts. 

The abovementioned fact demonstrates that existing Georgian certification bodies have a low trust 

and recognizability on international level. 

 

Key findings and conclusions 

 

Besides examination of the restrictions (market entry price, anti-circumvention mechanism, 

etc.) imposed under DCFTA, the researches revealed a number of nontariff barriers impeding 

companies to export produce to the EU market, for example: problems and double standards related 

to determination of the country of origin, shortage of the respective laboratories, low recognition of 

Georgian products, unregulated activities of mediators, imperfection of  modern legislative and food 

quality and safety standards monitoring system, lack of information, etc.  

Within the framework of DCFTA, Georgia can optimally apply the diagonal cumulation 

principle included in the agreement and, in case of its activation, raw materials imported from the 

countries which do not have a free trade agreement with the European Union (such as many large 

Asian countries, including Turkey) of which final products will be made will be considered as 

products of Georgian origin and will be exported to the EU according to the free trade regime. 

However, all products that will be exported from Georgia to the EU should comply with the origin 

rules existing in the EU.  

Conclusions are made on the basis of the research as to how free trade agreement assist small 

countries in entering markets of developed countries; what benefits can be derived from the 
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engagement in these agreements, which translate into increased trade indicator, boosted confidence 

of investors and the establishment of more predictable legal environment; how customers benefit from 

better quality products at lower prices, the development of market, benevolent effects on innovations 

(protection of intellectual property), the reformation and modernization of the country, et cetera. 
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СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ІННОВАЦІЙ, ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ 

РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ 

 

У тезах розглянуто взаємозв’язок сучасного етапу розвитку економіки із тенденціями 

стратегічного менеджменту інновацій. Визначено основні етапи побудови ефективної 

системи реалізації стратегічного менеджменту інновацій на підприємстві. Підкреслено, що 

ефективний перебіг інноваційної діяльності на підприємстві може гарантувати підвищення 

його конкурентоспроможності та закріплення позицій на ринку. Зазначено, що на даному 

етапі розвитку економіки, стратегія інновацій вже не є функціональною стратегією, а стає 

пріоритетним напрямком роботи підприємства. 
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STRATEGIC INNOVATION MANAGEMENT AS A PRIORITY AREA OF ENTERPRISE 

DEVELOPMENT 

 

The thesis deals with the relationship of the economic development current stage with the strategic 

innovation management tendencies. The main stages of building an effective system for implementing 

strategic innovation management at the enterprise are determined. It is emphasized that effective flow 

of innovative activity in the enterprise can guarantee its competitiveness increase and consolidation 

of positions in the market. It is noted that at this stage of economic development, the innovation 

strategy is no longer a functional strategy, but becomes a priority area of the enterprise. 

 

Keywords: innovation economy, innovation activity, strategic innovation management 

 

На сучасному етапі розвитку економіки, її можна охарактеризувати таким поняттям як 

«інноваційна економіка». Зважаючи на те, що розвиток фундаментальних і прикладних знань 

дозволяють генерувати безперервний потік інновацій, виникає потреба у відповідному 

стратегічному управлінні. 

Під поняттям «інноваційна економіка» ми розуміємо економіку нового типу, що збігається з 

традиційною за цілями, але відмінного від неї домінуючим продуктом (інноваціями), 

організацією управління даним продуктом (в наслідок зміни об'єктивних законів управління), 

значенням людського капіталу (як творця інтелектуального капіталу) [1]. 

Для сучасної економіки характерними є наступні особливості: 

1. Знання є основним ресурсом підприємства є знання, а традиційні фактори виробництва 

займають другорядну позицію. 
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2. Підприємства, що використовують інноваційні технології, займають домінуючу позицію на 

ринку. 

3. Підвищення вимог до персоналу, який має володіти відповідними навичками для 

ефективної роботи. 

4. Від рівня впроваджених інновацій на підприємстві, залежить його конкурентоспроможність 

на ринку. 

5. Великий попит на працівників із високою кваліфікацією та орієнтацією на кар’єрну 

перспективу [2]. 

Отже, інноваційна діяльність стає пріоритетним напрямком розвитку економіки. Можна дійти 

висновку, що лідерами ринку стають, перш за все, інноваційно-спрямовані підприємства. 

Звідси випливає, що важливим завданням є побудова на підприємстві ефективної системи 

управління інноваційною діяльністю. 

Назаренко І.М. визначає стратегічний менеджмент інновацій як «процес управління 

інтелектуальним потенціалом працівників (новаторів), інноваційними процесами та іншими 

ресурсами підприємства з метою підвищення конкурентоспроможності, цінності, 

інвестиційної привабливості та зростання вартості бізнесу суб'єкта господарювання з 

урахуванням умов зовнішнього середовища» [2]. 

На нашу думку, для забезпечення ефективності перебігу інноваційної діяльності на 

підприємствах необхідно: 

1. У стратегії розвитку підприємства агробізнесу визначити пріоритет інноваційної діяльності. 

2. Забезпечити відповідні умови внутрішньої інфраструктури підприємства, які забезпечать 

реалізацію визначеної стратегії. 

3. Сформувати мотиваційний механізм. 

4. Забезпечити своєчасний та відповідний контроль за ходом реалізації інноваційної стратегії. 

Отже, можна стверджувати, що вищенаведені кроки можуть забезпечити реалізацію цілей 

стратегічного менеджменту інновацій на підприємствах.  

Стратегічна орієнтованість заходів інноваційної діяльності може забезпечувати 

конкурентоспроможність підприємств. Згідно чинних міжнародних стандартів, інформація 

про інновації охоплює лише технологічні інновації, які охоплюють нові продукти та процеси, 

а також їх суттєві технологічні вдосконалення. Об’єднання цілей технічного розвитку та 

капіталовкладень, результатом якого буде запровадження нових технологій, що дозволить 
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пропонувати ринку новий продукт обумовлене стратегічною спрямованістю інноваційного 

менеджменту підприємств. 

Рівень реалізації інноваційних заходів підприємствами визначаються двома складовими: 

обсягами та рівнем використання наявних на підприємстві ресурсів (у тому числі й 

інформаційних); ринковою позицією підприємства (часткою на ринку, ступенем доступу до 

джерел сировинно-ресурсного забезпечення, позицією у конкурентній боротьбі тощо). 

Вищезазначені складові необхідно враховувати підприємствам під час вибору типу 

інноваційної стратегії. Нині у світовій практиці дедалі чіткіше простежується така інноваційна 

стратегія, в основу якої покладено прогнозування кризових станів підприємства та відповідне 

превентивне впровадження новин як запобіжного заходу щодо попередження кризи та 

усунення її негативних наслідків [3]. Вважаємо, що саме така стратегія має повинна орієнтиром 

і для підприємств України. 

Зазвичай інноваційну стратегію підприємства відносять до функціональних стратегій, але на 

нашу думку, її не можна звести лише до рівня НДДКР. Інноваційна стратегія підприємства має 

безпосередній вплив на всі його підрозділи та передбачає сталий і рівномірний розвиток. 

Інноваційна стратегія має спонукати до дії всі функціональні ланки підприємства в системі 

стратегічного управління, оскільки зусилля менеджерів мають бути направлені на безперервне 

вдосконалення процесів, які мають найбільше значення для забезпечення досягнення 

стратегічної мети підприємства. 

Отже, вважаємо, що проблема розвитку інноваційної діяльності на підприємствах є складною 

і багатогранною. Проте, інноваційна стратегія визначається як перспективний напрям 

розвитку, яка створює сприятливе середовище для ефективного використання ресурсного 

потенціалу та формування конкурентоспроможності підприємства. 
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ІННОВАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО 

ЯК КОНВЕРГЕНЦІЯ КРЕАТИВУ ТА БІЗНЕСУ 

Анотація 

Інноваційне підприємництво представлено як а) поєднання креативу та економіки для 

створення нової якості та її комерціалізації, б) як конвергенцію, що відбувається в процесі 

розвитку системи інноваційного підприємництва та управління ним на основі зближення форм 

та методів ведення бізнесу. Виділені сфери конвергенції, серед яких відмічені технологічна, 

продуктова, ресурсна, управлінська, ділова. 
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INNOVATION ENTREPRENEURSHIP 

AS A CONVERGENCE OF CREATIVE AND BUSINESS 

 

Innovative entrepreneurship is represented as a) a combination of creativity and economy for 

the formation of new quality and its commercialization, b) as a convergence that occurs in the process 

of developing and managing a system of innovative entrepreneurship based on the convergence of 
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forms and methods of doing business. Areas of convergence are outlined, among which technological, 

product, resource, management, and business are noted. 

Keywords: convergence, innovative entrepreneurship, creative, business. 

 

Підприємництво являє собою багатогранне явище, яке виникає в соціально-економічній 

площині, спрямоване на генерування та практичну імплементацію нових ідей, формування 

нових потреб і більш високого рівня життя.  

Інноваційне підприємництво представляє вид діяльності, за результатами якого 

створюється новий продукт або процес, що ми називаємо новою якістю.  

Нова якість в принципі, утворюється двома шляхами: 

-конвергенцію,  

-дивергенцію. 

На наш погляд, дивергенція є оберненою, але невід’ємною стороною конвергенції, являє 

собою розходження ознак, рис, рухів та їх напрямків. Для того, щоб явища об’єдналися, набули 

схожості, доцільно виявити те, чим вони відрізняються.  Іншими словами, різноманіття 

спочатку визнається дивергенцією, після чого можливим стає поєднання, конвергенція. 

Метою даного дослідження є висвітлення сутності інноваційного підприємництва через 

концепцію конвергентності. Конвергенція – це  процес зближення, злиття існуючих явищ, 

продуктів, ідей, якостей. Підприємництво з даних позицій можливо розглядати як 

конвергенцію існуючих якостей в нові ідеї, які в процесі їх комерціалізації перетворюються на 

інновації.  

Нова якість є метою та, відповідно, результатом інноваційного підприємництва і виникає 

внаслідок наявності різних явищ  (існуючих якостей) та їх конвергенції в процесі новаторства 

та ділової активності. Інновацію запропоновано в даному дослідженні розглядати як результат 

конвергенції існуючих якостей в нові в процесі їх комерціалізації. 

В основі запропонованої концепції інноваційного підприємництва як конвергенції 

лежить теорія Росса Ешбі (W.Ross Ashbu, 1957), якій, досліджуючи кібернетику як основу 

управління, довів, що «the most fundamental concept in cybernetics is that of “difference”, either 

that two things are recognisably different or that one thing has changed with time. … So our first task 

will be to develop this concept of “change”, not only making it more precise but making it richer, 
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converting it to a form that experience has shown to be necessary if significant developments are to 

be made”. [1]  

1. В процесі підприємницької діяльності відбувається злиття ідей, що несуть в собі 

інноваційний потенціал, та практики; проходить конвергенція ідеального, креативного з 

практичним, виробничим, економічним наповненням. Зразок конвергенції представлено в 

праці Кубіній Н. та її однодумців о ролі тріумвірату культури, економіки і туризму (в нашому 

контексті може розглядатися як сфера практичної імплементації культурних ідеї)  [2]. 

Як сукупність ідей підприємництво являє собою віртуальну модель економічної 

діяльності, що містить мету, важелі її досягнення.  

Прикладом даного дуалізму можуть бути наведені інноваційні ліки, які є складовою місії 

покращення здоров’я нації, а з другого боку – саме через їх виробництво, або за допомогою 

виробництва мета бізнесу може бути реалізована. Цей дуалізм визначає діалектичну єдність 

генерування ідеї та її практичну впровадження.  

Мета та важелі  в віртуальній моделі інноваційного бізнесу пов’язані саме новацією, яка 

виконує одночасно дві функції: 

15. стимулюючу – залучення інвестицій, інтелектуального капіталу, креативного 

людського потенціалу; 

16. контролюючу – перехід інновації в традиційний продукт або процес вимагає 

необхідності сконцентрувати, перемістити увагу підприємців, ресурси зі сфери виробництва у 

сферу креативу. Якщо перехід інновації в традиційний продукт залишається непоміченим, 

підприємництво автоматично втрачає зміст інноваційного. 

12. Конвергенція  представляє собою етап розвитку системи інноваційного 

підприємництва через розширення його наповнення та можливостей управління ним, що в 

подальшому надає можливості для злиття і формування нової якості підприємницької 

активності або управління нею. Прикладом зміни системи управління інноваційним 

підприємництвом можуть слугувати приватно-державні партнерства, в якії функції держави та 

приватного бізнесу об’єднуються з певною метою. Крім цьог,  Єшбі Р. у підтвердження даної 

думки відмічав, що «Cybernetics envisages a set of possibilities much wider than the actual, and 

then asks why the particular case should conform to its usual particular restriction». [1] 
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Конвергенція проходить у різних сферах підприємницької діяльності. Так, технологічна 

конвергенція традиційно розглядається як поєднання різних технологій, внаслідок чого 

появляться нова технологія. 

 За аналогією можливо виділити продуктові, ресурсні, ділові та управлінські 

конвергенція, які мають місце в інноваціях.  

Продуктова конвергенція – аналіз та синтез різних якостей тих самих чи різних 

продуктів. Вказані дії призводять до моделювання нових споживчих якостей сукупність яких 

формує новий продукт. 

Ресурсна конвергенція – комбінування різних ресурсів, в тому числі інтелектуальних для 

генерування можливих економічних та виробничих дій, процесів, продуктів. Маркетингова 

конвергенція може поєднувати  різні види попиту, формуючи попит на нову якісну продукцію. 

[3] 

Управлінська конвергенція – поєднання різних форм, методів управління. Наприклад, 

поєднання стратегії інноваційної діяльності з її тактикою. Прикладом управлінських 

конвергенцій у стратегічному аналізі, що застосовується є метод форсайту, в процесі якого 

поєднуються не тільки різні способи аналізу, але й фахівці різних галузей, сфер діяльності.  

Ділова конвергенція – це поєднання бачення можливих шляхів розвитку бізнесу, на 

основі аналізу ринків, трендів технологічних, споживчих уподобань т.д. На основі ділової 

конвергенції базуються її інші види. 

Доцільно відмітити, що конвергенція найбільш продуктивна в малому бізнесі, внаслідок 

того, що « нові технології найлегше вводити та управляти ними саме на малих підприємствах, 

що зумовлено легкістю управління, невеликою кількістю ресурсів».[4] Конвергенція інших 

складових інноваційного контенту дозволяє сформувати нові моделі взаємодії факторів 

розвитку. 
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ВИБІР СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ РІВНЯ 

КОНКУРЕТНОСПРОМОЖНОСТІ 

 

Анотація: У статті розглянуто підходи, що дозволяють віднести підприємство до 

одного з класів станів підприємств в просторі конкурентоспроможності. Проведено 

групування чинників, що впливають на конкурентоспроможність підприємства. 

Запропонована схема вибору сучасних конкурентних стратегій розвитку і функціонування 

підприємств в залежності від конкретного стану і позиціонування в ринковому середовищі. 

Ключові слова: трансформація, конкурентність, стратегія, комплекс, оцінка. 
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Визначення шляхів і стратегії розвитку підприємства має спиратися на об’єктивні й 

достовірні оцінки його стану як у справжньому, так і в майбутньому. Найважливішою 

складовою такої оцінки є рівень конкурентоспроможності підприємства на існуючих ринках, 

що розвиваються. 

До основних критеріїв, які висуваються до якості методик комплексної оцінки 

конкурентоспроможності підприємств, слід віднести можливість порівняння окремих 

показників розвитку, співвіднесення даних показників із середніми (нормативними) 

параметрами та виявлення відхилень, що дозволить в кінцевому підсумку виробити стратегію 

проведення необхідних економіко-організаційних заходів для усунення виявлених відхилень 

[1, c. 8]. 

Для проведення комплексної оцінки конкурентоспроможності рівня підприємства 

потрібно визначити й проаналізувати чинники, які надають на нього найбільш істотний вплив. 

Дані фактори можуть слугувати вихідною базою для кількісної оцінки 

конкурентоспроможності підприємства. З метою оцінки рівня конкурентоспроможності 

підприємства необхідно виділити ті групи факторів, які чинять на нього найбільший вплив. 

Стратегія по класу 

Як пропонується в [2, c. 132], фактори (характеристики, показники), що впливають на 

рівень конкурентоспроможності підприємств і позиціонування в ринковому середовищі, 

можна класифікувати і аналізувати з різних точок зору. В [2, c. 133], наприклад, ці показники 

(фактори) пропонується групувати за трьома блоками: блок показників «ОВ», що 

характеризують швидкість розвитку основних і допоміжних процесів; блок показників «Ж», 

що характеризують швидкість розвитку процесів життєзабезпечення, і блок показників «С», 

що характеризують швидкість процесів, стагнуючих розвиток конкурентоспроможності 

підприємств. Залежно від конкретного співвідношення між блоками «ОВ», «Ж», «С» можна 

виділити класи станів підприємств і далі, з огляду на факт потрапляння підприємства в той чи 

інший клас, запропонувати найбільш прийнятні стратегії розвитку з тим або іншим ступенем 

деталізації. 

Типологізація класів стану підприємств з точки зору конкурентоспроможності, 

розроблена відповідно до запропонованого в [3, c. 55] підходом, представлена в таблиці 1. 

Таблиця 1 

Типологізація класів станів конкурентоспроможності підприємств 
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Типологічна номінація 

підприємства 

Тип розвитку Динамічна структура 

соціально-економічного 

розвитку підприємства 

Благополучний I Стійкий ріст ОВ > Ж > С 

Благополучний II Нестійкий ріст ОВ > С > Ж 

Депресивний I Нестійкий ріст Ж > ОВ > С 

Депресивний II Нестійкий спад Ж > С > ОВ 

Відсталий I Нестійкий спад С > ОВ > Ж 

Відсталий II Стійкий спад С > Ж > ОВ 

 

Склад показників, включених в кожен з трьох блоків, може уточнюватися і 

конкретизуватися. Відзначимо, що необхідно спиратися на базовий варіант набору показників, 

який повинен найбільш ґрунтовно відображати процеси життєдіяльності й розвитку 

підприємства. 

У свою чергу описаний базовий варіант набору показників і структура динамічного стану 

підприємства можуть служити основою для подальшого вибору стратегії розвитку 

підприємства. 

Життєвий цикл формування й реалізації стратегії розвитку підприємства повинен 

враховувати чотири стадії (рівня) розвитку: розвиток на основі чинників виробництва; 

розвиток на основі інвестицій; розвиток на основі інновацій; розвиток на основі досягнутого 

благополуччя [4, c. 268]. 

Перші три стадії в тій чи іншій мірі забезпечують зростання та розвиток, остання стадія 

обумовлює зупинку розвитку й подальший спад. 

Від цих стадій безпосередньо залежатиме вибір стратегії зростання для підприємства: 

- на першій стадії  акцент у розвитку спрямований на максимальне використання 

факторів виробництва: ресурсів; сприятливих умов для виробництва товарів; 

підвищення частки кваліфікованої робочої сили і т. д .; 

- на другій стадії  акцент спрямований на агресивне інвестування в технології, 

ліцензії, основне виробництво; 

- на третій стадії  акцент зосереджений на створення нових видів продукції, нових 

виробничих процесів, нових організаційних рішень, ноу-хау та інших інновацій; 
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- на четвертій стадії  за рахунок досягнутого благополуччя акцент спрямований на 

використання (іноді часткове) тих можливостей і факторів, які були досягнуті раніше 

[5, c. 312]. 

Стратегія зростання й функціонування підприємства повинна спиратися на місію та цілі 

підприємства (якісні / кількісні). Місія є свого роду філософією підприємства. Цілі на відміну 

від місії повинні бути чітко сформульовані. Для цього рекомендується побудова детального 

«дерева цілей» і роботи з ним. 

Завдання диктуються цілями 

«Дерево цілей» може бути основною для побудови ієрархії цілей для кожного 

підприємства з урахуванням його специфіки та динамічного стану. 

При формуванні стратегії розвитку підприємства на основі «дерева цілей» можна 

рекомендувати розробляти матрицю цілей. У свою чергу матрицю можна формувати шляхом 

використання методів експертної оцінки. 

Визначення загального коефіцієнта важливості кожної цілі для досягнення головної мети 

здійснюється шляхом використання відповідних коефіцієнтів відносної важливості. 

Розраховані і пронормовані загальні коефіцієнти важливості будуть характеризувати оцінку 

впливу факторів на конкурентоспроможність підприємства. [6, c. 87] 

Отримані оцінки можуть бути використані для розподілу ресурсів, розвитку факторів і 

умов виробництва, оцінки впливу різних чинників на конкурентоспроможність підприємства, 

проведення структурної та кадрової політики, розробки програм, спрямованих на підвищення 

конкурентоспроможності підприємства, і, що особливо важливо, ранжирування стратегічних 

завдань у відповідно до поставлених цілей. 

Розробка стратегії розвитку повинна залежати і від того, в якому класі стану 

конкурентоспроможності знаходиться підприємство [7, c. 154]. 

Таким чином, слід зауважити, що «лобове» використання запропонованої схеми має 

коригуватися з урахуванням аналізу реальних ситуацій і умов, які склалися на підприємстві. 

Наприклад, з урахуванням певних складнощів у фінансовій сфері (нестача обігових активів і т. 

п.) підприємство потрапляє в клас станів II або навіть в клас станів III, але практично готове до 

виходу на ринки з новим «революційним» інноваційним продуктом. У подібних випадках 

стратегії підприємства необхідно приймати та коригувати з урахуванням існуючих реалій і 

перспектив [8]. 
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Запропонований підхід до вибору конкурентної стратегії підприємства (або комбінації 

декількох стратегій для великих підприємств) представляє з себе важливий початковий крок 

при розробці довгострокових стратегічних програм розвитку. Наступним етапом реалізації 

обраної стратегії розвитку є її детальна конкретизація. 

Зокрема, на цьому етапі повинні бути прийняті стратегічні рішення щодо інноваційного 

та інвестиційного менеджменту, ризик-менеджменту, управління зовнішньоекономічною 

діяльністю, бюджетного управління, стратегічного позиціонування і т. п. При вирішенні 

конкретних стратегічних завдань можуть бути використані різні методології. На наш погляд, 

найбільш перспективною методологією тут може служити загальноприйнята й багаторазово 

апробована методологія систем збалансованих показників ефективності [8]. 
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РОЛЬ ФІНАНСОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ – ЕКОНОМІЧНИХ АГЕНТІВ В СУЧАСНИХ 

СТРАТЕГІЯХ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Розглянуто роль фінансових посередників: банківських установ, кредитних спілок, 

інвестиційних компаній, страхових компаній у забезпеченні ефективної фінансової стратегії 

розвитку сучасних підприємств. Охарактеризовано напрями забезпечення реалізації 

стратегій підприємств. 

Ключові слова: стратегія, акціонерні товариства, фінансові посередники, економічні агенти, 

підприємства. 

 

В сучасних умовах розвитку ринкової економіки, збільшення розмірів валового 

внутрішнього продукту, запровадження нових технологій покращення якості виробництва 

важливу роль відіграють вітчизняні акціонерні товариства. Сучасна діяльність акціонерних 

товариств неодмінно пов’язана з розвитком: промислового виробництва (держави, регіону, 

області), вітчизняного фондового ринку, кредитного ринку (суб’єктів що до нього входять), 

забезпечення добробуту населення. За рахунок податкових відрахувань від діяльності 

акціонерних товариств відбувається наповнення значної частини державного бюджету. Вони є 

одними з основних суб’єктів забезпечення населення робочими місцями. 

В процесі діяльності акціонерні товариства розробляють концептуально нові, спрямовані 

на досягнення конкретних цілей та завдань стратегії. В загальному, стратегії підприємств 

можна згрупувати в три блоки: 

 загальні (мінімізація витрат, диференціація, фокусування, конкуренція); 

 портфельні (диверсифікація, відкачування капіталу, зміна курсу, зміна рівня 

прибутковості, міжнародна диверсифікація); 



425 
 

 функціональні (вертикальна інтеграція, наступальна та оборонна стратегія, галузеві 

лідери, конкуренція, подолання кризи) [1]. 

Проте, для досягнення заданих цілей і реалізації запланованих завдань, сучасні 

акціонерні товариства налагоджують тісний фінансового-економічний зв'язок та співпрацю з 

фінансовими посередниками, які є активними економічними агентами на фінансовому ринку. 

Роль фінансових посередників як економічних агентів проявляється через дві основні функції 

(рисунок 1). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Рис. 1. Види фінансових посередників, як економічних агентів та їхні функції (розроблено 

автором) 

 

Сучасне трактування економічних агентів полягає у визначені їх як суб’єктів 

економічних відносин, які беруть участь у виробництві, розподілі, обміні та споживанні 

економічних благ. Залежно від своїх функцій як економічних агентів вони є платниками 

податків (згідно з першої функції) та забезпечують надання посередницьких функцій 

акціонерним товариствам, підприємствам, які основними виробниками економічних благ.  
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Основними їхніми завданнями є наступні: 

 за дорученням здійснюють переказ коштів, відкриття-закриття рахунків; 

 обмінні, конвертаційні операції з валютою (за дорученням клієнта); 

 страхування працівників, об’єктів власності, рухомого майна; 

 надання кредитів для розвитку, оновлення, розширення основного виробництва; 

 фінансова консультація щодо діяльності та удосконалення діяльності акціонерного 

товариства, підприємства, фірми тощо; 

 забезпечення процесу інвестування від імені акціонерного товариства, або за його 

дорученням; 

 забезпечення функцій щодо реалізації політики діяльності 

(функціонування)підприємства на фондовому ринку, збільшення розмірів його 

власного капіталу, дивідендної політики; 

 мінімізація ризиків; 

 забезпечення належного рівна економічної безпеки на підприємства; 

 забезпечення доступу до публічної інформації про стан та діяльність акціонерних 

товариств; 

 тощо.  

Отже, фінансові посередники як економічні агенти забезпечують сучасним акціонерним 

товариствам доступ до широкого кола фінансово-економічних, консультаційних послуг у 

сфері управління грошовими потоками,інформаційними ресурсами. Економічні агенти 

допомагають розв’язати спірні питання, які пов’язані з самими акціонерними товариствами 

так4 і їхніми фінансовими партнерами. 
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ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

НА ЕТАПІ СТАРТАПІВ 

 

Анотація. Стаття присвячена проблемам успішної взаємодії інноваційної компанії і 

бізнес-ангелів на етапі стартап.  Автор розробляє нову методику оцінки інвестиційної вартості 

високотехнологічної компанії, використовуючи метод реальних опціонів в оцінці вартості 

патенту.  Робота має практичне значення для бізнес-ангелів, які інвестують в інноваційні 

підприємства. 

 Ключові слова: бізнес-ангел, метод, реальний опціон, інвестиції, інновації, стадія 

стартап. 
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PROBLEMS OF THE EFFECTIVE DEVELOPMENT OF INNOVATIVE 

ENTERPRISES AT THE STAGE OF THE STARTS 

 

 Abstract. The article deals with the problems of successful interaction between an innovative 

company and business angels at the startup stage.  The author develops a new method of estimating 

the investment value of a high-tech company, using the real option method in estimating the value of 

the patent.  Work is of practical importance to business angels investing in innovative businesses. 
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Уряд нашої країни протягом останніх кількох років займається проблемою витоку мізків 

за кордон і відсутністю конкурентоспроможних інноваційних проектів. Об’єктивна причина 

такого стану справ – відсутність реальних можливостей, у першу чергу фінансових.  

Звичайно, фундаментальна наука може підтримуватися тільки за рахунок державних 

коштів, в той час як для прикладних досліджень існує можливість приватного фінансування. 

Це і зрозуміло: продукти інноваційної діяльності активно використовуються в різних галузях 

промисловості і сфери послуг. В зарубіжних країнах не тільки інвесторами, але і замовниками 

інноваційних проектів деколи є великі компанії.  

Але така ситуація, коли гора йде до Магомета, зустрічається не часто. Зазвичай 

відбувається по-іншому: під керівництвом вчених – розробників інновації створюється 

підприємство, яке активно займається пошуками фінансових коштів. Тому основне завдання 

уряду – це створення конкурентоспроможної інноваційної економіки. Саме на плечі державних 

органів лягає організація зустрічі інноватора з інвестором.  

Звичайно, в цю сферу надходить певна частка фінансування з бюджетних і 

позабюджетних коштів. Але цього явно недостатньо, а головне –  мало коштів на ранніх стадіях 

розвитку інноваційного підприємства, коли від фінансування залежить подальше 

функціонування компанії.  

Взагалі інноваційна компанія в своєму розвитку проходить декілька стадій. Виділяють 

шість етапів життєвого циклу:  

– посівна стадія (формується ідея проекту, розробляється бізнес-план, проводяться 

основні наукові дослідження); 

– стартап (завершуються НДДКР, створюється прототип інноваційного продукту); 

– стадія раннього зростання (продається патент, починається виробництво, йдуть перші 

продажі);  

– стадія розширення (розвиток ринку збуту, збільшення обсягів виробництва і продажу); 

– стадія зрілості (пік продажів, фірма отримує найвищу прибуток);  

– стадія спаду (обсяг продажу скорочується). 

При цьому кожній стадії життєвого циклу відповідає своє джерело фінансування.  Так, 

на посівний стадії інноватору доводиться обходитися особистими заощадженнями, так 

званими засобами 3Fs – сім’ї, друзів і «простаків» (family, friends and fools). 
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 Компанії крупно пощастить, якщо вона зможе отримати грант на розробку свого 

інноваційного продукту.  Стартапи в основному залучають бізнес-ангелів і венчурні фонди, 

хоча останні інвестують цю стадію рідше.  Основний потік венчурного фінансування виникає 

на етапі раннього зростання.  На стадії розширення інноваційна компанія виходить на ринок 

первинних публічних пропозицій (IPO) або відбувається продаж часток компанії 

стратегічному інвесторові.  Треба зробити застереження, що такий розподіл на джерела 

фінансування є відносним (так, останнім часом спостерігається активне залучення коштів 

бізнес-ангелів і на посівний стадії) [1]. 

 Безумовно, на кожній стадії життєвого циклу необхідні достатні фінансові вливання, але 

найбільш гостро компанія має потребу в них на ранніх етапах розвитку.  Зупинимося 

докладніше на стадії стартап. 

 На цьому етапі інноваційна компанія закінчує наукові дослідження, створює прототип 

продукту, проводить маркетингові дослідження ринку, отримує офіційний статус.  Якщо 

підприємство не зможе знайти достатнього обсягу фінансування, то всі наступні стадії надовго 

затримаються або взагалі не настануть. 

 А проблеми залучення коштів на стартапі дійсно є.  Ця стадія найбільш ризикована, так 

як  незрозуміло: чи будуть наукові розробки мати позитивний результат, чи дадуть вони життя 

інноваційному продукту.  За статистикою з десяти інноваційних компаній, що виникають 

навіть у самих тепличних умовах, виживає лише одна.  Зате ті, що вижили швидко створюють 

великий ринок і дають великий економічний ефект, забезпечуючи помітний інноваційний 

розвиток [2]. 

У той же час на етапі стартап компанія не отримує грошових доходів. Який же «ангел» 

буде патронувати цей етап? Буде, і саме ангел, бізнес-ангел – приватний інвестор, який вкладає 

гроші в нову бізнес-ідею. Крім фінансових засобів такі «ангели» приносять в інноваційну 

компанію зв’язки, репутацію, досвід. Інвестори отримують також право брати участь у 

контролі за розвитком компанії, здійснювати моніторинг.  

Бізнес-ангели допомагають подолати розрив між початковими інвестиціями підприємця, 

його сім’ї, родичів, знайомих і подальшими інвестиціями з інших джерел фінансування. 

Переважна більшість бізнес-ангелів мають досвід управління компаніями, отриманий при 

керівництві власними фірмами або при роботі топ-менеджерами. Частина з них займається 
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інвестиційною діяльністю паралельно з основною роботою, а частина присвячує цій діяльності 

все свій час.  

Бізнес-ангели інвестують у різноманітні галузі промисловості, і значну частку складають 

інвестиції у високотехнологічні проекти. Часто бізнес-ангели об’єднуються і здійснюють 

спільні інвестиції. Це допомагає знизити ризик для кожного з них і здійснювати фінансування 

великих проектів. 

В Україні існує безліч проблем успішної взаємодії інноватора (власника інноваційної 

компанії) з інвестором (бізнес-ангелом) в процесі фінансування стартапу.  Виділимо з них 

основні. 

 1. Інноватор не завжди бачить бізнес-модель свого продукту або технології, не розуміє 

різниці між інновацією і наукою. 

 2. Розробники ідей часто не знають основ підприємництва, фінансового управління, 

менеджменту і специфіки ринку. 

 3. Засновник інноваційної компанії не володіє бізнес-культурою, не може вигідно 

представити свій проект потенційному інвесторові, скласти грамотний бізнес-план. 

 4. Інноватор піддається страху крадіжки своєї ідеї потенційними інвесторами, так як 

захист авторських прав, процедура отримання патенту до сих пір представляють актуальну 

проблему. 

 5. Відсутня інформаційна база даних українських бізнес-ангелів, база даних по 

інноваційним підприємствам включає далеко не всі компанії. 

 6. Не відпрацьовані шляхи виходу з участі в інноваційній компанії, відсутні традиції 

продажу часток в бізнесі, не розвинений ринок IPO. 

 7. Слабка державна підтримка бізнес-ангельского інвестування, відсутність 

стимулюючих податкових пільг, чітко налагодженої законодавчої основи. 

 8. Відсутність ефективної методики оцінки інвестиційної вартості стартапів. 

 Ці проблеми можна вирішити тільки при активній підтримці держави шляхом розробки 

законодавчої основи, створення інформаційної бази, впровадження навчальних семінарів та 

курсів з основ менеджменту, залучення уваги ЗМІ до інноваційного сектору економіки.  

Остання з перерахованих тем – відсутність ефективної методики оцінки – представляє 

особливий інтерес і вимагає чітко продуманого розвитку.  Ключовий момент тут такий: на 

самому початку важко розпізнати, які інноваційні підприємства мають високий потенціал і 
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будуть затребувані в сучасних ринкових умовах.  Звідси і виникає потреба в ефективних 

методиках оцінки інвестиційної вартості. 

Як не дивно, але під час кризи частка інноваційних компаній на етапі стартап зросла. Це, 

зокрема, пояснюється тим, що ряд висококваліфікованих менеджерів залишилися без роботи і 

зайнялися розвитком власних проектів, до чого раніше просто не доходили руки. Зріс також і 

обсяг незадіяних інвестицій, які перебувають «у вільному плаванні». Це пояснюється тим, що 

багато приватних інвесторів і фондів, розчарувавшись у спекулятивному ринку цінних паперів, 

стали звертати більше уваги на ринок прямих інвестицій в економіку, і в тому числі на 

стартапи. Так чи не настав час об’єднати інноваторів та інвесторів у згуртовану команду для 

успішного і активного розвитку інноваційних підприємств?  
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Abstract: The reseach is devoted to the issues of image formation as a source of competitive 

advantage. The principles of building economic activity in the era of information technology are 

considered. The differences in the formation of consumer interest in objective and digital space are 
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Останнє десятиліття визначається серйозними структурними змінами соціально-

економічної сфери. Повсюдне поширення інформаційних і мережевих технологій 

кардинальним чином змінює принципи побудови економічних взаємодій і комунікацій в 

напрямку їх "розпредмечувания" і символізації.  
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 Інформаційні технології додають до звичної для нас тривимірної реальності власну - 

знаково-символічну [1]. Це означає, що в 21 столітті людство здійснює економічну діяльність 

в об'єктивному світі товарів і послуг через їх аудіо-візуальний і вербальний еквівалент [1, 2, 3].  

Слово імідж означає образ, відображення, подоба, зображення. З точки зору С Горіна 

імідж - це уявне представлення про компанію, товар або інституті [4], яке може виникати як 

спонтанно, так і цілеспрямовано формуватися в масовій свідомості за допомогою засобів 

інформаційно-психологічного впливу в рамках реклами, пропаганди та інших масових 

комунікацій. Конкретні риси образу (іміджу) можуть викликати емоції, пов'язані з їх 

прийняттям або осудженням. Головною метою іміджу є формування певного ставлення з боку 

суспільства, підтримка лояльності, виділення об'єкта як у візуальному, так і в асоціативному 

плані. 

Сучасний етап економіки багато вчених визначають як "економіка смислів" або 

"економіка символів".  Даний етап заснований на виробництві та споживанні символів і 

смислів, здатних задовольняти високі, нематеріальні потреби.  Купуючи речі людина набуває 

не матеріальну цінність, а філософію свого життя. 

 У даних умовах грамотно сформований імідж стає стратегічним ресурсом компанії.  За 

допомогою знаково-символічних характеристик він здатний відобразити філософію компанії, 

сформувати довіру аудиторії до якості продуктів або послуг, вплинути на думку, виділити 

естетичні характеристики, сформувати симпатії, визначити аудиторію споживання, отже 

створити умови для довготривалих стосунків зі споживачами та стейкхолдерами.  

Лукичева Л.І. вказує, що імідж є складовою інтелектуального капіталу компанії [5],  

висловлює виняткові відмінні властивості компанії. Виділяє її серед ряду аналогічних 

компаній, або наділяє її особливими унікальними якостями. Позитивний імідж, який 

спеціально конструюється, є процесом збагачення новими смислами образу унікальності з 

метою створення переваги, що складно копіюється [6]. Дані властивості є інструментарієм 

вирішення наступних стратегічних завдань: 

 збільшити конкурентоспроможність підприємства, оскільки позитивна емоційна 

забарвленість продукції є додатковим мотиватором формування споживчої поведінки; 

 сприяти більш легкому просуванню товарів і виходу на ринок нових товарів (послуг), 

оскільки підприємству зі сформованим сприятливим іміджем вивести товар на ринок легше; 
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 підвищити престиж підприємства за рахунок включення в структуру образу соціальних 

цінностей; 

 привернути увагу суспільства і громадських організацій; 

 прискорити процес визнання компанії і збільшити кількість прихильників; 

 дозволити активізувати фінансові, інформаційні, людські та матеріальні ресурси. 

"Імідж є одним з найважливіших елементів, що беруть участь в просуванні і управлінні 

відносинами зі споживачами, партнерами, клієнтами і способом досягнення конкурентної 

переваги. Сприятливий імідж організації - це сукупність характеристик, які є джерелом 

інформації зовнішньої аудиторії, які дозволяють при незначному обсязі висловити 

унікальність, своєрідність і переваги компанії, створити привабливий образ її продукту або 

послуги "- зазначає Дачаева М.Д. [7]. 

У процесі формування іміджу як конкурентної переваги стратегічно важливо 

усвідомлювати цільову аудиторію. Різні соціальні групи мають певні системи цінностей із 

різним їх смисловим дизайном. Необхідно ідентифікувати споживача свого продукту і ту нішу 

споживання, для якої цей продукт виробляється. З цієї точки зору імідж можна вважати 

засобом ідентифікації споживача з тією чи іншою компанією або продуктом. Ідентифікація 

дозволяє формувати політику смислової спільності, в основі якої лежать механізми довірчої 

комунікації [8]. Загальновідомо, що в останні роки змінився об'єкт взаємодії виробника і 

споживача продукції. Товар все частіше включає в себе послуги. Тому і взаємодія все частіше 

будується на принципах співпраці, взаємного обміну інформацією та навчання. 

Слід звернути увагу, що категорія іміджу знаходиться у фокусі дослідження різних 

наук. З точки зору когнітивної психології дана тема пов'язана з поняттям перцепція 

(сприйняття). На важливість перцептивних підходів в економіці і менеджменті звертають увагу 

ряд дослідників, таких як Виханський О.С., Клейнер, Кузін Д.В. і т.д. На думку Друкера П., 

для менеджменту 21 століття важливіші синтетичні підходи, ніж аналітичні [9]. Інформація та 

смисли є організуючим принципом будь-якого процесу, а сприйняття дозволяє синтезувати їх 

в моделі розуміння і трансформуючої поведінки. Цікаво, що асиміляція іміджу (образу) 

свідомістю людини вимагає саме сприйняття, а не раціонального аналізу. У компаніях, де 

іміджу приділяють належну увагу, розвиваються і тренуються перцептивні характеристики 

персоналу, що безпосередньо пов'язані з його інтелектуальним і творчим розвитком.  

Імідж є стратегічно важливим елементом компанії тому, що: 
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 Імідж являє собою спосіб формування унікальності компанії, її продукту або послуги. 

 Імідж створює умови для смислової ідентифікації учасників економічних взаємодій, що 

уточнює зміст стратегії їх комунікації.  

 Комунікативна функція іміджу дозволяє вибудовувати комунікації, виключаючи їх 

зайву раціоналізацію. Гейміфікація комунікацій – це наразі є сучасним трендом. 

 Імідж компанії, продукту або послуги активує функцію сприйняття, яка є провідним 

трендом інтелектуальних технологій управління.  

З огляду на всі перераховані вище фактори, можна зробити висновок, що імідж є 

нематеріальним активом компанії, який дозволяє нарощувати вартість компанії і підвищувати 

її конкурентоспроможність. 
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Наявність стратегії надає сьогоднішнім діям сенсу і логіки, компенсує невизначеність 

турбулентного зовнішнього середовища. Більшість успішних українських підприємств 

розуміють важливість інвестицій у людський капітал, проте не всі розробляють довгострокову 

стратегію розвитку персоналу організації. Тому важливим є приток до таких організацій 

молоді, що має стратегічне мислення.  

Навчитися студентам стратегічно мислити можливо та навіть необхідно, починаючи із 

першого курсу і починаючи із самих себе. Самоменеджмент, самоорганізація праці та 

професійне самопізнання є основними предметами для опанування студентами загальної теорії 

менеджменту та стратегічного управління.  

Оскільки в умовах економіки знань управління передбачає в першу чергу управління 

людськими ресурсами, що відбувається на різних управлінських рівнях, логічно починати 

формування стратегічного мислення із особистісного рівня, концентруючись в подальшому на 

мікрорівні (управління персоналом), мезорівні (регіональні, ринкові та галузеві аспекти 

управління), макрорівні (питання державного управління, аспекти розвитку національного 

ринку праці та зайнятості трудових ресурсів), а також глобальному рівні (вплив міжнародних 

організацій і транснаціональних структур).  

Для вирішення задачі формування стратегічного мислення та з метою ознайомлення зі 

спеціальністю у навчальному плані підготовки бакалаврів за спеціальністю 073 «Менеджмент» 

Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара передбачена навчальна 

практика «Вступ до фаху».  

Студенти після отримання завдання та вступного інструктажу відвідують підприємства 

виробничої та невиробничої сфери, установи і організації, які в майбутньому можуть стати 

місцем їх працевлаштування, спілкуються із управлінцями різних рівнів, наочно знайомляться 

із умовами їх праці. Також передбачені заняття, що проводяться випускниками управлінських 

освітніх програм (менеджмент організацій, міжнародний менеджмент, управління 

персоналом), які працюють за фахом, з професійно-інформаційною та мотиваційною цілями.  

В процесі практики також передбачені роботи у малих групах, тренінги і конкурси, до 

проведення яких залучаються студенти магістратури, які навчаються за освітньою програмою 
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«Управління персоналом та економіка праці». Старшокурсники таким чином опрацьовують 

дисципліну «Технології управління персоналом» на студентській аудиторії, проводячи 

різноманітні тренінги та набуваючи педагогічного досвіду. 

За результатами виїзних та аудиторних занять студенти складають друковані 

індивідуальні звіти та групові фото і відео звіти у вигляді телеграм-каналів або сторінок у 

соціальних мережах. 

Структура звіту з навчальної практики «Вступ до фаху» студентів першого курсу 

спеціальності 073 «Менеджмент» наступна. 

Вступ (про що я дізнався на практиці, що було корисного, що відвідав, з ким зустрівся, 

чи знав/ не знав до часу вступу в ДНУ ім. О. Гончара про зміст майбутньої професії, якою була 

моя мотивація при виборі даної спеціальності, чому я вступив саме до цього навчального 

закладу) 

Розділ 1. Професійна та особистісна модель менеджера (якою була моя уява про 

професію та якою вона стала після проходження даної навчальної практики, в ході якої я 

поспілкувався із фахівцями, побачив їх роботу на підприємстві / в організації, почув відгуки 

працівників, ознайомився із професіограмами, дослідив потребу регіонального ринку праці у 

представниках моєї майбутньої професії – в аргументації необхідно  представити 

професіограми HR-менеджера та менеджера із зовнішньоекономічної діяльності, а також 

характеристики п’яти основних вакансій для них у місті Дніпро на дату дослідження та 

загальну кількість вакансій за професією за даними job-сайту work.ua, визначити, які наявні 

вакансії для студентів можна вважати підходящими для розвитку професійних якостей 

менеджера і чому). 

Розділ 2. Професійне самопізнання (самодіагностика наявності / відсутності / ступеню 

розвиненості професійно важливих якостей особистості, мої організаторські, творчі здібності, 

комунікабельність, моя організованість, наскільки плідно я використовую час – навести 

фотографію типового навчального дня, виявити в ньому втрати часу і зазначити, як можна 

використати цей резерв часу; уявлення себе у професії менеджера, зазначити, як я це виявив:  

за допомогою яких спеціальних методик / спостереження / співставлення – зазначити методики 

та навести застосовані анкети/ опитувальники, з’ясування власної мотивації до навчання за 

спеціальністю «Менеджмент» та мотивації до майбутньої трудової діяльності за фахом, 

визначення особистісних якостей, яких мені бракує, щоб стати таким, яким має бути менеджер 
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за описом у професіограмі та у відповідності до вимог більшості роботодавців, складення 

резюме з метою нинішнього працевлаштування на посаду стажера в одну із тих організації, що 

я відвідав). 

Розділ 3. Індивідуальний план професійного та особистісного розвитку на              2019-

2023 рр. (над чим мені необхідно працювати, щоб стати справжнім професіоналом у сфері 

менеджменту – скласти у вигляді таблиці із зазначенням конкретних заходів та ресурсів, у т.ч. 

ресурсу часу, також зазначити, де я хочу працювати в майбутньому і ким – найманим 

працівником, підприємцем, де я бачу себе через чотири роки) 

Висновки (побажання керівникам практики щодо організації практичної роботи та 

побажання собі стосовно професійного та особистісного розвитку). 

У звіті вітаються різноманітні творчі способи унаочнення інформації (таблиці, 

структурно-логічні схеми, карти знань та ін.). 

Критеріями оцінювання навчальної практики  за 100-бальною шкалою є:  

– активна участь  у роботі малих груп (4-5 осіб)  на практичних заняттях – 40 балів 

– повнота  виконання всіх завдань, передбачених звітом – 40 балів 

– творчий підхід до представлення професійно корисної  інформації у соціальних 

мережах, блозі, ведення фото- та відеозйомки зустрічей та екскурсій – 20 балів 

Отже, даний формат проведення навчальної практики дозволяє вирішити завдання 

ознайомлення із фахом, сформувати із випадково утворених академічних груп справжні 

колективи засобами тім-білдінгу, отримати зворотний зв’язок від студентів з метою 

подальшого удосконалення практичної підготовки, закладасти підґрунтя для формування 

фахових планово-прогностичних компетенцій, необхідних майбутнім менеджерам, та надати 

сильний мотиваційний старт для подальшого навчання. 
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Модернізоване суспільство сьогодення характеризується високою мінливістю та 

швидкісною зміною тенденцій. Це проявляється у більшості сфер людського життя і 

спричинено здебільшого процесом трансформації традиційної економіки у цифрову. 

Так, процес оцифрування усіх можливих даних пришвидшує настання Індустрії 4.0, яка 

окрім цифрової трансформації характеризується ще й складними хмарними обчисленнями, 

поширенням Інтернету речей, утворенням сховищ великих даних, створенням цифрових 

платформ, будуванням розумних виробництв і фабрик майбутнього та іншим. 

Актуальність. Відповідно до змін середовища та інших вагомих подій суспільства 

трансформуються і самі люди, при чому не в одиничному порядку, а цілими поколіннями.  Така 

тенденція пояснюється спільним переживанням одного й того ж історичного часу із 

відповідними вимогами до працевлаштування та інших аспектів життя. Тому зрозуміло, що 

залежно від подій, котрі переживає кожне із поколінь і які впливають на їх світогляд та 

розвиток створюється певна характеристика людей, які народилися і жили в однаковий час. Це 

особливо важливо для підприємців, адже орієнтуючись на погляди найманих працівників 

керівництво запроваджує власні тактичні кроки для досягнення стратегії компанії, 

покладаючись на тенденційні вміння спеціалістів. Таким чином зміна поколінь впливає на 

розвиток різноманітних компетенцій їх представників. Відповідно досить цікавим та корисним 

є дослідження закономірностей впливу розвитку економічного та історичного середовища на 

спеціалізацію представників поколінь, які сьогодні наповнюють суспільство. 

Ступінь дослідження. Соціологи різних країн та часу давно досліджують питання 

компетенцій та тенденцій поколінь. До того ж вони навіть висувають циклічні теорії поколінь, 

бо допускається, що історія повторюється і має певних оборотний характер, а покоління людей 

формуються під впливом історичних подій. 

Проблематика. Наразі необхідно дослідити відмінності поколінь сьогодення, їх основні 

орієнтири, а також варто проаналізувати очевидні перспективи соціального розвитку 

підростаючого покоління Z, у тому числі вплив їх ментальної спрямованості на набір якостей 

та компетенцій, які здатні були б задовольнити потребу майбутнього ринку праці та 

стратегічних аспектів бізнесу. 

Сьогодні наше суспільство поєднує у собі декілька активних поколінь, мається на увазі 

тих, хто працює і, відповідно, впливає на розвиток світового бізнесу. Розуміємо, що цей вплив 

є відносним і характеризується здебільшого як тенденційна перевага у сферах діяльності. Як 
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описував Дуглас Адам три основні принципи спряйння технологій поколіннями: «Усе, що вже 

було в світі, коли ми народилися – абсолютно повсякденно та нормально, і взагалі являється 

звичною частиною того, як влаштований світ»; «Усе, що було винайдено в період, коли нам 

було від 15 до 35 років, є новим, захопливим та революційним – і ми, можливо, навіть зможемо 

зробити на цьому кар’єру»; «Усі, що створюється після того, як нам виповнилося 35 – жахливо, 

відразливо і взагалі протирічить природі речей» [3]. 

Отож, наразі одним із найстарших поколінь суспільства є представники післявоєнного 

часу, які народилися в 1945-1954 роках і завдяки схильності до будування великих сімей  

присвоїли собі назву «Бебі-бумери». Це спричинено часом «підйому», який вони проживали, а 

саме 1963-1983 роки, у цей період проходив підлітковий розвиток того покоління, який і 

закладав основні засади до прихильностей людей того часу. Вони за своєю натурою готові були 

швидко дорослішати, бо існувала гостра необхідність відновлення держав післявоєнного 

періоду. Формувалися тісні групові зв’язки, котрі допомагали як у спільних справах, так і в 

повсякденному житті. Представники цього покоління вже до 20 років не лише знаходили 

постійну роботу, якій готові були присвятити усе своє життя, а ще й формували велику сім'ю, 

народжуючи двоє-троє, а то й більше дітей. Тож, «Бейбі-бумери» були вірними традиційним 

сімейним цінностям, що й визначило їх основну характеристику як покоління, а також 

привернуло увагу роботодавців як до стабільних та відповідальних людей [1]. 

Їх діти, котрі були народжені у період з 1968 року по 1976 рік сформували покоління «Х» 

або, як їх ще називають, покоління «Next» і погляди людей даного періоду розвивалися у час 

так званого «пробудження» та бунтарства 1988-1994 років. Представники цього часового 

періоду були більш відкритими для світу, хоча, порівнюючи із попередниками, були схильні 

до покладання зусиль лише на себе, а не на групу осіб. Вони прагнули до власного успіху і 

мали великі шанси стати приватними підприємцями або ж здобути достойну посаду, поступово 

зростаючи у кар’єрі по обраній специфіці розвитку на подальше життя і притримуючись 

переважно одного напрямку. Це також характеризує їх для роботодавця як хороших кандидатів 

на посаду спеціаліста певної області. Що цікаво, цей кластер суспільства на той час був 

найбільш ризиковим та здатним до експериментів, адже вони не боялися братися за власну 

справу, навіть не знаючим специфіки діяльності у бізнесі. Саме у цей період з'являються одні 

з найбільш відомих сьогодні технологічних проектів – Google, Yandex та інші [1]. 
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Проте з плином часу вже у 1977-1994 роках вони створюють сім'ї та народжують дітей – 

наступне покоління суспільства, яке отримало декілька варіантів власної назви: «Y», 

«Міленіали» та «покоління ЯЯЯ». Представники цього часу виховувалися під час певного 

«спаду», світової економічної кризи та загального розвитку і поширення Інтернету, коли 

відданість державі та сім'ї відходить на наступний план, а в першу чергу задовольняються 

власні потреби. Може здатися, що представники даного покоління є надто егоїстичними, про 

що й свідчить один із варіантів назви покоління «ЯЯЯ», проте цей егоїзм дозволяє 

розширювати межі власного пізнання, тим самим даруючи натхнення на досягнення цілей 

світової потреби та значення. Основні межі формування принципів даного покоління 

становлять 1998-2006 роки. Люди цього покоління обожнюють подорожувати та 

випробовувати себе у нових ситуаціях, вони постійно розвиваються, бо довго не можуть знайти 

себе. У них багато друзів і вони часто намагаються перевершити один одного. Здавалося б, що 

вони можуть викликати певний страх у роботодавців, бо носять клеймо непостійності, проте 

саме Міленіали здатні працювати понаднормово та поза межами власної компетенції, якщо 

вони «горять» ідеєю бізнесу. Тому компанії вимушені підлаштовуватися до нового покоління, 

будучи толерантними і облаштовуючи зручні зони відпочинку на роботі, розвиваючи гнучку 

та привабливу для кожного корпоративну культуру та йдучи на інші поступки для генераторів 

ідей та бізнес-рішень. Новими та популярними професіями цього покоління являються позиції 

відеоблогера, інстаграм-моделі, дизайнера сайтів, маркетолога, СММ, бізнес-аналітик тощо 

[4]. 

Проте вже народжені у період з 1995 рік по 2012 рік поступово витісняють попереднє 

покоління, створюючи вагому конкуренцію у світі бізнесу. Покоління під назвою «Z» чи 

«Постміленіали» народилися в епоху тотального заповнення Інтернетом та технологіями усіх 

сфер життя, а тому вони вважають інноваційність звичайною потребує бізнесу. Соціологи 

вважають, що саме це покоління буде найбільш багатим, тому що їх представники надзвичайно 

здатні до підприємництва. Вже у юному віці багато з них створюють стартами та власні 

розробки, котрі завойовують світову прихильність. Саме «Постміленіали» зможуть 

реалізувати комерційні польоти на Марс, як вважається. Такі глобальні кроки зумовлені 

кризовим періодом, в якому розвивається покоління «Z». Тому вони й прагнуть вплинути на 

світ, змінивши його на краще. У вирі постійних великих інформаційних потоків вони 

спостерігають і виокремлюють, наскільки насиченим на проблеми є сьогоднішній світ. Тож, їх 
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можна охарактеризувати як людей позбавлених ілюзій, адже проблеми людства вони 

сприймають як свої власні і, як результат, поширюються рухи боротьби за права, екологію та 

інші гострі тенденції сьогодення. Тому це покоління є більш трудолюбивим, вони ладні 

працювати на спільну користь для досягнення загально важливих цілей людства. Проте для 

роботодавців представники цього покоління виступають більше як конкуренти, бо самостійно 

реалізують власні ідеї за допомогою впровадження стартап-проектів, котрі наразі набули дуже 

широкого поширення [2].  

Покоління «Z» формує ринок праці під вимоги власного інноваційного бізнесу, а тому 

затребуваними професіями недалекого майбутнього є: дизайнер віртуальних світів, урбаніст-

еколог, системний біотехнолог, СІТІ-фермер, архітектор живих систем, біофармаколог, ІТ-

медик, молекулярний дієтолог, ІТ-генетик, спеціаліст із кіберпротезування та чіпування, 

енергоаудитор, будівник «розумних» доріг, космобіолог та космогеолог, ментор стартапів 

тощо [5].  

Відповідно до перелічених професій майбутнього представники покоління «Z» мають 

володіти ще й набором відповідних навичок та компетенцій для професійного виконання 

власних обов’язків, серед них: моделювання органів людини за допомогою 3D-принтера, 

системне мислення, мультимовність, загальнообізнаність у галузі, толерантність та 

емпатичність, відчуття естетики й стилю, стресостійкість, клієнтоорієнтованість, креатив 

тощо. 

Усі перелічені вимоги до майбутнього бізнесмена-стратегіста зумовлені швидким 

поширенням глобалізаційних процесів. Не лише країни починають співпрацювати над 

спільними проектами, а й зовсім різні галузі поступово стирають чіткі межі між собою, тим 

самим поєднуючись і створюючи нові інноваційні підходи та товари. Це так звана колаборація 

задля досягнення синергетичного ефекту, який піде на користь усьому людству.  

Висновки. Отож, як було досліджено, наразі активними кластерами суспільства 

виступають чотири останні покоління – «Бейбі-бумери», «Х», «Y» або «Міленіали», «Z» чи 

«Постміленіали». Кожне із поколінь жило і розвивалося у різний історичний період, а тому їх 

характеристики зовсім різні. Проте можна дійсно прослідкувати певну циклічність суспільних 

поколінь: згуртування народу задля досягнення спільних цілей; поступовий відхід від груп для 

реалізації себе та бунтівний настрій проти усталених норм; повне зміщення акценту на 



445 
 

розвиток власної особистості і задоволення своїх потреб; орієнтація на згуртування для 

вирішення загально важливих і значимих питань.  

Цифрова трансформація світу зумовила пришвидшення зміни тенденцій до вибору 

професій майбутніх спеціалістів, а тому виникла потреба у поєднанні декількох різних за 

специфікою компетенцій та вмінь для реалізації себе у економічному середовищі не лише як 

бізнесмена, а ще й як новатора. 
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THE IMPACT OF INDUSTRY 4.0 AND NEW TECHNOLOGY TRENDS IN STRATEGIC 

MANAGEMENT 
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Abstract 

It is evident that in the concept of Industry 4.0 the pace and intensity of the development of new 

technologies are increasing. The impact of the transformation of new technologies is not only 

increasing in the field of strategic management, but also in all other aspects of modern business. New 

technologies have created new consumer needs and new market segments, which have influenced the 

necessity of strategic paradigm’ change so the enterprises could adequately respond to modern 

business challenges. Bearing in mind the above facts, the purpose of this paper is to analyze the 

implementation of new technology trends in some European countries and point out their impact on 

strategic management. 

Keywords: Industry 4.0, new technologies, strategic management, European countries. 

 

Introduction 

Since the beginning of industrialization, technological leaps have led to the crucial shifts that 

are called ’’industrial revolutions’’. It happened first in the field of mechanization (the first industrial 

revolution), then with the intensive use of electricity (the second industrial revolution) and widespread 

usage of information technology (the third industrial revolution). Based on the ever-present process 

of advanced digitization within factories, a combination of Internet technologies and new technologies 

in the field of ’’smart’’ objects, it can be noticed that the new change of paradigm in industrial 

production is beginning. In the future production, integrated, modular and efficient production 

systems stand out [1]. Those production systems are characterized by the fact that the products are 

capable, to some extent, to control their own production process. In these expectations of the future 

of production and service systems, the term ’’Industry 4.0’’ has been established to denote the 

forthcoming fourth industrial revolution [1]. 

The term called ’’Industry 4.0’’ focuses on the development and vertical and horizontal 

integration of small and medium-sized technology-oriented organizations in the manufacturing sector. 
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This concept ’’aims to provide continuous and clear insight into all phases of production by applying 

Information and Communication Technologies (ICT) to vertically and horizontally import 

manufactures, and to enable product monitoring and improvement throughout product lifecycle’’ [2]. 

Peter Drucker, one of the most famous authors in the field of strategic management points out 

that the development of new technologies drastically affects the transformation of strategic 

management [3]. 

’’The transformational impact of new technologies on strategic management is fundamentally 

based on the growing importance and intensification of information gathering, especially: information 

on the rate of development and diffusion of new technology; the rate of substitution of one technology 

by a new technology; information on the frequency of technological innovation and the time required 

between the invention and its comercialization, all in order to anticipate and make optimal strategic 

decisions more successfully, with the purpose of achieving a sustainable competitive advantage.’’[4]. 

 

Purpose of the research 

The fourth industrial revolution presents a change in the industrial sector: everything evolves 

from a pre-planned and sequential process to an organizational, self-organized logistics system. 

Digital technologies such as the Internet of things (IoT), Robotics, Cloud Computing, Cyber-Physical 

Systems, and Big Data, are the key to implementing Industry 4.0. Industry 4.0 involves the complete 

digitalization of all production processes and the implementation of the aforementioned digital 

technologies when creating an idea of a product, product engineering, production organization, 

production realization, process control and the provision of industrial services. Industry 4.0, as the 

fourth industrial revolution, has already begun and is ongoing in many countries, and this ensures the 

survival of the industry and its competitive development in modern conditions. 

Because of the faster, more intense and more frequent development and application of new 

technologies in all areas of business, but also the increasing transformational impact on change of 

paradigm of strategic management, as well as on the functioning of the global economy, many authors 

in the field of strategic management and the fields of new technology and information technology 

development point out that the world is currently in an era of high-tech or digital revolution. The high-

tech or digital revolution is one of the most significant things happening to humanity and involves 

’’drastic changes caused by the rapid introduction, but also the replacement of new technologies.’’[5]. 
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Bearing in mind the above facts, the purpose of this paper is to analyze the implementation of 

new technology trends in some European countries and point out their impact on strategic 

management. 

 

Results of the research 

The graph in Fig. 1 shows the high and low estimates of the impact of Information and 

Communication Technologies (ICT) on industrial growth in some European countries, so it can be 

concluded that the largest incremental growth of GDP due to adoption and utilization of ICT, is 

evident in all sectors of economy [6].  

 

 

Fig. 1. Percentage of the ICT sector in GDP in 2018 (Source: Eurostat database) 

 

As can be seen in Fig. 1, the largest impact of the ICT sector on GDP growth in 2018 was in 

Malta, Hungary, and Bulgaria, while the least was in Greece, Lithuania, and Poland.  

Considering that the core of the Industry 4.0 concept is composed of several advanced digital 

technologies that largely initiate and enable the successful transformation of the existing business 

models, the percentage of total enterprises in some European countries that use Cloud Computing 

services and Big Data analysis is given in Table 1 and Fig. 2.  

Cloud Computing is an infrastructure that can deliver great value because of its ability to deliver 

computing resources as a service. One of the most important features of Cloud Computing is 
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scalability, and the key technology that enables it is virtualization [7]. As it is stated, Cloud Computing 

services are one of the keys to implementing Industry 4.0, so the participation of enterprises that use 

Cloud Computing services is a very important task that will contribute to the successful transformation 

of their business models. As can be seen from Table 1 Finland, Sweden and Danmark are the countries 

that have the highest percentage of enterprises that bought Cloud Computing services in 2018, while 

Bulgaria, Turkey, and Poland had the lowest percentage of enterprises that use Cloud Computing 

services. 

 

Table 1. Percentage of enterprises that bought Cloud Computing services in 2018 (Source: 

Eurostat database) 

Country 
Cloud Computing 

services  Country 
Cloud Computing 

services  
Belgium 40 Malta 37
Bulgaria 8 Netherlands 48
Czechia 26 Austria 23
Denmark 56 Poland 11
Germany 22 Portugal 25
Estonia 34 Romania 10
Ireland 45 Slovenia 26
Greece 13 Slovakia 21
Spain 22 Finland 65
France 19 Sweden 57
Croatia 31 United Kingdom 42
Italy 23 Norway 51
Latvia 15 Montenegro 18
Lithuania 23 Serbia 15
Hungary 18 Turkey 10

 

Another digital technology that has been analyzed in this research is Big Data. ’’It is an 

analytical model for processing large amounts of different formats of data, and transmits the focus of 

business focus, from product manufacturing to value delivery.’’[2]. The diagram in Fig. 2 shows the 

percentage of enterprises in European countries that analyzed Big Data from any data source in 2018. 

The highest percentage of enterprises had Malta, Netherlands, Belgium and Ireland (24%, 22%, 20%, 

and 20%, respectively), while the lowest percentage of enterprises had Hungary, Austria, Bulgaria, 

and Italy (6%, 6%, 7%, and 7%, respectively). 
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Fig. 2. Percentage of enterprises analyzing Big Data from any data source in 2018 (Source: Eurostat 

database) 

 

Conclusion 

‘’The enterprises that are the last to go through the application of the concept Industry 4.0 and 

through the digitization of all business processes will be the first to disappear from the business 

scene’’[2]. The research presented in this paper has shown that economically developed European 

countries are significantly more successful in applying the concept of Industry 4.0 and new technology 

trends. All of the above indicates that the development and application of digital technologies like 

Cloud Computing services and Big Data analysis are one of the most significant generators of change 

in the modern economy, but also in the field of strategic management. The results of research 

presented in the paper confirm that the countries that use digital technologies the most are the most 

developed European countries. 
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Given paper discusses  evaluation strategies of university research in the context of increasing 

competition on the market of higher education. Existing research assessment strategies has been 

working successfully for decades but new trends  show that initial benefits  outweighs the costs but 

over time evaluation  system  produces diminishing returns. Assessment systems must reflect the 

qualities that Open Science requires from modern researchers. Multiple criteria evaluation must  

prevail taking into the  consideration of the research field and the nature of the assessment. 

Keywords: Research Assessment, Higher Education Conventional Metrics, Usage-Based Metrics, 

Alternative Metrics, Next Generation Metrics.  

 

Introduction 

Around the world specific methods are employed to  evaluate the quantity and quality of universities’ 

research output. Because of increased competition between institutions research assessment plays 

useful role in giving  incentives to increase quality of research.  As scientific literature suggests  

research output is a function of resources spent and the microeconomic incentive structure [1].  

Countries that perform well and introduced the system of research assessment  have methods to 

evaluate research output.  They  strengthened their systems by introducing improved incentives.  

Research Goal and Research Methodology 

The purpose of given paper is to analyze modern  trends   of evaluation strategies of university research 

in the context of increasing competition on the market of higher education. Existing research 

assessment strategies has been working successfully for decades but new trends  show that initial 

benefits  outweighs the costs but over time evaluation  system  produces diminishing returns. 

Assessment systems must reflect the qualities that Open Science requires from modern researchers. 

Multiple criteria evaluation must  prevail taking into the  consideration of the research field and the 

nature of the assessment. Desk research method is applied to the research topic. The aim of the work 

is to provide answers by analyzing the existing literature and research findings.   

Discussion of the Results 
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Evaluations are important as incentives and at the same time  they provide data on the research activity 

within a country. If there is no transparent and objective way of examining research activity.  Without 

such data it is not possible to see whether the research system is functioning  and  how it can be 

improved [1]. Nowadays in institutions of higher education  that have  scientists from many fields 

assessing the research performance requires  from evaluators the aggregation of  the performance 

measures of the various fields. Two methods of aggregation are applied that are  based on: (a) the 

performance of the individual scientists or (b) the performance of the scientific fields present in the 

institution [2]. The choice depends on  context and the objectives. The two methods creates  

differences in  performance scores as well as rankings. Many countries have introduced evaluations 

of university research that reflects global demands for greater accountability. These countries also 

introduced the system of performance based funding of research projects. The examination the 

advantages and disadvantages of performance-based funding in comparison with other approaches to 

funding indicates disputable results that can be interpreted in various manner. Despite the fact that 

research assessment systems has been working successfully for decades researchers have found that 

on the one hand initial benefits may outweigh the costs but on the other hand over time such a system 

seems to produce diminishing returns [3]. This raises important questions about continued use of 

existing practice and highlights the need for  rethinking of   systems of research assessment.  

In modern globalized word in  digital era research evaluations generally must be guided by discipline-

specific criteria and by policy incentives.  The process itself, methods and standards being applied 

whether they are bibliometrics based or peer review based or a mix of these must be  chosen in line 

with the purpose of the evaluation. The choice of an appropriate evaluation method must coincide 

with the objective of the evaluation and must take into account the diversity between disciplines. The 

evaluation must be based on  intended academic, economic, societal, or a combination of these impact 

of the research. The simplicity of the evaluation procedure must be considered and the evaluation 

criteria are developed and communicated to all stakeholders in advance. Evaluation committee must 

be comprised of sufficient experts that adequately assess the quality of research. Smart choice of 

evaluation indicators must be make and holistic approach to peer review must be adopted [4].  

The biggest challenge of research assessment in modern era is that assessment systems must reflect 

the qualities that Open Science requires from modern researchers. Existing research assessment 

practices do not reward researchers for making research outcomes openly available  mostly due to the 
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competitive pressure put on them by assessment procedures. This leads to frequent collateral damage 

in the form of over-publication, fragmentation and even, occasionally, fraud.The digital era on the one 

hand, created opportunities for  the dissemination of research results but on the other hand  

digitalisation reinforced the “belief”  of objectivity in numbers, reducing research quality to a few 

quantitative indicators, which naturally results in false assumption [5]. Many juries and commissions 

still use simplistic and misleading approach and evaluate researchers on the basis of the sum of the 

‘journal impact factors’ attributed to each of their published articles [6].  To stimulate the openness in 

research commitment to the San Francisco Declaration on Research Assessment [7] and to the Leiden 

Manifesto [8] must be encouraged. Multiple criteria evaluation with each criterion carrying different 

weights must thus prevail taking into the  consideration of the research field and the nature of the 

assessment (individual, team or project). “Proxy” assessment tools like the journal impact factor 

should not be considered as a direct measure for research quality [5]. 

The European Commission’s Expert Group on Altmetrics developed a useful framework (see Table 

1) in which metrics are categorized according to what they measure [9]. At first stage conventional 

metrics measure research output and collaborations based on information derived from journal 

publications. This is the dominant category of metrics now used. Second step is usage-based metrics 

and alternative metrics attempt to broaden the scope of conventional metrics. On the third stage 

alternative metrics aspire to measure social outreach. Lastly, next-generation metrics are yet to be 

developed and provide more accurate, transparent and responsible tools for research evaluation [5].  

Table 1 – Basic overview and categorization of metrics by the European Commission Expert Group 

on Altmetrics 
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Conclusions 

Revisiting research assessment procedures is a shared responsibility and requires a concerted approach 

uniting major actors such as researchers and universities, research funding organizations, 

policymakers and non-governmental organizations.   In this process leading role can be played by The 

European University Association (EUA) since it is the representative organization of universities and 

national rectors’ conferences in 48 European countries. EUA plays a crucial role in the Bologna 

Process and in influencing European Union policies on higher education, research and innovation. 

The Expert Group and EUA Secretariat developed the EUA Roadmap on Research Assessment in the 

Transition to Open Science and launched an Expert Subgroup on Research Assessment in 2018 [10].  

International collaborations through various networks and  non-governmental organizations such as 

EUA should make considerable contribution to gather and share information, to initiate dialogue 

between key actors,  to formulate good practice and make policy recommendations for the  next step 

in revising the system of research assessment.  
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Основний виклад матеріалу. Перехід до економіки знань у ХХІ ст. ставить нові вимоги до 

молодої людини з однієї сторони, і до закладів вищої освіти ― з іншої. На сьогодні 

відбуваються революційні зміни ринку праці ― одні професії відмирають, інші на певний час 

з’являються, але найголовніше ― це відмирання самого поняття фаху і професії, коли на 

заміну приходять набори компетентностей, умінь і навиків працівника. З іншої сторони, 

заклади професійної освіти одночасно мають задовольняти очікування абітурієнтів і 

забезпечувати потреби роботодавців у фахових працівниках, які вміють вирішувати завдання 

бізнесу.  

Суттєво змінюється як стратегічна спрямованість, так і зміст розвитку освіти. Людство 

поступово переходить від передачі й засвоєння теоретичних знань до їхньої трансформації у 

прикладні уміння й навики, компетенції, які необхідні на даному етапі життя. На ранніх 

стадіях йде процес формування загальнолюдських компетенцій, що потрібні людині в 

подальшій самореалізації, а вже пізніше ― професійних, які необхідні фахівцю для 

виконання робочих завдань. 

Для такої адаптаційної зміни процесів функціонування закладу освіти варто використовувати 

економічні підходи для формування якісного продукту, який відповідатиме мінливим умовам 

ринку освітніх послуг.[1] Економічна модель функціонування закладу освіти базується на 

класичній моделі підприємства, але з адаптацією під умови освітньої галузі. Сама модель 

представлена на рис. 1. елементами є вхідні ресурси, власники й керівництво, процес надання 

послуг, продукт, клієнти, конкуренти. 
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Рис.1. Економічна модель функціонування закладу освіти 

 

Функціонування закладу освіти при впроваджені економічних підходів забезпечуватиметься: 

1) наявністю фінансування як за рахунок державного бюджету, так і за рахунок 

контрактного навчання, господарської діяльності, співфінансування роботодавців 

тощо; 

2) формуванням і підтримкою високого рівня матеріально-технічного забезпечення 

аудиторій, лабораторій, центрів, інших навчальних і наукових приміщень; 

3) розвитком нематеріальних активів, зокрема, отримання авторських прав, патентів на 

нові винаходи й розробки, затребувані реальним сектором економіки; 

4) забезпечення на достатньому рівні поточних матеріалів для організації освітнього 

процесу: підручники, канцелярія, розхідні матеріали тощо; 

5) поширення інформації закладом освіти серед усіх зацікавлених сторін (стейкхолдерів) 

про наявний рівень якості освіти відбувається через традиційні інформаційні канали 

(ЗМІ, Інтернет, соціальні мережі), так і через механізми співпраці із закладами 

середньої, вищої освіти, місцевими органами управління освітою, ГО, бізнесом тощо; 

6) конкурентна боротьба відбувається у площині якості надання освітніх послуг і 

формувані необхідного комплексу умов для отримання освіти. 
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Проте найголовнішими складниками системи надання якісних освітніх послуг є клієнти. 

Основними групами клієнтів для закладів освіти виступають: 

1) першокласники, абітурієнти ― вони здійснюють вибір подальшої траєкторії навчання і 

відповідного закладу освіти; 

2) учні/студенти ― ті, хто вже навчається, але може змінювати свою думку щодо 

отриманої якості освітніх послуг, продовження навчання на наступних курсах, зміна 

форми навчання тощо, що впливає як на наповненість закладу освіти, так і його 

фінансовий стан, рівень впізнаваності бренду, імідж, перспективність; 

3) батьки, рідні ― є непрямими клієнтами, оскільки не отримують освітніх послуг, але 

впливають на вибір професії і можуть здійснювати оплату (пряму чи непряму) освітніх 

послуг за своїх дітей і рідних, а також впливають на вибір закладів освіти й освітніх 

програм; 

4) бізнес, роботодавці ― як основні «споживачі» підготовлених кадрів, ті, хто буде 

надавати робочі місця. Також роботодавці все частіше стають замовниками 

спеціалізованих освітніх програм за принципами дуальної освіти й заточення під 

потреби конкретних компаній. Також роботодавці, компанії можуть ставати джерелом 

практичного досвіду і драйвером профорієнтаційної роботи. 

Упровадження економічних підходів до забезпечення якості освіти передбачає такі кроки: 

1. Забезпечення необхідних матеріальних і нематеріальних активів ― матеріально-

технічного забезпечення, інтелектуального й наукового потенціалу. 

2. Залучення відповідної до потреб і цілей виробничо-викладацького персоналу. 

3. Проведення активної інформаційної, маркетингової кампанії, щоб максимально повно 

й доступно повідомити потенційних клієнтів і стейкхолдерів про рівень якості своїх 

освітніх послуг. 

4. Робота з клієнтами за двома напрямами: проведення профорієнтаційної роботи (саме у 

контексті допомоги у виборі професії) з учнями 7-9, 10-11 класів і допомога у 

формуванні «м’яких» навиків, у т.ч. підприємливості. При цьому заклад освіти 

направляє свої зусилля на формування і відбір саме тих абітурієнтів, які мотивовані, 

прагнуть і зможуть навчатися у даному закладі. 

5. Наповнення ОПП дисциплінами і контентом, який відповідає вимогам часу і запитам 

клієнтів. 
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Але найголовнішим у реалізації економічних підходів є дотримання головного принципу ― 

отриманий результат, вигода не може бути меншою за обсяг затрачених ресурсів 

(матеріальних, інформаційних, людських, наукових). Відповідно до цього не кожен ЗПТО має 

прагнути до максимізації якості освіти (що потребує концентрації значних ресурсів), а 

прагнути до забезпечення того рівня якості освіти, який задовольняє вимогам цільових груп 

учнів/студентів і роботодавців.  
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СТРАТЕГІЧНИЙ ТИП МИСЛЕННЯ: ЯК РОЗВИНУТИ? 

 

Анотація. Узагальнено рекомендації різних авторів щодо розвитку навичок 

стратегічного мислення та зроблено висновок про необхідність включення стратегічного 

мислення до компетентностей і результатів навчання освітньо-професійних програм другого 

(магістерського) рівня вищої освіти. 
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THE MIND OF A STRATEGIST: HOW TO DEVELOP? 

 

Recommendations on the development of strategic thinking skills are summarized and the 

conclusion about the need to include strategic thinking to the competences and learning outcomes of 

the second-level (master's) higher education programs is drawn. 

Strategic thinking 

Кенічі Омає визначає стратегічний тип мислення як «об’єктивність, проникливість, 

активну постановку запитань; прояв вашого ставлення до життя» [1]. Річ Хорват (Rich 

Horwath), керівник Інституту стратегічного мислення (Strategic Thinking Institute), вважає, що 

стратегічне мислення «дає можливість стратегам розв’язувати проблеми, долати виклики і 

креативно рухати бізнес з  існуючої позиції до бажаної» [2].   Безумовно, для формування та 

впровадження успішних стратегій стратегічне мислення є необхідним. Та чи можливо навчити 

чи розвинути навички стратегічного мислення? Кенічі Омає вважає, що стратегічне мислення 
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можливо і потрібно розвивати шляхом щоденних творчих зусиль та постійним тренуванням 

логічного мислення. Завданням Інституту стратегічного мислення визначено допомагати 

менеджерам усіх рівнів розвивати їхнє стратегічне мислення та навички планування для 

збільшення прибутку та створення конкурентної переваги.  Визначимо основні підходи до 

формування та розвитку стратегічного мислення. 

За результатами опитування близько 400 респондентів [2], навичкам стратегічного 

мислення навчають у 24,1 % організацій. 63,7 % опитаних зазначили, що стратегічне мислення 

є найважливішою здатністю вищого керівництва організацій. Річ Хорват уважає, що для 

розвитку стратегічного мислення необхідні три складові: гострота розуму, навички 

розміщення ресурсів та дії. Гострота розуму потрібна для пошуку ідей, які дозволять отримати 

додаткову цінність для споживачів або організацій. Стратегічні інновації у способах 

розміщення ресурсів та наданні додаткової цінності споживачам  є невід’ємною 

характеристикою успішного стратега. 

Роберт Бредфорд (Robert Bradford) рекомендує розвивати одинадцять критично важливих 

навичок стратегічного мислення для успішного ведення бізнесу або особистого життя [3]. 

Серед них: розвиток чітко визначеного бачення бізнесу, визначення цілей та плану дій щодо 

їхнього досягнення; розвиток гнучких планів, які корегуються залежно від змін у середовищі; 

навчання протягом життя; вміння балансувати між креативністю та реалізмом. 

Майкл Роберт (Michel Robert) визначає стратегічне мислення як «свіжий підхід до 

стратегії. Він дозволяє ідентифікувати ключові фактори, які визначають напрям руху 

організації, і є процесом, який керівництво організації використовує для встановлення напряму 

та формулювання свого бачення» [4]. Стати стратегом означає використовувати розумовий 

підхід, який переосмислює конкуренцію, опозицію чи інформацію засобів масової інформації 

та створює відмітний або унікальний підхід, ряд кроків, варіантів рішення чи вибір напряму 

руху. Автор наголошує, що коли розглядається стратегічне мислення, йдеться не про 

креативність, а про менеджмент. Тобто метою розвитку стратегічного мислення є саме 

досягнення стратегічних цілей.  

Слідуючи змісту процесу стратегічного мислення, запропонованому Кенічі Омає, він 

складається із розділення проблем, аналізу складових, розробки сценаріїв на основі різних 

конфігурацій або варіантів і творчої реінтеграції складових. Таким чином, стратегічний тип 

мислення дозволяє розкласти проблему на складові унікальним шляхом. Мета стратега –  
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перетворити прототип проблеми на можливість, стратегію, дії, що призводять до потужного 

результату або серії результатів. 

Ніна Ей. Боумен (Nina A. Bowman) пропонує чотири шляхи розвитку навичок 

стратегічного мислення: знати і розуміти галузеві тренди, усвідомлювати перспективи 

розвитку галузі, структурувати формулювання та написання стратегії, виділяти час на 

міркування [5].  

 Пол Шоемейкер (Paul Schoemaker) виділяє шість навичок стратегічно мислячих 

менеджерів: передбачення, критичне мислення, інтерпретація, прийняття рішень, 

спрямування, навчання [6]. Зокрема, передбачення ґрунтується на «периферичному баченні», 

тобто аналізі інформації про можливу зміну правил гри в галузі, або про зміну меж галузі.  

Навички стратегічного мислення, які, на думку фахівців, слід розвивати, можна 

узагальнити до таких: аналіз та синтез галузевих тенденцій, формування стратегії, мотивація 

колективу для впровадження стратегії, організаційне навчання (табл. 1).  

  Таблиця 1. 

Навички стратегічного мислення, які слід розвивати* 

Навички 
стратегічного 
мислення 

Запропоновані  

Кенічі Омає Річ Хорват Робертом 
Бредфордом 

Ніною Ей. 
Боумен 

Полом 
Шоемейкером

аналіз та 
синтез 
галузевих 
тенденцій 

розуміння 
стану ринку, 
сильних і 
слабких 
сторін бізнесу 

гострота 
розуму 

розвиток 
чітко 
визначеного 
бачення 
бізнесу 

знання і 
розуміння 
галузевих 
трендів, 
усвідомлення 
перспектив 
розвитку галузі 

передбачення, 
критичне 
мислення,  
інтерпретація 

формування 
стратегії 

радикальна 
трансформація 
складових або 
зміна 
конфігурації 

розміщення 
ресурсів 

визначення 
цілей та 
плану дій 
щодо їхнього 
досягнення; 
розвиток 
гнучких 
планів, які 
корегуються 
залежно від 
змін у 
середовищі 

структурування 
формулювання 
та написання 
стратегії 

прийняття 
рішень 
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Навички 
стратегічного 
мислення 

Запропоновані  

Кенічі Омає Річ Хорват Робертом 
Бредфордом 

Ніною Ей. 
Боумен 

Полом 
Шоемейкером

мотивація 
колективу для 
впровадження 
стратегії та  
організаційне 
навчання 

швидка зміна 
напряму за 
необхідності 

дії навчання 
протягом 
життя, 
вміння 
балансувати 
між 
креативністю 
та реалізмом 

виділяти час на 
міркування 

спрямування 
та 
навчання 

* складено на основі [1-6]. 

Таким чином, навички стратегічного мислення можливо розвивати, що є сприятливою 

можливістю для університетів для включення відповідних компетентностей і результатів 

навчання до освітньо-професійних програм другого (магістерського) рівня вищої освіти. 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИЯ – ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ РАЗНОГЛАСИЯ И РАСХОЖДЕНИЯ 

МЕЖДУ ТЕОРИЕЙ И ПРАКТИКОЙ  

 

Аннотация: Бизнес-стратегия – это отрасль общей стратегии как науки, которая занимается 

поиском лучшего способа осуществления определенных целей в соответствии с политикой 

компании. Можно сказать, что в науке о стратегии преобладает мнение, что успешная 

стратегия –  это условие  корпоративного успеха, что у нее есть свои принципы, а также у нее 

есть процесс определения и применения в бизнес-практике, а самое главное  – это определить 

бизнес-стратегию, для чего нанимаются и профессиональные организации.  

Однако опыт и анализы показывают, что бизнес-стратегия, т.е. ее определение – это самая 

легкая часть работы, а ключевым вопросом является – в какой степени она может применяться 

и применяется ли в бизнес-практике и дает ли результаты. Отсюда и утверждение, что легко 

определить стратегию для отдельной компании, но трудно ее применить, что и является 

задачей оперативной деятельности и тактики. Оказывается, что между бизнес–стратегиями, 

которые формулируются и применяются, существует большая разница, начиная с того, что 

стратегия может быть хорошо сформулирована, но нет условий или персонала для ее 

применения, или даже стратегия может быть плохой, но на оперативно-тактическом уровне 
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можно достичь удовлетворительных результатов благодаря умению руководителей на более 

низких должностях и исполнителям. Практика показывает, что трудно, почти невозможно 

достичь абсолютного соответствия между сформулированной и реализованной стратегиями.  

В турбулентной и динамичной среде трудно принять и применить традиционные принципы 

стратегии, особенно если речь идет о длительном периоде времени. Некоторые мировые 

компании вместо стратегического планирования на длительный период времени применяют 

ежедневную борьбу за привлечение его Высочества – покупателя, что оказалось очень 

эффективным и продуктивным. Поэтому возник вопрос – нужна ли стратегия, особенно 

стратегия классического типа.   

В данной работе подняты вопросы, связанные с определением стратегии и расхождением 

между теорией и практикой. Цель работы  указать на некоторые вопросы бизнес- или 

корпоративной стратегии, которая не соответствует современным условиям ведения бизнеса, 

особенно, когда речь идет о технологической, а также и об общественной или организационной 

структуре и дизайне. Вопросы, которые ставятся в этой работе, скорее рождают новые 

вопросы, чем дают ответы, что создает условия для появления новых идей в области 

управления бизнес-организациями.  

Ключевые слова: стратегия, бизнес-стратегия, стратегическая теория, стратегическая 

практика. 

 

Введение 

О стратегиях написано много работ. Не вдаваясь в определение и выбор стратегии, т.е. бизнес-

стратегии, можем сказать, что это на самом деле идея о том «как», т.е. каким путем прийти к 

определенной цели. Она отвечает на вопрос: «КАКИМ ОБРАЗОМ», который, видимо, и самый 

сложный, так как оказывается, что есть много идей, но мало тех, которые показывают, как их 

реализовать лучшим образом. В современных условиях стратегии направлены на управление 

изменениями по принципу: «Или меняйся или умри» (Pat Zigarmi i Judd Hoekstra: Strategije za 

upravljanje promjenama, u knjizi: Ken Blanchard: Rukovođenje na višoj razini, Mate, Zagreb, 2010. 

str. 227) 

В стратегической теории, в основном, преобладает классический подход к управлению 

государствами, отдельными видами деятельности и организациями из индустриального 

периода и который не является подходящим в современных условиях ведения бизнеса, как на 
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глобальном, так и на национальном и корпоративном уровнях. Это связано с тем, что 

изменилось общественно-политическое, экономическое, технологическое и 

культурологическое, и даже религиозное окружение, в котором драматичными 

инновационными и общественными изменениями надо управлять по-другому, часто 

совершенно иначе, чем это было в аграрном и индустриальном периодах. Нет больше ясных 

изменений, линейных процессов, однообразности и гомогенности, т.е. конформизма, который 

является характеристикой прошлого, и тем самым – нет и стратегий, которые в прошлом 

приносили победы. Четвертая технологическая революция драматичным образом поменяла 

военные, хозяйственные или бизнес-стратегии, так что уже можно говорить об умных 

стратегиях.  

Вместо этого наступила эра, в которой не только будущее неопределенное, а в большой 

степени и прошлое стало еще более неизвестным и проблематичным. Это особенно связанно с 

изменениями исторических фактов и прошлого, с тенденцией его полного изменения или 

фальсификации, что говорит о том, что легче будет предвидеть будущее, чем то, что станет с 

прошлым. Оказывается, что прошлое по-разному толкуется, изменяется и направляется в 

соответствии с отдельными национальными интересами и что оно не может стать источником 

знаний и учений.  

В таких условиях необходимо отказаться от старых концепций и техник и применить 

современные концепции управления, руководства, организации и дезорганизации, точнее те, 

которые соответствуют современным условиям ведения бизнеса и предсказуемым 

перспективам, как на уровне государства, так и на уровне компании. Стратегия, и особенно 

умная стратегия, должна охватывать цели и средства в определенном периоде, в определенном 

месте и в отношении к определенному противнику. Умная стратегия дает ответы на пять 

вопросов (с изменениями взято из: Joseph S. Nye, JR Budućnost moći, Mate, Zagreb, 2012. str. 

208-209):  

 Какие результаты желательны, т.е. какие приоритеты и как они будут структурированы; 

 Какие ресурсы доступны и в каких контекстах, что обозначает, что недостаточно иметь 

список ресурсов, которыми стратегия располагает, а нужно и время, когда они будут 

доступны и в каких ситуациях; 

 Какие позиции и предпочтения противоположной стороны, т.е. способности и 

склонности потенциальных противников (что у них есть и что планируют); 
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 Какие формы действий скорее всего дадут результат; 

 Какова вероятность их успеха. 

Предыдущее утверждение относится к государствам, к бизнес- и другим организациям. Они в 

прошлом и сегодня применяли и применяют стратегии и тактики, которыми пользовались 

военные организации, которые были ключевыми стержнями, на которых основывались 

традиционные государства и классические организации. Более подробный анализ показывает, 

что принципы и правила управления взяты у знаменитых военачальников и военных 

теоретиков. Это подтверждается неоспоримым фактом, что сегодня ведение рыночной борьбы 

заменило классические боевые действия и что логично применять проверенные стратегические 

военные правила, чтобы достичь целей рыночной борьбы.  

Другими словами, и сегодня существует борьба, которая, правда, ведется на полях дипломатии 

или рынка, с той же целью, а это – победа, но с различными технологиями и концепциями. 

Вместо классических оружия и орудий, сегодня используется искусственный интеллект для 

диагностики определенных проблем и принятия решений, чтобы предотвратить их развитие, 

т.е. как можно более продуктивно и эффективно устранить последствия плохих событий и 

тенденций. Неокортикальная война применима и в военных стратегиях, и поэтому существует 

большая вероятность того, что она будет применятся и в области хозяйственной войны, где 

война будет вестись между «мозговыми центрами». 

Определение бизнес-стратегии? 

Стратегическая теория показывает, что военная стратегия была основным источником 

концепции и ведения компаний через вызовы и преграды, с которыми сталкивалась на рынке 

в «схватке» с конкуренцией. Победа или преимущество над конкуренцией обеспечивало 

компаниям дальнейшее выживание, рост и развитие, в то время как побежденные уходили в 

забвение. Поэтому суть любой стратегии – побеждать, независимо от того идет ли речь о войне, 

спорте, бизнесе и т.д.  

Корпоративная или бизнес-стратегия основывается на победе, т.е. избегании поражения. Для 

ее успеха важно знать рынок, т.е. конкуренцию, а также собственную силу, которая измеряется 

характеристиками продуктов и услуг, что почти равносильно военной стратегии, с 

единственной разницей в том, что вместо врага используется слово конкуренция. Об этом 

предупреждает Сун Цу, один из лучших военных теоретиков, своим утверждением: «Тот, кто 

знает врага и себя, не будет в опасности и в ста столкновениях. Тот, кто не знает врага, но знает 
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себя, иногда будет победителем, а иногда будет побежденным. Тот, кто не знает и ни врага, ни 

себя, несомненно, будет побежден в любом столкновении (Sun Cu: Umjeće ratovanja. Alnari, 

2005. str. 169) 

Вышеуказанное говорит о том, что знание собственной силы, а также силы конкурентов, 

является определяющим фактором достижения победы, и как говорит Сун Цу: «Самый 

высокий уровень победы – это победить конкурентов без столкновения, а это возможно 

благодаря применению новых знаний и технологий в отношении продуктов и услуг, которые 

появляются на рынке».  

Она появилась в рамках общей стратегии и ориентирована на управление корпоративными 

системами. Таки образом бизнес-стратегия стала отраслью общей стратегии и ориентирована 

на определенную организацию, на определенное время, внутреннее и внешнее окружение, в 

котором ведется бизнес. Она в значительной степени переняла многочисленные принципы 

военной стратегии, так как, и в той и в другой системе цель – это победа, учитывая, что 

принципы победы и достижение успеха универсальны и отличаются только в деталях. 

Бизнес-стратегией занимается стратегический менеджмент компаний. Это 

высокообразованные профессионалы или команды, которые обучены для подготовки, ведения 

и повышения эффективности рыночной борьбы. Они определяют и применяют стратегию. В 

ходе этого процесса они одновременно и учатся, что в бизнесе часто упускается из виду. Это 

верно даже и тогда,  когда стратегии не приводят к успеху, а к поражению. Таким образом, 

мудрые стратеги лучше всего учатся на собственных поражениях, но это знание является и 

самым дорогим. Успех может быть большей проблемой, чем поражение, так как он может 

часто вводить в заблуждение, из-за чего часто стратеги и сама организация на нем не учатся. 

Это может быть фатально для любой организации, при условии, что она не государственная.  

Однако, мы видим, что современная бизнес-стратегия как наука и как вид деятельности 

стратегического менеджмента находится в руках теоретиков последних десятилетий прошлого 

века, что не соответствует драматичным и быстрым изменениям, которые происходят и 

которые все больше ускоряются с неизвестным результатом. Современные стратеги должны 

обладать целым рядом способностей, наиболее важной из которых является способность 

управлять изменениями и знать себя. (Детальнее о вышесказанном в Markus Buckingham, Curt 

Coffman: Što najbolji svjetski menadžeri rade drugačije, Masmedia, Zagreb, 2004. str. 56) 
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Стратегия должна вытекать из политики и это отношение надо считать отношением 

части и целого 

Из теории системы известно, что ничто не появляется из ничего, а что все появляется из чего-

то и что у всего есть свой источник и корни. В то же время, ничего не является целью само по 

себе, все существует ради чего-то другого и ради более высокой цели. Это утверждение 

относится и к стратегии, т.е., бизнес-стратегии, так как они не могут существовать отдельно и 

без цели, также у них есть свои корни, из которых они появились, развиваются и, в конце 

концов, стагнируют, т.е. исчезают, как и все, что существует в космосе.  (Vojislav Vučenović: 

Menadžment – Filozofija i tehnologija, Želnid, Beograd, 1994. god.) 

Необходимо подчеркнуть, что политика является более высокой системой, чем стратегия. В то 

время, когда политика ставит стратегические цели, т.е. отвечает на вопрос «ЧТО», стратегия, 

как указано, должна дать ответ, каким образом реализовать то, что политика придумала, 

несмотря на то, идет ли речь о национальной или корпоративной политике. Отсюда и вывод, 

что политика и стратегия – это две стороны одной и той же монеты, т.е., что одна без другой 

не могут функционировать и давать удовлетворительные результаты.  

В соответствии с вышеуказанным, стратегия находит свое начало в политике, а национальная 

стратегия  в национальной политике. Поэтому, любая страна должна иметь общую или 

«большую» стратегию, которая должна реализовать политику. Без политики нет стратегии, так 

как политика – это целое, а стратегия – ее часть, которая занимается реализацией политики. В 

странах, которые находятся в переходном периоде, и в других странах нет ясной национальной 

политики, а также и национальной стратегии. Поэтому стратегия занимается определением 

целей, что не является ее задачей, и если до этого доходит, то появляется высокий уровень 

бюрократизации, а в военной стратегии – милитаризации. В организованных обществах и 

компаниях цели и политику определяют законодательные органы, т.е., парламенты или 

собрания акционеров, а их реализацию берут на себя исполнительные органы (правительство) 

или топ-менеджмент бизнес-организации. 

Точные анализы показывают, что результатом отступления от указанного на макроуровне 

является появление частичных стратегий, которые противоречат друг другу, так как нет у них 

общего источника и целей, а если они и есть, то они не согласуются. 

Существует похожая ситуация и когда речь идет о бизнес-стратегии. На уровне организации 

не существует ясной политики, а определяется общая стратегия и стратегия частей с основной 
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целью – максимально увеличить интересы частей. У каждого есть своя стратегия, каждый 

приминает управленческие решения, у каждого есть свои причины и результаты, и он не 

полагается на силу целого. Из-за вышеизложенного, часть или части доминируют над целым и 

часто принимают управленческие решения с точки зрения интереса части или частей, а часто 

и в ущерб целому.  

Конечно, здесь надо устранить любую мысль, связанную с централизацией и централизмом 

как решением, так как она опасна для национального сообщества, а также и для корпоративных 

организаций. Корпоративная стратегия должна использовать инструменты управления 

кадрами, развитием и качеством, а также и финансами и инвестициями. Другими словами, 

указанные три функции должны остаться за корпоративной стратегией (предприятия, 

учреждения, агентства или другие организационные формы) и не могут делегироваться на 

уровне частей, таких как: бизнес-подразделения, центры прибыли, низовые организации и т.д. 

Все остальное может быть перенесено или делегировано на более низкие уровни, что приводит 

нас к синтагме: «Кадровое развитие и концентрация финансовых ресурсов и бизнес-

децентрализация». Организации, которые применяют этот принцип, как правило, становятся 

более успешными, конкурентоспособными и долгосрочными. В соответствии с 

вышеуказанным, кадровая политика, политика финансового развития, инвестиционная 

политика и политика качества должны создаваться и управляться на уровне целой системы, 

чтобы держать части вместе и с помощью использования синергетических эффектов 

достигнуть большего успеха в бизнесе (Ž. Radosavljević: Predavanje na doktorskim studijama na 

Fakultetu za poslovne studije i pravo, Beograd, decembar 2017). 

Предыдущая концепция бизнес-стратегии особенно применяется в образовательных 

организациях. Однако, опыт говорит о том, что и в них наблюдается тенденция, когда каждая 

часть действует отдельно. На примере университетов Республики Сербии мы видим, что 

трудно организовать интегрированные университеты как системы, которые бы объединяли все 

другие высшие учебные заведения, с единой финансовой, кадровой политикой и политикой 

развития, т.е., стратегией, так как каждая часть хочет и стремится иметь свой счет или 

валютный счет и им распоряжаться. Оказывается, что вся власть в бизнес-организациях 

сосредоточена в руках одного человека, имеющего право подписывать платёжную ведомость 

в системе, и что другие права менее важны или вытекают из предыдущего права.  

Бизнес-стратегия не цель, а инструмент для достижения целей 
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Термин и понятие стратегии часто эксплуатируется в различных значениях. Он часто 

используется как модное слово, чтобы какая-то деятельность или операция выглядела более 

значимой, чем другие деятельности. Существует общая тенденция называть стратегией и те 

виды деятельности, которые не представляют собой стратегию. Многочисленные случаи на 

практике показывают, что если что-то кажется необычно важным и называется 

стратегическим, то это теряет свою важность и тем самым термин «стратегии» девальвируется. 

Практика показывает, что не все является стратегией, она показывает главное направление 

деятельности, в то время как тактика и тактические  действия показывают другое, часто 

противоположное направление движения. 

Надо помнить, что стратегия или бизнес-стратегия не являются целью, а инструментом, 

которым стратегическое руководство пользуется, чтобы достигнуть определенных целей. Это 

не значит, что у стратегии нет цели. Сун Цу говорит о стратегических целях и методах на 

войне, а в частности – «поразить врага без вооруженного столкновения и таким образом 

достигнуть идеала полной победы» (Sun Cu, 2005. str. 36). Цель бизнес- и любой другой 

стратегии – это победить противника или конкурентов, с использованием интеллигентных и 

утонченных методов и техник.  

В определении стратегии есть смысл и обоснованность, если с помощью этого инструмента 

реализуются определенные цели и если они достигаются с минимальными экономическими 

потерями. Мы видим, что можно достигнуть любой цели, но проблема возникает тогда, когда 

этих целей нужно достичь на самом высоком уровне экономики. Бизнес-организации, которые 

игнорируют указанный факт, сталкиваются с ненужным расходом энергии, чтобы 

сформулировать бизнес-стратегию, которая является сама по себе целью, и которая не дает 

никакого эффекта. Практика показывает, что лучше не иметь какой-либо стратегии, чем иметь 

формально разработанную, которая не приводит к большему успеху, так как таким образом 

сотрудники вводят себя в заблуждение, что у них есть механизмы и инструменты для 

осуществления целей. 

Не существует несколько, а только ода единственная стратегия на уровне системы 

Это факт, что сегодня на уровне стран, на глобальном уровне, существуют сотни стратегий. 

Каждое правительство принимает стратегии по развитию отдельных областей или секторов, 

стремясь информировать население о направлении, в котором нужно двигаться в 

определенный период времени. Поэтому можно говорить о следующих стратегиях: сельского 
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хозяйства, промышленности, туризма, лесного хозяйства, строительства, развития села, 

безопасности, обороны, образования, здравоохранения, государственного управления, 

культуры, стратегии защиты вод и канализации. Разработаны и стратегии развития и 

управления отдельными городами, регионами и областями и т.д.  

Такую практику приняли и бизнес-организации, которые формулируют стратегию 

организации как единого целого, стратегию отдельных децентрализованных частей, 

оперативных отделов, центров прибыли и т.д.  Например, в розничных торговых системах 

определяется стратегия для целой системы, а также для универмагов, продуктовых магазинов, 

супермаркетов, а  затем детально определяются стратегии для каждого отдельного универмага, 

супермаркета или специализированного магазина.  

Такая практика является результатом теоретических разногласий и неточностей, она также 

противоречит и логике, что на практике приводит к многочисленным конфликтам и дилеммам, 

где основной вызов состоит в соединении корпоративной (бизнес) стратегии с остальными 

организационными стратегиями. Мы видим, что стратегии формулируются для системы как 

целого, с целью указать, каким путем надо двигаться в будущем и следовать интересам 

компании как целого. У этого факта не только формальное, но и существенное значение, что 

вытекает из известного утверждения Аристотеля: «Часть важна, но целое намного важнее», 

что говорит о том, что всегда на первом плане должен быть интерес целого, а не интерес части. 

Другими словами, стратегический руководитель при принятии стратегических решений 

должен пожертвовать интересами части или частей, если это даст больший эффект на уровне 

целого. Суть и качество стратегического управления отражаются в том, что устанавливаются 

отношения частей и целого, благодаря чему теряется частичный подход, где часть старается 

максимизировать собственные интересы. Оказывается, что максимизация эффекта частей не 

означет и максимизацию эффекта целого, что часто не понимают в корпоративной практике 

(Ž. Radosavljević i drugi: Novi prilog u istraživanju teorije celine, Application of New Tehnologies 

in Management-ANTIM 2016. Fakultet za strateški i i operativni menadžment, Beograd, 2016. tom 1 

str.112-113). 

Другими словами, бизнес-организация может и должна иметь только одну стратегию, которая 

должна быть инструментом для управления компанией в определенное временя. Все 

остальное, т.е., путь развития отдельных функциональных областей или децентрализованных 

частей внутри организации, должно определять тактику или программы, которые в рамках 
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бизнес-стратегии разрабатывают способ осуществления определенных целей. В данном 

контексте можно утверждать, что не существует нескольких стратегий, а что существуют 

несколько тактик, что логично, так как у любой деятельности или части организации есть 

некоторые определённые совместные, а также ряд отдельных особенностей, которые должны 

с помощью оперативной части и программ разрабатывать и использовать свои инструменты 

для осуществления определенных целей.  

Бизнес-стратегия, как и любая другая стратегия, не должна быть негибкой, так как мы видим, 

что негибкие стратегии контрпродуктивны и представляют собой мистическую область на 

вершине правительства. Решением является гибкая стратегия, стратегия, которая является 

«уравнением из целей и средств настолько крепким, что оно торжествует, несмотря на 

серийные задержки на уровне стратегии и оперативном уровне» (Waltr McDougal: Can the 

United States Do Grand Strateggy, Orbis 54, No 2. 2010. pp. 173). 

Надо учитывать, что бизнес-стратегия больше всего может применяться в период ее 

определения, и что со временем она все больше удаляется от практики, из-за чего надо 

обеспечить достаточно пространства для ее адаптации к новым ситуациям и, в то же время, 

чтобы она насколько можно меньше потеряла своего содержания. 

Каждая стратегия уникальна и неповторима 

Часто в литературе говорится о лучших стратегиях и общих усилиях применить те бизнес-

стратегии, которые оказались успешными, и в других организациях. В связи с этим развилась 

и отдельная техника исследования лучших бизнес-практик, которая называется бенчмаркинг. 

Ее цель – исследовать успешные организации и понять, как они стали и остались успешными 

длительный период времени, какие методы они использовали, и даже описать характеристики 

их стратегических руководителей. В прошлом это давало результаты, так как изменения были 

очень медленными и предсказуемыми, когда не существовали развитые информационно-

коммуникационные технологии, и когда это было единственным способом познания. (A. 

Anđelković i drugi: Šta je zapravo strategija i čemu ona služi, Zbornik radova, Fakulteta za strateški 

i operativni menadžment, Beograd, 2017. str. 295). 

Сегодня транспарентность настолько продвинулась, что почти нет секретов в ведении бизнеса 

какой-либо организации, а если они и есть, их трудно сохранить в течение длительного периода 

времени. Мы видим, что информация об успехе доступна, но механическая передача опыта и 

концепций из одной организации в другую очень проблематична. Таким образом, стратегии, 
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которые в отдельных организациях дали определенные результаты, в других организациях 

могут показать свою противоположность и дать плохие эффекты и отрицательные результаты. 

Это касается и периода времени, т.е., бизнес-стратегии, которые в прошлом давали результаты, 

в современных условиях могут быть неуспешными. Вышесказанное соответствует 

утверждению Сун Цу: «Самая большая опасность успеха – это проверенные стратегии».  

Из этого можно сделать вывод, что каждая стратегия уникальна и неповторима, так как она 

обусловлена влиянием многочисленных факторов и сил, т.е., переменных, которые не могут 

быть предусмотрены или контролированы. Речь идет о различных внутренних факторах, а, 

прежде всего, о качестве менеджмента, сотрудников, о техническо-технологическом факторе, 

вплоть до бизнес-культуры и окружения, которое существует в организациях. Внутренний 

анализ должен показать и хорошие и плохие стороны организации, т.е., «оценку 

организационных ресурсов, мощностей и ключевых компетенций» (Mery Coulter: Strategijski 

menadžment na delu, Datastatus, Beograd, 2010. str. 133). 

Окружение, в котором организация функционирует, является важным источником 

информации, особенно если речь идет о неизвестном окружении, а также является и 

источником нужных организационных ресурсов. Внешние факторы тоже переменчивы и 

действуют по-разному на концепцию достижения организационных бизнес-целей. Особое 

влияние на формулирование бизнес-стратегии оказывает технологический фактор, что 

заставляет организацию меняться хотя бы с той же скоростью, с которой меняется окружение. 

Если это не произойдет и бизнес-стратегия проигнорирует этот факт, организация обречена на 

гибель, т.е., исчезновение. (Более подробная информация о внешних факторах как элементах 

стратегического управления дана в: S.F. Matusik and M. B. Heeley: Absorptive Capacity in the 

Software Inustry: Idenfifying Dimensions That Affect Knowledge and Knowledge, Crataion 

Activities, Journal of Management, 2005. pp. 549-572) 

Аналогичная ситуация и с применением стратегий в нормальное и кризисное время. Опыт 

показывает, что в обычное время нужно применять одни, а во время кризиса другие и даже 

противоположные бизнес-стратегии. Насколько это утверждение правильное можно увидеть 

на примере того, что в военное время часто меняется командный состав, так как в военное 

время и во время боевых действий нужно быстро принимать решения, часто применять 

практичные и импровизированные решения и т.д., в то время как в обычное время требуется 
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большая аналитичность, вдумчивость, зачастую и постепенность или экспериментальная 

проверка определенных решений, тренингов и упражнений.  

Для стратегической теории важно понимание, что бизнес-стратегии, которые привели 

организацию к кризису и неуспеху, не надо использовать, чтобы организация вышла из 

кризиса, так как организация и оказалась в кризисе из-за ее неадекватности. Та же ситуация 

складывается и при замене стратегических руководителей, так как оказалось, что тот, кто 

привел систему к кризису, не может ее вытащить из кризиса. Нужно поменять стратегических 

руководителей и их команду, для чего сегодня обучаются менеджеры по управлению в 

условиях кризиса с особым уклоном на определение симптомов и диагностику начала кризиса. 

Чем быстрее произойдет замена руководящего состава на ранней стадии кризиса, тем выше 

вероятность того, что эффект будет больше как по экономическим параметрам так и по 

времени.  

Выводы 

Анализ показал, что о стратегии, т.е., бизнес-стратегии, в обществе знаний во время четвертой 

технологической революции говорится также или похоже, как и в прошлые времена. То, что 

до сих пор не поменялось, когда речь идет о стратегии – это цели, которыми она 

руководствуется. Все остальное меняется и особенно – способ,  каким достигаются цели. В 

соответствии с этим, стратегия и бизнес-стратегия должны соответствовать определенному 

периоду, а также и ситуации и обстоятельствам, в которых она формулируется и применяется. 

Учитывая то, что вышесказанное не происходит, все чаще ставится вопрос, нужна ли стратегия 

вообще или она принимается из-за моды и не способствует большему организационному 

успеху.  

В работе недвусмысленно указывается на отношение между стратегией и политикой, где 

стратегия – это часть политики или вытекает из нее и что на их отношение нужно смотреть, 

как на отношение части и целого. Подчёркивается, что стратегия не цель, а инструмент, с 

помощью которого достигаются определенные цели со стороны политики. Указано, что не 

существует несколько, а только одна стратегия, причем, на уровне целой бизнес-организации. 

Наконец, каждая стратегия уникальна и неповторима, что означает, что надо перестать брать 

стратегии у других бизнес-организаций, даже если они дали исключительные результаты.   
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Работа оставляет достаточно пространства для дальнейшей надстройки или для того, чтобы 

ставить под сомнение данные утверждения, что положительно влияет на бизнес-стратегию как 

науку, а также и на умение достигать определённых целей.  
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ФОРСАЙТ-КОМПЕТЕНТНОСТІ СТРАТЕГІСТА В НОВІЙ ЕКОНОМІЦІ 

 

Анотація. За характером діяльності виділено три основні кластери компетентностей 

стратегіста: аналітичний, синтетичний, прогностичний. Розглянуто трансформацію 

аналітичних, синтетичних та прогностичних компетентностей та специфіку їх реалізації на 

різних етапах стратегічного процесу в новій економіці. Зазначено, що в новій економіці 

традиційне прогнозування трансформується в форсайт-компетентності як здатності не лише до 

виявлення актуальних інноваційних галузевих та глобальних трендів, але й «до створення 

майбутнього» шляхом передбачення та сценарного моделювання контекстних змін. 

Ключові слова: кластери компетентностей, аналітичні, синтетичні, прогностичні 

компетентності, форсайт-компетентності.  
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FORSIGHT- COMPETENCE OF STRATEGIST IN THE NEW ECONOMY 

 

Abstract. By the nature of activity three basic clusters of competencies of a strategist: 

analytical, synthetic, forecasting are determined. The transformation of the analytical, synthetic and 

forecasting competences as well as the specifics of their implementation at different stages of the 

strategic process in the new economy are considered. It is noted that in the new economy, the 

traditional forecasting is transformed into foresight competence as the ability not only to identify 

current innovative branch industry and global trends, but also to "create the future" by predicting and 

the scenario modeling of the contextual changes. 

Keywords: competency clusters, analytical, synthetic, forecasting competencies, foresight 

competencies. 
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1. Стратегічне мислення класичного типу базується на системному сприйнятті 

місії, цілей, ефективності та еволюції бізнесу у відповідності до зовнішнього та внутрішнього 

контекстів функціонування організації. Звідси розуміння компетентнісного набору 

стратегіста-фахівця пов‘язується з традиційним алгоритмом стратегізації та комплексом 

необхідних знань й навичок, що дозволяють керівнику обгрунтовувати та приймати рішення. 

Узагальнення такого набору дозволяє виділити три основні кластери компетентностей, що 

обумовлюють стратегічну кваліфікацію топ-менеджера: аналітичний, синтетичний та 

прогностичний. 

2. Компетентності аналітичного кластеру формують здатність керуючої особи до 

деталізації та виявлення прямих й опосередкованих зв‘язків між окремими подіями й фактами. 

На різних етапах стратегічного процесу аналітик стикається з великими масивами 

структурованої та/або неструктурованої інформації, й саме від досконалості аналітичних 

процедур та інструментів залежить ступінь обгрунтованості стратегічного вибору. 

3. Традиційно зміст та реалізація аналітичних компетентностей стратегіста 

пов‘язується з певним етапом стратегічного аналізу, а їх базисом вважають навички коректного 

застосування методів та інструментів діагностики зовнішнього та внутрішнього середовища 

компанії, а саме: стратегічної сегментації, структурного аналізу галузевої конкуренції, 

факторів макросередовища, сильних та слабких сторін компанії, зовнішніх загроз й 

можливостей тощо. Також до компетентностей аналітичного кластеру можемо віднести 

цілепокладання, зокрема в аспекті деталізації стратегічних цілей компанії відповідно до її 

стратегічних та функціональних напрямів діяльності тощо. 

4. Синтетичний кластер компетентностей є невід‘ємною складовою 

компетентнісного набору стратегіста та реалізується на етапах формулювання місії, бачення та 

стратегічного вибору компанії. Майстерність управлінця в цьому розумінні полягає в умінні 

синтезувати результати аналізу та сприймати компанію як цілісне системне утворення у 

взаємозв‘язку його функціональних та еволюційних аспектів. Класичним інструментарієм 

стратегічного синтезу слід вважати відомі матричні моделі формування стратегії, які 

дозволяють узагальнити результати кількісного та якісного аналізу та обгрунтувати 

управлінське рішення: SWOT, матриці МакКінсі, БКГ тощо. Також, слід відмітити, безумовну 

синтетичну природу компетентностей стратегічного вибору, зокрема в аспектах ідентифікації 

та оцінки альтернатив. 
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5. Компетентності прогностичного кластеру передбачають виконання завдань 

прогнозування наслідків та оцінку ризиків щодо реалізації стратегічних рішень. Зазвичай до 

цієї групи компетентностей відносять здатності до аналізу галузевих та глобальних 

інноваційних трендів, співвідношення стратегічних цілей компанії та актуальних контекстних 

змін. Відомими інструментами прогнозування є експертна оцінка впливу тенденцій 

зовнішнього середовища за моделлю PEST, методи економіко-математичного моделювання, 

розробка сценаріїв тощо. 

6. В новій економіці спостерігається певна трансформація прогностичних 

компетентностей стратегіста та зміщення акцентів у їх знаннєвому наповненні. Інноваційний 

характер будь-якого бізнеса в новій економіці передбачає певну форсайт-грамотність топ-

менеджменту – специфічний набір компетенцій, що дозволяють не лише прогнозувати 

майбутні зміни найближчого бізнес-контексту та, у відповідності до них, формувати стратегію 

компанії, але й створювати власні сценарії майбутнього. 

7. В сучасному розумінні форсайт - системний, цілеспрямований процес, змістом 

якого є реалізація спеціальної дослідницької програми контекстного сканування з метою 

розробки комплексу заходів з упередження майбутнього [1]. На рівні бізнес-організації 

форсайт-дослідження поступово витісняють традиційне прогнозування як методологія 

обгрунтування стратегічних рішень, що більшою мірою відповідає викликам нової економіки 

та характерним для неї надшвидким темпам впровадження різного роду технологічних 

інновацій. Отже, актуальним завданням топ-менеджменту є імплементація безперервного 

процесу форсайт-досліджень в стратегічний процес компанії. 

8. Базисом форсайт-грамотності стратегіста слід вважати володіння 

інструментарієм, що виходить за межі статистичних методів прогнозування, та грунтується на 

трансдисциплінарних способах аналізу взаємовпливів технологічних, економічних, 

інституційних та політичних майбутніх змін [2]. Окремим напрямом розвитку форсайт-

компетентності топ-менеджерів є формування навичок інтерпретації результатів досліджень з 

відповідним переведенням їх в терміни стратегічного майбутнього «продукт-технологія-

ринок». 
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ЭГМОНТ ГРУППА – МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ-РЕГУЛЯТОР 

ФИНАНСОВО-РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 

ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ 

 

Абстракт: Создание универсальных систем ценностей и внедрение в национальные 

законодательства по всему миру под влиянием различных государственных и 

негосударственных объектов в большой степени ускорил процесс глобализации в конце 

прошлого и в начале этого века. Процессы глобализации и склонность к созданию единого 

мирового рынка создали благоприятные условия для развития преступной деятельности, 

особенно тех ее организованных форм, у которых есть элемент трансграничности. Это 

относится и к отмыванию денег, как частой деятельности организованных преступных 

группировок, которые стараются свои нелегально приобретенные деньги инфильтрировать 

в законное имущество. Соответствующая реакция на эти действия превосходит границы 

государств и оформление международных и/или региональных регуляторных органов, 

которые определяют стандарты, необходимые, чтобы такие явления остановились или были 

предотвращены. Эгмонт группа представляет собой универсальную организацию, сеть 

национальных органов, специализированных в предотвращении отмывания нелегально 

приобретенных финансовых средств и их включению в легальные потоки. Сотрудничество 
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осуществляется путем защищенного интернет доступа к обмену информацией, что в 

значительной степени облегчает своевременный обмен информацией. В работе будет 

представлена организация, способ и принципы ее действия, вклад группы в предотвращение 

отмывания денег, который осуществлен до сих пор, а также и будущие вызовы. 

Ключевые слова: Эгмонт группа, отмывание денег, организованная преступность, 

международные организации, транснациональные уголовные дела, финансово-

разведывательные органы  

 

Введение 

Современное международное сообщество характеризуется большой сложностью и 

комплексностью отношений  между государствами, государствами и международными 

организациями, а также между самими международными организациями. В целом, 

глобальные изменения, которые произошли (и все еще происходят) в конце прошлого и в 

начале этого века кроме положительных, несут с собой и целый ряд отрицательных явлений. 

Создание универсальных стандартов в развитии неолиберальной экономической и 

политической системы относительно унификации правовых норм на рынке, вместе с 

влиянием глобализации во всех сферах общественной жизни, создают больше 

возможностей для усовершенствования старых и появления новых активностей в 

деятельности организованных преступных группировок.  

Преступные группировки, которые гибки и быстро приспосабливаемые, свою  

нелегальную деятельность осуществляют в нескольких государствах и, таким образом, 

приобретенная прибыль интегрируется  в легальные потоки различными методами 

отмывания денег. По словам Шкулича, отмывание денег типично для организованной 

преступности, в случае, когда свою прибыль в легальные потоки включают торговцы 

наркотиками, контрабандисты оружием, рэкетиры или когда средства появляются в 

результате других деятельности типичных для организованной преступности. Такие 

криминальные активности организованных преступных группировок с элементами 

трансграничности (транснациональности) подразумевают координированную реакцию 

двух или нескольких государств превентивными или репрессивными мерами. Большая роль 

международных регуляторных органов, целью которых является создание универсальных 

стандартов и механизмов для предотвращения отмывания денег, которое представляет 



484 
 

собой деятельность транснациональной организованной преступности и финансирования 

терроризма. Отмывание денег происходит поэтапно (этап вложения, этап сокрытия, этап 

интеграции) и появляется в почти всех департаментах хозяйственных и общественных 

видов деятельности (банковском  секторе, секторе обменных операций, адвокатуре, секторе 

бухгалтерии, секторе ревизии, на рынке капитала, секторе страхования, секторе ревизии). 

Большое количество международных организаций занимается вопросом предотвращения 

отмывания денег, создавая общие или принципы для отдельных секторов. Эгмонт группа 

без сомнения одна из организации универсального характера, которая создала методы 

предотвращения и обнаружения отмывания денег и идентификации преступников 

(террористов) и основные виды активностей, откуда поступают деньги.  

 

Структура и организация Финансово-разведывательных органов Эгмонт группы 

Эгмонт группа основана в 1995 году в Брюсселе, как неформальная группа, а свое название 

получила по названию дворца, где была проведена встреча. Основная цель встречи была 

создать быстрый, эффективный и законном урегулированный механизм обмена информацией 

в борьбе против отмывания денег. Поэтому, был создан центральный сетевой механизм из 

финансово-разведывательных органов (ФРО) национальных государств, включая те которые 

уже существуют, а также и те которые появляются, улучшая их сотрудничество в области 

обмена информацией, семинаров, обмена профессиональным опытом и знаниями.  Сегодня 

внутри Эгмонт группы действует 164 финансово-разведывательных органа, которые 

взаимосвязанные и которые обмениваются профессиональными знаниями и финансовой 

информацией относительно  предотвращения отмывания денег и финансирования 

терроризма. Они разделены на 8 региональных групп: регион Америки, регион Азии и Тихого 

океана, регион Восточной и Южной Америки, Евразийский регион, регион Европа I, регион 

Европа II, регион Ближнего востока и северной Африки и регион Западной и Центральной 

Африки.  Обмен профессиональными знаниями двусторонний, что обеспечивает 

национальным государствам определить недостатки своего национального законодательства, 

а самой группе определять направления по будущим действиям предотвращения отмывания 

денег. В качестве оперативного органа «международного аппарата» по предотвращению 

отмывания денег, Эгмонт группа в своих действиях поддерживает усилия, прежде всего, 

ООН, Г-20, ФАТФ и других учреждений, которые важны для создания стандартов по 
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предотвращению отмывания денег. Обмен финансовой информацией между органами ФРО 

представляет собой фундамент функционирования Эгмонт группы, а она эти усилия 

подстрекает и продвигает.  

Оперативную структуру Эгмонт группы составляют: 

 Руководители органов – в качестве органа принимает решения консенсусом о самых 

важных вопросах и представляет собой управляющий орган Эгмонта: принятие 

решений по всем вопросам относительно членства, структуры, бюджета, принципов 

действия и по остальным вопросам.  

 Эгмонт комитет – представляет собой Эгмонт группу на международных 

форумах, помогает в работе другим органам Эгмонт группы, координирует работу 

других органов, наблюдает за работой секретариата. Состоит из двух заместителей 

председателя, из возглавляющего четыре рабочие группы, из региональных 

представителей, представителя администратора веб сайта Эгмонта (ESW), 

исполнительного секретаря Эгмонт группы. Председатель Эгмонт группы является по 

своей функции и председателем комитета.  

 Рабочие группы – рабочая группа по обмену информацией по отмыванию 

денег/финансированию терроризма (IEWG), рабочая группа по членству, поддержке и 

применению правил (MSCWG), рабочая группа по политике и процедурам (PPWG), 

рабочая группа по технической поддержке и обучению (TATWG). Функция рабочих 

групп – осуществлять цели и миссии Эгмонт группы. Периодически собираются и о 

своей работе информируют руководителей Финансово-разведывательных органов.  

 ECOFEL – Центр исключительности и лидерства. Включает в себя самых 

опытных сотрудников, которые представляют и продвигают работу не членов и 

партнерских организаций посредством различных обучений, семинаров, 

дискуссионных платформ, комбинируя различные ресурсы в целях осуществления 

миссии группы. В качестве оперативного органа старается представлять 

независимость ФРО и их лидерство и исключительность. 

 Региональные группы – в рамках Эгмонта существует восемь региональных, 

вышеупомянутых групп. Эти группы подстраиваются к региональным группам 

ФАТФ. Их задача – на региональном уровне идентифицировать и подстраивать 
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политику группы посредством различных форм сотрудничества, экспертизы и других 

форм своего действия.  

 Секретариат – постоянный оперативный орган, основан в июле 2007 года со 

штаб-квартирой в Канаде. Во главе секретариата находится исполнительный 

секретарь. Секретариат оказывает стратегическую, административную и техническую 

поддержку органам Эгмонт группы, управляет содержанием внутренней информации 

группы в рамках защищённого интернет пространства.  

Финансово-разведывательные органы в национальных государствах представляют 

собой самый высокий орган сотрудничества с Эгмонт группой. Существуют различные 

национальные форумы, которые представляют собой Финансово-разведывательные органы. 

Для всех них характерно, в рамках саммита руководителей ФРО внутри Эгмонт группы, 

подстрекать, развивать и продвигать систему обмена информацией, а также и преодоление 

препятствий, в рамках национальных государств, включая и обмен информацией в рамках 

группы. ФРО в рамках своего национального действия обязаны отчитываться обо всех 

подозрительных транзакциях и другой информации важной для отмывания денег, уголовных 

дел и в связи с отмыванием денег и финансированием терроризма. ФРО свой полный вклад к 

Эгмонт группу могут дать если на национальном уровне у них есть своя самостоятельность, 

независимость и доступ ко всей подходящей информации национальных органов, несмотря 

на то идет ли речь о финансовой, административной или информации правоохранительных 

органов. Есть четыре типа финансово-разведывательных органов: 

1. Судебный тип, который оформлен в рамках системы правосудия национального 

государства, где финансовые органы из сектора судебной системы принимают отчеты 

о подозрительных финансовых активностях, и подразумевает реакцию органов 

правосудия (отъем денег, заморозка счетов, допрос, заключение, досмотр и т. д.). 

2. Тип внутри правоохранительных органов или полицейский тип, который в своих 

действиях осуществляет меры по предотвращению отмывания денег вместе с уже 

существующими системами, поддерживая другие органы, включая и органы 

правосудия. 

3. Административный тип представляет централизованный, независимый 

административный орган, который принимает и обрабатывает информацию из 

финансового сектора и пересылает ее органам полиции, т.е. органам правосудия.  
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4. Гибридный тип совмещает в себе хотя бы два финансово-разведывательных типа. 

ФРО оформляются в соответствии с рекомендациями ФАТФ. 

 

Инициативы и будущие направления действий 

Эгмонт группа в июле 2013 года приняла Устав и основные документы по будущим 

действиям. Также, разработан и стратегический план на период 2013-2017 и это был первый 

стратегический план, который основывался на двух основных принципах: продвижение 

эффективного обмена информацией между финансово-разведывательными органами и 

соблюдение международных стандартов, обмен знаниями и опытом ФРО. Результаты 

первого стратегического плана представлены в марте 2018 года и в результате был создан 

стратегический план действий по 2018-2021. На основании этого документа, Эгмонт группа 

в будущих действиях будет стараться остаться единственным специализированным форумом 

по обмену финансовой информацией в целях предотвращения отмывания денег и 

финансирования терроризма. Цель группы –  чтобы национальным финансово-

разведывательным органам был обеспечен более легкий доступ международным 

организациям по предотвращению отмывания денег, уважая особенности национальной 

системы. Особенно важным приоритетом являются современные формы денежных 

инструментов (крипто валюта), и виртуальное, нерегулированное пространство, удобное для 

отмывания денег и финансирования терроризма.  

Всевозможные изменения представляют собой серьезную международную угрозу и вызов для 

международных регуляторных органов, включая и Эгмонт группу, которые в своих 

стратегических документах должны определить свои действия. Стратегические приоритеты 

Эгмонта в контексте современных вызовов в качестве ответа на изменяющую среду 

следующие:  

1. Облегчить двусторонний и многосторонний обмен финансовой информацией 

2. Укрепление способностей финансово-разведывательных органов 

3. Расширение области знания Эгмонт группы 

4. Развитие новых партнерств. 

Несомненно, Эгмонт группа – это специализированная сеть по обмену финансовой 

информацией, которая поняла важность, а сейчас можем сказать и необходимость 

сотрудничества финансово-разведывательных органов. 
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Учитывая то, что Эгмонт существует почти 25 лет в качестве системы для обмена 

финансовой информацией, в стратегических документах их характеризуют следующие 

качества: качество, своевременность, целостность, ясность и доступность. 

 

Выводы 

Эгмонт группа – это мировой лидер в сфере обмена финансовой информацией в целях 

предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма. Благодаря своей 

защищенной платформе и быстрому, своевременному и качественному обмену информацией, 

она в значительной степени вносит вклад в предотвращение отмывания денег и определение 

преступных и террористических групп, которые представляют собой первый фактор угрозы 

современному сообществу. Система Эгмонт – это международный регуляторный орган, 

который отличается от большинства других международных организаций своей 

организационной структурой и способом функционирования. Именно подход к решению 

современных вызовов и гибкая система работы может ответить на существующие и будущие 

вызовы. Уникальная защищенная информационная система Эгмонт группы обеспечивает 

финансово-разведывательным органам быстрый обмен информацией по безопасности. 

Благодаря созданию и финансированию программы (ECOFEL), Эгмонт может улучшать 

возможности своих членов и руководства и тем самим – улучшается и возможность 

предотвращения и обнаружения отмывания денег в целях финансирования терроризма или 

сокрытия организованных криминальных групп и нелегально приобретенных финансовых 

средств.  
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GLOBAL CHALLENGES AND THE WAYS TO FIND INCENTIVES  

FOR INNOVATIONS DEVELOPMENT (CASE OF GEORGIA) 

Abstract 

 

The paper presents the general challenges of innovations development and also, discusses the 

situation in Georgia against the background of the global challenges. The position of country is 
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studied according the Global Innovation Index. The different ways to stimulate the innovations 

developments are explored on the base of scientific works. The program “Startup Georgia” has been 

considered as an example of an active state policy to stimulate the development of innovations. 

Key words: Innovation, Stimulation Innovations Development, Georgia 

 

The aim of the work is to identify general challenges of innovations development nowadays. In 

addition, it explores some aspects of Georgia’s innovations development against the background of 

the global challenges to find the ways for stimulation innovative activities.  

Developed countries have the best prerequisites for creating a new product.  Historically, the 

world’s innovation leaders are the United States, Japan, Germany, the United Kingdom and France.  

According to the Global Innovation Index, rankings of the world advanced economies provide a 

diverse picture to date. For example, according to the Global Innovation Index 2019 (GII, 2019), in 

the top 10 countries are: Switzerland, Sweden, the United States of America, the Netherlands and the 

United Kingdom, Finland, Denmark, Singapore, Germany and Israel. Georgia is ranked 48th with 37 

scores (of 100). 

The innovation efficiency ratio has a different picture.  The Innovation Output Sub-Index 

indicator shows the ratio of innovative output to the incurred costs of innovation.  According to the 

2019 data, Switzerland has the highest indicator of innovation effectiveness.  Following Switzerland 

in the rankings are Sweden and the Netherlands. The fourth is the United Kingdom, the 5th and 6th 

are China and the USA, the 7th and 8th are Finland and Israel, the 9th is Germany, and the 10th is Israel.  

Georgia is ranked 60th with 25.8 scores among 129 countries. 

The Global Innovation Index sets a sub-index of incurred costs of innovation.  The Innovation 

Input Sub-Index has five enabler pillars: Institutions, Human capital and research, Infrastructure, 

Market sophistication, and Business sophistication. According to this Sub-Index, world’s top 10 

countries are: Singapore, Switzerland, the USA, Sweden, Denmark, the UK, Finland, China (Hong 

Kong), Canada, Korea. Georgia is ranked 44th with 48.2 scores.   

Today, the greatest attention of the world is attracted by the economies of Asian countries.  It is 

believed that the future of the global economy has never been affected by them before as now.  This 

is primarily about China, Japan and India.  Presumably, China will continue to develop rapidly. The 

growth of its economy is mainly characterized by relatively simple foreign technologies and low-paid 

manpower, and it lags far behind the United States and other leaders in innovation.  In the future, 
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namely technology and innovation will be decisive for China, for which China is taking serious steps. 

China has come close to Japan, although Japan is still the second economy in the world.  As for India, 

it still lags behind China by more than one parameter, although it is possible that its huge potential of 

innovation and technology overtops China. India is one of the largest manufacturers of software 

technologies; it has great achievements in pharmaceuticals, biotechnologies, nuclear physics and other 

high-tech fields. 

Today, a growing number of sectors of the world economy are becoming high-tech, i.e.  

development of the country without sufficient innovation potential is impossible.  Technological 

innovations will change the nature of the business environment and almost every aspect of human life. 

Knowledge-based business and economic systems will be dominant ones to achieve competitiveness 

(Audretsch& Walshok, 2013; Gogorishvili, 2018; 2013; Moutinho et al., 2016; Papachashvili, 2014, 

2016). 

Some believe that Georgia with a small economy cannot independently conduct modern 

expensive scientific experiments. Together with other factors, the dawning of the age of globalization 

is also conditioned by a fast growth of expenses for allocation of modern science.  Such issues are 

settled by pooling of the resources and collaboration of interested countries.  As for the tasks of 

practical application, international cooperation in this area still has unprecedented dynamism of 

development.  

Georgia’s position according to the Global Innovation Sub-Index is the weakest in High-& 

medium-high-tech manufactures and it is ranked 91st with 0.1% that points out the necessity to 

strengthen future competitiveness of the economy. (GII, 2019) 

Researchers of modern science, as a social phenomenon, explain that young business structures 

in countries with economies in transition are not ready not only to participate in such tasks, but also 

to be aware of them.  The international standard in the practice of developing countries is based on 

the active role of state structures in this matter - on state guardianship.  It is very important to include 

intellectual resources in the process of state building in Georgia.  Mechanisms of exposure - 

identification of intellectual forces will not operate without a highly professional study - consideration 

of specific problems facing the state (Abralava, 2014). 

It stands to mention that in 2018, the Noble-prize winner Paul Romer (his work demonstrates 

how knowledge can function as a driver of long-term economic growth; how economic forces drive 

the desire of firms to create new ideas and innovations;  how economic forces govern the willingness 



492 
 

of firms to produce new ideas and innovations) notes  that economic growth is the result of the 

innovative efforts of manufacturers, scientists and researchers, and everything that affects their actions 

(efforts) can have a long-term impact on our level of  life.  At the same time, he notes that the state 

has the power to encourage or hinder innovation through politics. (Nobel Prize, 2018) 

Countries demonstrate different innovation incentives throughout the history. For example,  

universities of the United State of America have played an important role as drivers of local innovation 

for well over a century and state governments have emerged as major promoters of innovation much 

more recently… Focus on strategies for innovation-based development has grown in recent years 

(Best Practices, 2013) Regarding the ways of stimulation scientists indicate, that first-generation 

industrial promotion programs were included a science or research dimension, but nowadays there is 

a growing emphasis on the growth of local innovation ecosystems and their role is revitalizing older 

manufacturing sectors, helping new industries arise out of the established manufacturing base, and in 

recruiting out-of-state firms with knowledge-based incentives rather than traditional fiscal and 

infrastructure incentives (Audretsch&Walshok, 2013). One of the ways of innovation stimulation is 

financial assistance to the universities or permission to create business incubators. Discussing the 

incubation process for the creation of viable firms scientists indicate mix of factors and among them 

the government activities (Dominici&Levanti, 2015). The  role of collaboration of the university, 

government  and the business in the innovative development is the key topic of the studies (Gagnidze, 

2018a, 2018b) and the need of innovative approaches in education system management is reviled as 

well (Lekashvili, 2019). We should remember, that “education has a vital role to play in developing 

the knowledge, skills, attitudes and values that enable people to contribute to and benefit from an 

inclusive and sustainable future” (OECD 2018). 

The given research revealed low average level of engagement of enterprises in the innovation 

activities during 2013-2017 years in Georgia (table 1).  

Table 1 

Enterprise engagement in innovation activities during 2013-2017 years (%) in Georgia 
 Years 

2013-15 2016 2017 
In-house R&D 12.1% 13.1% 12.9% 
External R&D 5.0% 5.2% 5.6% 
Acquisition of machinery, equipment and software 27.2% 21.5% 19.5% 
Acquisition of external knowledge 7.8% 8.6% 9.6% 
Training for innovative activities 15.1% 13.8% 14.4% 
Market introduction of innovations 11.7% 11.8% 11.8% 
Design 13.5% 15.6% 14.6% 
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Other 7.5% 10.4% 11.7% 
Total 100.0% 100.0% 100.0% 

Source: www.geostat.ge 
 

Universities, research institutes, non-profit organizations are also less involved in the 

development of innovative goods or services and this indicator improved a little from 2013 to 2017 

(table 2).  

Table 2 

Developed innovation of goods or services by organizations or institutions during 2013-2017 years 

(%) in Georgia 

 Years 
2013-15 2016 2017 
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Your enterprise  70.1% 61.4% 59.1% 56.4% 54.3% 41.0% 
Your enterprise 
together with other 
enterprises or 
institutions* 

10.6% 14.6% 12.6% 16.9% 15.7% 20.1% 

Your enterprise by 
adapting or modifying 
goods or services 
originally developed by 
other enterprises or 
institutions 

9.1% 13.7% 11.0% 14.2% 13.9% 19.8% 

Other enterprises or 
institutions*                     

10.2% 10.3% 17.2% 12.5% 16.1% 19.1% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
* institutions include universities, research institutes, non-profits, etc. 

Source: www.geostat.ge 

Among innovation promotion policies implemented in Georgia, it should be noted the program 

"Startup Georgia", which was created by the initiative of Prime Minister of Georgia within the 

framework of economic reform, which, on the one hand, is one of the components of the government 

4-point plan.  The program was developed together by Georgian Innovations and Technologies 

Agency and the Partnership Fund, which was approved by the government Decree No.206 as of May 

11, 2016.  The purpose of the program is to promote business based on innovative ideas and 

international market penetration. 
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 The program consists of two components: innovative component and high-tech component.  

The Agency carries out a high-tech component and finances projects of the following directions: 

aerospace production, automobiles, artificial intellect, biotechnology, bioinformatics, computer 

engineering, computer science, information technology, nanotechnologies, nuclear physics, 

electromagnetic radiation, robotics and semiconductors. Program features as follows: The project is 

evaluated by leading international experts from Silicon Valley; Investment Funding up to GEL 

100,000; Applicant's financial involvement is not required; Applicant’s share participation is 95%; 

Submitting successful projects to international investors in Silicon Valley for additional investment 

attraction; The agency remains a partner of a 5% share in the joint venture for a period not exceeding 

7 years and does not interfere with the startup management; Ensure mentoring and coaching. Within 

the framework of the high-tech component of the program “Startup Georgia” 20 startups were selected 

from 149 received applications and financed with the amount of 100 000 GEL. A total of 726 

applications were received on the program of "Startup Georgia", 149 of which were high-tech 

component. (Start-up Georgia) 

Although it does take time to evaluate the results of the activities of the firms facilitated by the 

mentioned program, the preliminary results show that it is successful, as a number of winning projects 

are already actively marketed and have entered the international arena as well.  
 

Conclusions 

Considering the development of innovations under the conditions of a small open economy, 

such as Georgia, we should pay attention to the circumstances that innovation market is global and 

there is global marketplace competition, which determines the intensity of competition and the 

complexity of strengthening in the market.  Scientific knowledge is critical to creation of a new 

product, especially a high-technology product, and naturally requires adequate funding. Small 

economies lack such opportunities and it revealed in Georgia as well. The role of collaboration of the 

university, government and the business is crucial. The active policy pursued by the state to stimulate 

innovations is important and depended on the relevant understanding the challenges.  
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