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The Economic Intelligence (EI) [8] is a new complex and multidisciplinary 

subject, which has been proposed by scholars and practitioners in order to face the 

increase of complexity in the international economic relations between countries [5] 

due to a new form of evolution of the globalization phenomenon [7]. There is, in fact, 

the need of a new theoretical approach and innovative methodologies of collection, 

analysis and dissemination of information based on the study and assessment of the 

network of interactions within the international economic relation system, and 

focused on the research of a central and dominant position in the world economy, 

which allows to play a pivotal role in driving the development of the global economy 

toward a path that creates benefits and advantages to the national prosperity. In that 

direction, the Economic Intelligence offers a new systematic methodology of 

information management aimed to discover data, discriminate information, distillate 

knowledge and disseminate intelligence, which, differently from the traditional 

approaches of data analysis or information management systems, takes also into 

account the complex interactions among the main components of the international 

relation systems.  

The main factors of complexity that characterize the new stage of the world 

economy and the relative problematic effects on the system of the international 

economic relations are classified in three main groups. For each factor, a short 

description of the impact on the functioning of the international economic relation 

system and on the role of the Economic Intelligence to confront with the relative 

problems are presented. 

The first group encompasses three factors of complexity, that is the increase of 

trade [10], the internationalization of the financial markets [2], and the migration 

flows [1], which match respectively with the three core substrates of the international 

economic relation system, and constitutes the three metrics that are considered as the 

fundamental indexes to measure the magnitude of the globalization phenomenon.  
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The second group of factors includes several elements of change of the world 

economy, which had origin in the second half of the 20th century with the qualitative 

shift of paradigm, from an international division of labor (intra-industry trade and 

inter-industry trade) to a transnational division of labor (intra and inter-company) and 

have become more and more influencing on the international economic relations in 

the last thirty years: the increase in power of the multinational corporations [3]; the 

delocalization and the deindustrialization [6] associated with the development of the 

global supply chains [11]; the 4th scientific technological revolution and the 

digitalization of the economy [5]; the increase in financial instability [9], and the 

intensification in economic correlation.  

Finally, the third group of factors of complexity that affect the modern world 

economy comprehends the most recent elements of difficulty emerging in the last two 

decades, which constitute from one side the contradictory aspect of the globalization, 

and from the other a critical conjuncture of the world economy development: the 

failure of the international regulators to coordinate the global economy; the 

development of regionalisms in some geographical areas and the proliferation of 

nationalism in other zones; the increase in polarization of wealth and economic 

inequality; the generation of macroeconomic and microeconomic spillovers. 

The EI offers to the national entities the capability to deal with all the above-

described factors of complexity, by providing new instruments for analyzing the 

intricate networks of interaction among the main subjects of the system of the 

international economic relations. In particular, the new discipline offers tools for 

measuring the ability of each subject (country and/or transnational corporations) to 

design the world economy, and suggests all the potential actions aimed to increase the 

power of influence and create situation of information asymmetry within the system 

of international economic relations. 

Furthermore, thanks to the EI, it is possible: (i) to investigate the main drivers 

of the migration flows, the global supply chains, the delocalization and the 

deindustrialization; (ii) to conduct the measurement of the levels of integration 

among different geographical areas, the correlation among different economic zones, 

and the velocity of propagation of liquidity shocks or financial crises; (iii) to analyze 

the structures of enforcement of the world economy aimed to support the decision-

maker in implementing economic strategies and policies. 

In summary, the Economic Intelligence is a new approach in the information 

management aimed to support the policy-maker in take the best decisions, which 

encompasses numerous activities focused on: 

• obtaining data and information by means of a strategic surveillance (mainly 

economic, social and technological); 

• developing one or more webs of intelligence sources, focused on the topics 

considered more relevant according to the specific national needs; 

• classifying the knowledge on the basis of the degree of reliability of the sources 

and the level of credibility of the information; 

• measuring the levels of interaction among the different actors within the system of 

the international economic relations;  

• protecting the national strategic information from external and internal 

competitors; 
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• generating and incrementing the national knowledge to disseminate internally by 

means of private-public liaisons (country-system), with the aim to promote the 

national actors (public or private enterprises; associations or non-governmental 

organizations; industrial districts; national banking system); 

• creating situation of information asymmetry with the purpose to increase the 

national influence in conditioning the international economic relations and augment 

the control over the world economy. 

By adopting a proper and valuable economic intelligence strategy, a country 

can create the most efficient and effective path towards the national globalization, 

thus optimizing the interaction and better cooperate with the other subjects in the 

international economic relation systems. 
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Сучасний розвиток інтеграційних процесів відбувається в умовах 

нестабільності та змінності світового міжнародного середовища. 

Інтенсифвікація взаємозв’язків країн співвідноситься з тенденціями 

міжнародної економічної інтеграції та процесами посилення міжнародної 

конкурентоспроможності економічних суб’єктів. Уклавши угоду про асоціацію 

з ЄС, Україна закріпила європейський вектор розвитку та економічного 

співробітництва.  Поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі, що в 

двосторонньому порядку функціонує з 2016 року, створює можливості і загрози 

як для економіки України, так і для її фінансової системи та банківського 

сектору.  

Згідно звіту НБУ, головними досягненнями Комплексної програми розвитку 

фінансового сектору України до 2020 року є наступне [1, с.2]: проведено валютну 

лібералізацію; посилено інституційну спроможність центробанку та проведено 

його внутрішню трансформацію; запроваджено інфляційне таргетування та 

перехід до гнучкого курсоутворення; здійснено оздоровлення банківського 

сектору; посилено відповідальність власників та менеджменту банків; 

сформовано незалежні наглядові ради державних банків; запроваджено ризик-

орієнтований нагляд та посилено фінмоніторинг; створено можливість 

віддаленої ідентифікації з використанням BankID. Проте не всі поставлені цілі 

були досягнуті в повному обсязі, подальший розвиток фінансового сектору 

буде відбуватись в межах виконання відповідної нової Стратегії розвитку 

фінансового сектору України до 2025 року, у якій чітко визначено візію 

фінансового сектору України як інтегрований у міжнародний простір, 

ефективний, стійкий та конкурентоспроможний фінансовий сектор, який 

динамічно розвивається та забезпечує вагомий внесок у стале та інклюзивне 

економічне зростання України [2, с.5]. Саме конкурентоспроможний 
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банківський сектор створює в Україні умови подальшого фінансового розвитку 

через забезпечення ефективного акумулювання, розподілу та обігу фінансових 

ресурсів в економіці та є драйвером інтеграційних процесів фінансового 

сектору України в міжнародний економічний простір. Реалізація Стратегії 2025 

«створить умови для сталого зростання фінансового сектору України, його 

конкурентоспроможності в умовах інтеграції у світовий фінансовий простір і 

забезпечить: задоволення потреб споживачів у якісних та доступних 

фінансових послугах; зменшення вартості та подовження строковості 

фінансового ресурсу для держави та підприємств; підвищення 

конкурентоспроможності економіки України в цілому» [2, с.9]. 

Так, згідно даних НБУ, стратегія розвитку фінансового сектору до 2025 

року поділяється на п’ять стратегічних напрямів: 1) фінансова стабільність; 2) 

макроекономічний розвиток; 3) фінансова інклюзія; 4) розвиток фінансових 

ринків; 5) інноваційний розвиток [2, с.11-15]. Така реалізація зазначених цілей 

сприятиме підвищенню конкурентоспроможності фінансового ринку України у 

світі. Проте, у даній стратегії приділяється недостатньо уваги питанням 

банківського сектору, лише зазначається його значення у ефективному 

виконанні фінансового посередництва та торкається окремих питань, проте не 

наведений чіткій перелік дій щодо посилення конкурентоспроможності саме 

банківського сектору виходячи із глобальних тенденцій. Адже посилення 

міжнародної конкурентоспроможності саме банківського сектору може 

створити додатковий поштовх для розвитку інших фінансових інститутів та 

інноваційних продуктів, а також є каталізатором євроінтеграційних процесів 

України. А тому до даного переліку дій слід додати наступні кроки [3; с.46-50; 

4; 5, с.281-283]: 

 

 
Рис. 1. Механізм посилення міжнародної конкурентоспроможності 

банківського сектору України  

Джерело: розроблено автором  

 Згідно рис.1, зазначені кроки є механізмом посилення міжнародної 

конкурентоспроможності банківського сектору України за рахунок мінімізації 

втрат від загроз та максимізації вигод від можливостей зовнішніх та внутрішніх 

умов функціонування банківського сектору.  



 

Міжнародний форум EFBM’2021 «Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Зміни. Адаптація. Нова економіка» 

 

15 

Через обмеженість внутрішніх фінансових ресурсів та загострення 

конкуренції на національному і міжнародному ринках необхідною умовою 

подальшого розвитку банківського сектору України є підвищення якісних 

показників ефективної діяльності банків, а також підвищення стабільності 

національної банківської системи. Реалізація даної стратегії залежить від 

трансмісійного механізму грошово-кредитної політики НБУ, ефективність якої 

можна підвищити завдяки євроінтеграційним процесам. Адже саме в умовах 

євроінтеграційних процесів відбувається підвищення ефективності впливу 

каналів грошово-кредитної політики на міжнародну конкурентоспроможність 

банківського сектору завдяки підвищенню ліквідності та стійкості банків [3; 4; 

5]: 1) зменшення ролі грошової бази завдяки запровадженню інфляційного 

таргетування; 2) підвищення ефективності функціонування процентного каналу  

через використання операційного орієнтиру процентної ставки; 3) зниження 

волативності обмінного курсу; 4) покращення кредитних умов банківського 

кредитування; 5) вдосконалення методів оцінки вартості активів; 6) закріплення 

інфляційних очікувань відповідно до визначеного таргету, інституційна 

розбудова центрального банку та вдосконалення операційних процесів.  

В Україні, як і у країнах Європи, банкоорієнтована модель розвитку 

фінансової системи. Це означає, що у фінансовій системі саме банківські 

інститути акумулюють заощадження населення та є головними джерелом 

фінансового розвитку країни. Посилення міжнародної конкурентоспроможності 

банківського сектору, що є результатом змодельованих державою інвестицій у 

фактори сталого економічного росту, має стати стратегічним завданням країни. 
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In modern dynamic conditions of society development more and more attention 

is paid to social innovations, in particular interpretation of the concept of “social 

innovations”, their nature, essence, areas of application, historical aspect of 

implementation, classification, role in market economy of social orientation and 

features of realization. The results of the introduction of social innovations in the 

leading countries of the world (Austria, Germany, Great Britain, Spain, USA) are 

becoming increasingly important for Ukraine.  

There are known examples of the positive impact of social innovations on 

social and labour relations, agricultural development, export potential, international 

social business, etc. O. Grishnova and G. Mishchuk consider social innovations as 

new methods of solving problems in the labor sphere. The authors include the ideas 

of social entrepreneurship as one of the forms of social innovations and give an 

example of the Good.bee project of social entrepreneurship development, launched in 

the countries of Central and Eastern Europe at the initiative of the ERSTE group of 

companies. Researchers claim that among the various types of social innovation, one 

of the most recognized and widespread in practice is social entrepreneurship. As one 

of its varieties, the authors single out social microcredit, which gained recognition 

after the awarding of the Peace Prize to Muhammad Yunus in 2006 "for efforts to 

create the foundations for social and economic development." The authors of the 

study consider relevant the development of new non-standard forms of employment, 

including freelance (free-lance), other forms of networking that promote employee 

mobility, creative development, better use of working time and labor potential. 
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Researchers also highlight the development of social corporate investment and note 

that the methodology of the personnel management standard "Investors in People" 

borrowed from the United Kingdom has become widespread in world practice. [1, p. 

169-172].  

I. Theron focuses on the active development of executive search services, the 

spread of the social package in the social and labor relations of the organization and 

personnel management. The scientist separately applies the system of balanced 

scorecard (BSC) and allocates corporate social responsibility for positions on the 

change of all pages, levels, objects, objects and subjects of management of social and 

labor relations [2, p. 61-63]. It is worth noting that in addition to the BSC system, 

which is a recognized tool for assessing the strategic development of business from a 

financial and non-financial standpoint, there is a system of indicators Tableau de 

Bord, which was developed earlier than the BSC in France. For more than fifty years, 

French companies have used a similar tool to assess the financial and non-financial 

prospects of business [3, p. 5-7]. 

A. Uncheta, H. Castro-Spila and H. Front, researching social innovation, 

proposed the methodology RESINDEX for the development of a regional index of 

social innovation, which can be used for four types of regional organizations: 

enterprises, non-profit organizations, universities and technology centers. The pilot 

application of the methodology RESINDEX was conducted in the Autonomous 

Region of the Basque Country (Spain) during 2013 by surveying 282 regional 

organizations [4, p. 1]. The addition and modernization of RESINDEX model and 

other models of measuring social innovation will provide an opportunity to 

implement them in different countries in order to solve social problems.  

Regarding international social business, according to the European 

Commission, there are currently two million social enterprises in Europe (10% of all 

European business) with more than 11 million employees (6% of employees). The 

main organizational and legal forms of social enterprises in European countries are 

cooperatives (in particular, in Portugal – “social solidarity cooperatives”, in France – 

“social cooperatives of collective ownership”, in Italy – “social cooperatives”, in 

Spain – “cooperatives of social initiatives”) or companies (for example, in the United 

Kingdom – “companies working in the interests of the community”, in Belgium – 

“social purpose companies”) [5]. 

In Ukraine, the European model of social entrepreneurship is mostly 

popularized, according to which it has four criteria: it is a business; social purpose is 

what this business works for; distribution of profits, which clearly defines what 

percentage will go to the social goal; democratic governance. The development of 

social entrepreneurship at the local level of government can be provide by forming an 

effective and functional "ecosystem" of social entrepreneurship development. 

The result of a social enterprise is the sum of social, environmental and 

economic results. In the development of social entrepreneurship, the issues of 

peculiarities of registration of social enterprises and conditions of their activity in 

Ukraine, development of the concept and business plans of such subjects of economic 

activity are important. However, as practice shows, the main obstacle to their 

functioning is the problem of funding, which arises not only at the start of a social 
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enterprise, but also at the stage of expanding an already successful project [6, p.65, 

69]. 

One of the most important prerequisites for the development of social 

entrepreneurship in Ukraine is its legal regulation, study of world experience in the 

implementation and legislative support of social entrepreneurship, taking into account 

the socio-economic development of Ukrainian society. The topical issues are 

determining the share of social entrepreneurship in tax liabilities, weighing the 

effectiveness of promoting social entrepreneurship between the feasibility of lower 

tax rates and grant programs to stimulate their development. 

Successful practice of adaptation of social entrepreneurship in Ukraine depends 

on the economic development of each region and clarity in the criteria and areas of 

activity of social enterprises. In addition to the regulatory and legal support of social 

entrepreneurship, it is advisable to implement regional and local programs to enhance 

social entrepreneurship, active outreach.  
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У попередніх дослідженнях автора [1, 2] з’ясовано, що імідж закладу 

вищої освіти (ЗВО) – це складна система уявлень, переконань та відчуттів, 

сформована у різних груп цільової аудиторії закладу вищої освіти, що 

зберігається в їх свідомості та пам'яті за рахунок цілеспрямованих 

комунікативних зв’язків і застосування необхідних управлінських функцій з 

метою формування стійких конкурентних позицій на ринку освітніх та 

наукових послуг. Тому можна говорити про доцільність роздільного 

оцінювання і аналізу складових іміджу, а потім розрахунку за ними 

інтегральної оцінки. (табл. 1).  

Таблиця 1 

Розрахунок загального показника іміджу ЗВО 

 
№ 

п/п 

Метод оцінювання 

іміджу 
Загальний показник іміджу  закладу вищої освіти 

1 2 3 

1. 
Індикаторний метод 

оцінювання іміджу 

І = X×Kx + Y×Ky + A×Ka  

де І – сумарна оцінка іміджу; 

Х - внутрішній комплексний індикатор; 

У – споживчий комплексний індикатор; 

А – партнерський комплексний індикатор; 

Кі – важливість і-го індикатора   
 

                                                 
1  Публікація містить результати досліджень, проведених за ініціативною науково-дослідною 

роботою «Маркетингові та логістичні механізми управління інноваційним розвитком суб’єктів 

господарювання» (0120U104616). 
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Продовження табл. 1 

1 2 3 

 

 

2. 

 

 

Бальний метод 

оцінювання іміджу 

 

 

Кожній характеристиці іміджу привласнюється бальна 

оцінка, де максимальна кількість балів 7  відповідає 

«відмінно», 1 – «незадовільно».  Загальний показник іміджу 

розраховується як середнє арифметичне характеристик 

іміджу 

3. 
Метод 

семантичного 

диференціалу 

1)                     W =  

2

( 1)

X

iX Z 


  

де W – загальна оцінка інтенсивності; 

Х – середня арифметична по і-й шкалі; 

і – кількість шкал; 

Z – кількість позицій шкали. 

2) побудова профілю, який відображає інтегральне 

сприйняття обраних об’єктів серед споживачів. Усереднені 

відповіді респондентів з’єднуються вертикальною лінією. 

Лінії конкурентів зображуються в різних варіантах, що 

допомагає наглядно відобразити сильні та слабкі місця в 

діяльності всіх досліджуваних об’єктів 

4. 

Метод оцінювання 

іміджу, заснований 

на врахуванні та 

вимірюванні 

факторів 

конкуренто-

спроможності 

b =  1 1

1 m n

i j

bij
m n  


 

де b - інтегральний показник оцінювання іміджу; 

bij – бальна оцінка j-го експерта ступеня відповідності і-го 

параметра позитивному іміджу; 

n – кількість експертів; 

m – кількість параметрів, що розглядаються 

5. 

Метод оцінювання 

іміджу через 

визначення 

рейтингу ЗВО 

 

Іі = М + 1 – Ri, 

 

де Іі – оцінка іміджу і-го ЗВО; 

М – кількість ЗВО, що оцінюються; 

Ri – рейтинг і-го ЗВО, виставлений респондентом. 

Загальна оцінка іміджу як проста середня: 

Іі = 

iI

N


, 

де N – кількість респондентів (експертів) 

6. 

Метод шкали 

обізнаності про 

ЗВО та відношення 

до нього 

Загальна оцінка іміджу ЗВО знаходиться шляхом з’ясування 

відношення респондентів до закладів вищої освіти (різко 

негативне; скоріше негативне; байдуже; скоріше позитивне; 

досить позитивне) 

Джерело: розроблено автором  
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З вищенаведеного можна зробити висновок про достатню розвиненість 

кількісних методів оцінювання іміджу, незважаючи на відносну невизначеність 

самого поняття та триваюче наукове пізнання цього явища. 

В дослідженнях, спрямованих на вивчення іміджевих характеристик, 

використовується, як правило, комбінація якісних [2] та кількісних методів. 

Застосування тільки одного методу не дозволяє розглянути об’єкт цілісно, 

тобто виявити та визначити значущість та взаємозв’язок емоціональних 

характеристик. Комплексне використання методів оцінювання дозволяє 

визначити причини негативного іміджу та розробити ряд іміджевих технологій 

для створення позитивного іміджу.   

Слід відмітити, що іміджі конкурують між собою та володіють різною 

силою впливу на поведінку покупця. Тому, подібно до торгових марок, 

доцільно говорити про ринкову позицію іміджу (рис. 1), яка визначається 

сприйняттям іміджу, силою його впливу на поведінку споживачів та 

позиціонуванням щодо тих іміджів закладів вищої освіти, що конкурують з 

ним. 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Ринкові позиції іміджу 

Джерело: розроблено автором  
 

З брендингу може бути запозичена ідея розділення позицій іміджу на три 

групи: а) первинний імідж – це імідж, що лідирує на ринку послуг, займає 

міцну позицію, вважається зразком для наслідування, добре відомий, та 

помітно, що він істотно впливає на вибір покупців; б) вторинний імідж – це 

імідж, який позиціонується як номер два, три, чотири і т.д. в ринковому секторі, 

але достатньо сильний, щоб чинити конкурентний тиск на первинний імідж. 

Такий ЗВО володіє гарною репутацією, але покупцем оцінюється як не кращий, 

тому його послуги отримуються у разі, коли вибір кращого неможливий з тієї 

або іншої причини; в) третинний імідж – імідж з невисокою цінністю і 
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низькими конкурентними позиціями, пов'язаний з послугами середньої та 

низької якості, і відповідною низькою ціною послуг, такий, що не володіє 

якими-небудь чітко вираженими відмітними ознаками і конкурентними 

перевагами. 
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З 1 січня 2020 в Україні розпочалась великомасштабна реформа вищої 

освіти. Реформа покликана змінити механізм фінансування та управління 

навчальними закладами. Реформа зосереджена на розвитку інноваційної та 

підприємницької діяльності університетів, розширенні прав державних 

університетів, а саме: покликана затвердити механізм оцінки і розрахунку 

обсягу винагороди для науковців та викладачів, створення фондів 

пожертвувань, використання контрактів Міністерства освіти і науки України з 

ректорами. При цьому заплановані зміни будуть базуватись на Стратегічному 

плані роботи і KPIs. В результаті реформи має спостерігатись економічний 

ефект у вигляді побудови економіки знань та формування ринку освітніх 

послуг.  

Поряд з цими процесами відбувається збагачення теорії маркетингу, 

поява нових концепцій, в тому числі маркетингу партнерських відносин. 

Очевидно, що саме в сфері освіти має місце найбільш тісне переплетення 

взаємин, що відрізняє її від інших сфер діяльності та робить можливим 

вбудувати модель маркетингу взаємовідносин в управління підприємницьким 

університетом. Таким чином, для університетів гостро постає питання 

запровадження маркетингу партнерських відносин як елементу управління в 

рамках конкуренції ринку. 

В Україні становлення сфери вищої освіти відбувалося в складний період 

активних структурних реформ, інтеграції країни в світову економіку на тлі 

різкого зниження бюджетних витрат на освіту. В той же час темпи 

економічного росту України пов’язані напряму зі станом інфраструктури, 

освіти, науки та охорони здоров’я. Тому в основу системи управління держави 

мають бути закладені такі складові як система освіти на чолі з 

підприємницькими університетами, як джерелом інновацій та розвитку 

економіки в цілому. 
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Ринок освітніх послуг має високий рівень конкуренції, що 

характеризується присутністю українських університетів та активним впливом 

закордонних університетів, які мають часто високі рейтинги. Зарубіжні заклади 

вищої освіти, використовуючи маркетингові інструменти правління, ведуть 

активну боротьбу за талановитих студентів і готові надати кращим різні заходи 

підтримки (стипендії, гранти та ін.), що підвищує для них доступність освіти. 

Економіка знань змушує держави модифікувати національні системи освіти, 

трансформує функції університетів [1, с.57]. Нововведення, пов'язані з 

інформаційними технологіями, електронними засобами зв'язку та пандемією у 

світі, що викликає появу нових форматів освіти, змушують університети 

виконувати завдання інформаційних інтеграторів, використовувати нові 

підходи до передачі знань і координації зв'язків, здійснюючи не тільки 

професійну підготовку, а й формування якісно нової суспільної свідомості.  

В цілому до основних тенденцій розвитку сучасного ринку освітніх 

послуг можна віднести: 

 визнання в світовому співтоваристві сфери вищої освіти і особливо його 

міжнародної складової багатомільярдним бізнесом; 

 зміна низкою держав експортно-імпортної політики в сфері освіти; 

 зростання масштабів ринку і обсягів продажів освітніх послуг, міжнародної 

мобільності студентів, викладачів і дослідників; 

 посилення конкуренції європейських країн, США та Канади за залучення 

іноземних студентів, поява нових гравців на ринку міжнародної освіти; 

 значне підвищення активності навчальних закладів, зміна форм викладання 

(що особливо помітно проявилося в умовах пандемії); 

 перехід від масового набору студентів до пошуку кращих і талановитих. 

Українські університети повинні адаптувати модель своєї діяльності на 

підприємницьку та готуватися до нових якісних змін попиту на освітні послуги. 

Таким чином, завдання маркетингу полягатиме у цілеспрямованому 

формуванню попиту на освітні послуги. 

Причому маркетинг підприємницького університету має базуватись на 

концепції маркетингу партнерських відносин (partnership marketing), 

інструменти якого спрямовані на встановлення і підтримання довгострокових 

взаємовигідних відносин з найбільш важливими стейкхолдерами, а також на 

оцінку результативності сформованих взаємин [1]. 

В процесі побудови стійких зв'язків між підприємницьким університетом 

та стейкхолдерами маркетинг партнерських відносин використовує весь 

комплекс засобів, а саме - органічне поєднання товарної стратегії (розробка 

асортименту послуг, які задовольняють споживачів; надання гарантій їх якості) 

зі стратегіями ціноутворення, розподілу, комунікацій. Для максимального 

задоволення споживачів можуть розробляти мережеві програми спільно з 

іншими вузами, перетворюючи їх з конкурентів в партнерів. 

Окрім того, підприємницьким університетам необхідно налагоджувати 

партнерські відносини з бізнесом, як важливим суб’єктом ринку освітніх 

послуг. Це можуть бути періодичні зустрічі з діючими та потенційними 

спонсорами, що дозволить підприємницьким університетам розширити свої 

джерела фінансування шляхом створення ендаумент-фондів, організація 
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круглих столів за участю підприємців, участь у проведенні захистів 

студентських наукових робіт, проведення навчальних практик і подальше 

працевлаштування випускників на цих підприємствах і т. д. У свою чергу, 

підприємства можуть направляти своїх співробітників до університетів-

партнерів на програми перепідготовки, підвищення кваліфікації.  

У нашій країні накопичено значний вузівський потенціал, що дозволяє 

займати високі позиції в світовій освітній системі. Однак, щоб не тільки не 

втратити, але і примножити ці досягнення необхідно: 

 оптимізувати структуру підготовки висококваліфікованих кадрів в 

професійному розрізі в контексті пріоритетів економічного розвитку; 

 розробляти систему аналізу і довгострокового прогнозування потреб ринку в 

висококваліфікованих фахівцях, від яких найбільшою мірою залежить 

інноваційно-орієнтована реструктуризація економіки; 

 удосконалювати механізм існуючої цільової підготовки випускників, 

поступово вибудовуючи його і в напрямку студентів, що навчаються за свій 

рахунок, але взаємини з ними будувати суто на договірній основі; 

 розширити для студентів можливості наукових комунікацій; 

 необхідно націлити такий сильний інструмент державного стимулювання, як 

виділення освітніх грантів і кредитів, в першу чергу на ті напрями підготовки 

фахівців, які найбільшою мірою відповідають потребам інноваційного 

розвитку. 

Таким чином, ринок освітніх послуг в Україні активно розвивається, 

визначено мету і завдання, шляхи вдосконалення розвитку ринку. Окрім того, 

ринок змінив умови функціонування університетів та підвів до ситуації, що якої 

університети мають імплементувати підприємницьку модель для подальшої 

ефективної роботи. При цьому завдання маркетингу в університетах зводиться 

до побудови ефективної конкурентної стратегії задля залучення учнів, 

ефективного налагодження джерел фінансування; диверсифікації діяльності. 

Управління підприємницьким університетом на принципах маркетингу 

партнерських відносин розширює погляди на традиційні підходи до маркетингу 

освітніх послуг, орієнтує на максимально повне врахування чинників, що 

впливають на побудову і підтримку довгострокових взаємовигідних відносин з 

найбільш значущими стейкхолдерами.  
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Міленіали та представники покоління Z вимагають відповідальності у 

стимуляції змін, які допоможуть побудувати раціональніший світ з рівними 

можливостями для кожного. Меленіали активно  використовують соціальні 

мережі зокрема в цілях просування того чи іншого суб'єкта або об'єкта. У цих 

умовах тема використання соціальних мереж як інструменту поширення 

інформації стає вкрай актуальною. За останні роки, особливо в період пандемії, 

соціальні мережі і спільноти (Facebook, Twitter, Instagram та інші) стали місцем 

для спілкування мільйонів людей. Місця скупчення користувачів завжди 

викликають інтерес у тих, хто займається бізнесом, створює сайти, просуває 

послуги клієнтів в інтернеті або займається некомерційними проектами. У 

зв'язку з цим поширення інформації в соціальних мережах стає популярним.  

У зв’язку з цим ми провели дослідження сторінок відомих особистостей 

станом на початок вересня 2021 року. ТОП-10 найпопулярніших Instagram 

профілів серед політиків сьогодення  очолює Нарендра Моді - індійський 

політичний і державний діяч, головний міністр штату Гуджарат з 7 жовтня 2001 

року, лідер Бхаратія джаната парті з 59,5 млн. підписників. Його середня 

частота постів - раз в 1-3 дні (1-3 світлини); середня частота Stories - раз в 2-5 

днів (1-5 світлин);  середня кількість коментарів 20-40 тис.  Друге місце посідає 

Джоко Відодо - індонезійський політичний  діяч,  7-й президент Інденезії  з 41,8 

млн підписників. Його середня частота постів – раз в три дні (1-3 світлини) -

середня частота Stories - раз в 2 дні (1- 6 світлин); середня кількість коментарів 

10-30 тис. Третє  місце серед відомих політичних діячів, зареєстрованих  

Instagram  посідає   Барак Обама - американський політик, 44-й президент США 

з аудиторією 35 млн підписників.  Він долучився до мережі 28 вересня 2011 

року. Його середня частота постів раз в 3-5 днів (1-3 світлини), середня частота 

Stories – раз в три дні (1-5 світлин), середня кількість коментарів 20-50 тис [2].  

Досліджуючи сучасних політиків та їх діяльність в соціальних мережах 
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можемо стверджувати, що за кількістю підписників у Facebook лідерами є: 

Петро Порошенко, Лев Парцхаладзе та Юлія Тимошенко. На кожного з них 

підписані понад 2 млн людей. У першій десятці також сторінки та профілі із 

понад 500 тис. підписників: Віталій Купрій, Андрій Садовий, Міхеіл 

Саакашвілі, Олександр Дубінський, Юрій Дерев’янко та інші.  

В Instagram серед політиків перше місце посідає Володимир Зеленський 

із рекордними 9,2 млн підписників, наступний Петро Порошенко, проте із 

значно меншою кількістю підписників — 336 тисяч. На третьому місці — 

Анатолій Шарій із 274 тис. підписників. Також у десятці лідерів в 

Instagraакаунти Петра Порошенка, Анатолія Шарія, Юлії Тимошенко, Дмитра 

Дубілета, Олександра Дубінського, Міхеіла Саакашвілі, Святослава Вакарчука, 

Віталія Кличка та інших [3]. 

Якщо акцентувати увагу на поколінні Z, народжені в 2000 роках, то вони 

активно використовують соціальні мережі в повсякденному житті. Зокрема 

ТОП-10 українських дітей-відеоблогерів, чиї канали мають багато підписників 

на YouTube [1 ] та заробляють мільйони  очолює Kids Diana Show — 31,1 млн 

підписників на YouTube (Це  більше ніж в Д. Трампа – 23,9 млн, який посідає 

четверте місце серед політиків, які активно ведуть свої сторінки в 

інстаграмі). Щомісячний дохід каналу за даними Social Blade — $303 тис. —

 $4,8 млн. Вона веде англомовний відеоблог. Батьки п’ятирічної Діани з Києва 

почали вести, коли дівчинці був лише рік. На відео вона розпаковує іграшки, 

грається, фарбується і вбирається, подорожує, часто разом з братом.  Друге 

місце посідає  Miss Katy — 14 млн підписників на YouTube. Щомісячний дохід 

каналу за даними Social Blade — $37 тис. — $598 тис. Російськомовний блог 

шестирічної Катерини Федорук родом з Одеси, яка мешкає з родиною 

в Лондоні. У блозі дівчинки ролики про іграшки, вбрання, косметику.  Третє 

місце посідає  Mister Max — 13,6 млн підписників на YouTube. Щомісячний 

дохід каналу за даними Social Blade — $48 тис. — $767 тис. Російськомовний 

блог восьмирічного Макса Федорука, брата Катерини Федорук (Miss Katy). 

У його блозі часто бере участь сестра Катя і батько Андрій. 

Відтак можемо стверджувати про високу активність сучасного 

покоління Z в соціальних мережах. При цьому можемо зробити певні загальні 

висновки щодо зацікавленості підписників в соціальних мережах: підписники 

переважно віддають перевагу фото, де зображені особистості самі, з рідними, 

ніж фото, без них, які є в сторіс; досить високу кількість лайків набирають фото 

природи. Проте найбільше підписники звертають увагу на  фото та історії 

блогерів, пов’язані з переживаннями та емоційним вираженням автора.  
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Many works on economic development treat the promotion of foreign direct 

investment (FDI) and that of small and medium-size enterprises (SMEs) separately. 

Yet FDI and SME development are two of the most significant catalysts for economic 

growth and job creation, and tend to be mutually supportive; and conversely, 

improvement of business and investment climates also generates FDI and SME 

development. 

A favorable business climate is essential for attracting FD) and for the 

development of SMEs. A poor business environment – i.e., one plagued by factors 

that impose heavy costs, delays and risks – impedes economic development and can 

frighten away FDI. FDI is the largest source of external finance in developing and 

transition economies. 

The World Bank defines a business and investment climate as the opportunities 

and incentives for firms to invest productively, create jobs, and expand [1]. Similarly, 

the business and investment climate serves as the framework that enables foreign and 

domestic companies to conduct business and seek profits in a given country. The 

investment climate can be defined by three broad sets of variables [2]: 

 Macroeconomic policies such as fiscal, monetary and trade policies; 

 Governance and institutions; and  

 Infrastructure. 

The state of a country’s business and investment climate is a key factor in that 

country’s ability to attract foreign investment and develop small and medium 

enterprises. Transnational enterprises prefer to invest in enterprises in countries with 

a healthy business climate – where cost, delay, and risk are minimized. In addition, 

SMEs are more likely to flourish in a climate where they are not overburdened by 

taxes and regulations. A good investment climate is an essential pillar of a country’s 
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strategy to stimulate economic growth, which in turn generates opportunities for poor 

people to have more productive jobs and higher income [1]. 

FDI is the largest source of external finance in developing countries. Foreign 

direct investment can increase fixed capital formation and help the balance of 

payments. In UNCTAD’s view, FDI has the potential to generate employment, raise 

productivity, transfer skills and technology, enhance exports, and contribute to the 

long-term economic development of the world’s developing countries [3, 4]. 

Sustainable investing is an investment approach that considers environmental, 

social and governance (ESG) factors in portfolio selection and management. 

Globally, sustainable investing assets in the five major markets stood at $30.7 trillion 

at the start of 2018, a 34 percent increase in two years. In all the regions except 

Europe, sustainable investing’s market share has also grown. Responsible investment 

now commands a sizable share of professionally managed assets in each region, 

ranging from 18 percent in Japan to 63 percent in Australia and New Zealand. 

Clearly, sustainable investing constitutes a major force across global financial 

markets [5].  

Sustainable investment encompasses the following activities and strategies:  

1. Negative/exclusionary screening 

2. Positive/best-in-class screening 

3. Norms-based screening 

4. ESG integration 

5. Sustainability themed investing 

6. Impact/community investing 

7. Corporate engagement and shareholder action. 

The sum of these individual strategies, after adjusting for double counting since 

some assets are managed using more than one strategy, results in the sustainable 

assets under management. [5] 

It has advocated that countries seeking greater FDI and entrepreneurship 

should “open up” their economies, and eliminate unnecessary regulations. However, 

countries must be sure of the sustainability of the investments they attract and the 

economic development that will follow. While governments should limit their role as 

actors in or managers of business activity, they still need to monitor business activity 

to see that society and the environment are protected [6]. 

While it is the role of businesses to act responsibly, governments have a duty to 

protect the public interest and a role in providing an enabling framework for 

responsible business conduct (RBC). This point goes to the heart of the Policy 

Framework for Investment: to the extent that governments provide an enabling 

environment for businesses to act responsibly and meet their duty to protect the 

public interest from potential negative impacts of business activities, they are more 

likely to keep and attract high quality and responsible investors, minimize the risks of 

potential adverse impacts of investments, and ensure broader value creation and 

sustainable development [6]. 

The following three elements are often quoted as being the three pillars of 

sustainable development: 

 Economic growth 
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 Environmental protection: environmental protection and sustainability bring 

opportunities for investment. Countries can attract high-technology carbon-reducing 

industrial projects through international emissions trading mechanisms. Countries 

that have ratified the Kyoto Protocol are eligible to host Joint Implementation (JI) and 

Clean Development Mechanism (CDM) projects. 

 Social development: when economic growth has a very limited effect on social 

development and poverty reduction, it is no great benefit to the country concerned 

and erodes popular support for a better business climate. If governments wish to 

improve and strengthen the business climate, they should encourage – and not simply 

direct – businesses to recognize their corporate social responsibility. Collaboration 

between governments and businesses accelerates social development. Corporate 

social responsibility activity is the decision of the enterprise. Firms involved in CSR 

activity tend to be more profitable. Best practices in this area include agreeing to 

industry codes of conduct, and encouraging employees to participate in volunteer 

work [4]. 

So, sustainable development is impossible without a strong business and 

investment climate. There must be an appropriate framework for regulation and 

governance for firms to survive and act responsibly. Environmental regulation is an 

area where government must provide balanced regulation that will safeguard the 

national interest as well as the commercial viability of enterprises. 
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В епоху нової економіки нематеріальні ресурси стали важливішими за 

матеріальними. Відповідно, в епоху економіки знань на перший план виходять 

інформаційно-комунікаційні ресурси, знання та інтелектуальні здобутки і, 

звісно, використання новітніх технологічних досягнень. Не обійшло це 

стороною і сферу освітніх послуг.  

Світова пандемія COVID-19 створила умови, за яких стало масовим не 

лише таке явище, як платформи для онлайн освіти, але й онлайн навчання в 

усіх освітніх закладах, у тому числі і в ЗВО. Тому хотілось би розглянути 

питання, чи є необхідним повертатися до класичних умов викладання після 

закінчення карантину або варто відповідати умовам сучасної епохи і змінити 

освітній процес. В епоху економіки знань, університети визначають як головні 

центри, які забезпечують концепцію неперервної освіти, тому основний акцент 

зробимо саме на університетській освіті.  

Сучасний формат освіти у режимі онлайн є формою дистанційного 

навчання. Поняття «Дистанційна освіта» визначають як вид освіти, який є 

рівним з усіма класичними формами освіти, такими як денна, заочна та вечірня 

форма, але здійснюється за рахунок використання технологічних досягнень, яка 

підтримує право людини на безперервне отримання освіти [1, с. 188]. Проте 

навчання онлайн є більш відповідним до звичної нам денної форми навчання: 

студенти все ще мають постійний контакт з викладачами, стабільний розклад, 

що зберігає умови дисципліни та контролю, тоді як у дистанційній формі 

процес засвоєння знань більше перекладається на студентів. 

У 2020 році Україна зазнала нової кризи: вплив COVID-19 та 

карантинних заходів пов’язаних з ним різко вплинув на трудову зайнятість 

населення України: якщо станом на 1 липня 2019 року за даними Держслужби 

зайнятості  в Україні було зареєстровано 287 086 безробітних, то станом на 1 

липня 2020 року їхня кількість склала 517 284 [2, с. 4]. При цьому вартість 



 

Міжнародний форум EFBM’2021 «Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Зміни. Адаптація. Нова економіка» 

 

32 

контрактного навчання у ЗВО зросла на 10% у порівнянні з минулим роком і в 

наступному році також зросте на 10% [3]. Відповідно, для студентів та їхніх 

сімей є актуальним питання працевлаштування, але без шкоди освітньому 

процесу. І онлайн освіта є сучасним та перспективним заходом для вирішення 

ситуації.  

До переваг онлайн форми навчання можна віднести:  

- відсутність прив'язаності до місця навчання. це відкриває більше можливостей 

для усіх людей щодо поєднання навчання та необхіного для них ритму життя: 

можливість поєднувати навчання з трудовою діяльністю, не змінювати місце 

проживання для навчання у бажаному закладі, а також створєння більш 

сприятливих умов для таких груп населення, як люди з обмеженими фізичними 

можливостями; 

- індивідуаізація навчального процесу. кожна людина має свій рівень 

сприйняття нової інформації: одні можуть засвоїти матеріал з першого разу, а 

іншим потрібно прослухати матеріал декілька разів.  

- збільшення фінансових надходжень. залучення більшої кількості студентів до 

навчання на різних рівнях освіти може збільшити кількість контрактних форм 

навчання. 

- зниження рівня психологічного та фізичного навантаження на студентів. 

Навчання проходить у звичних для студента умовах, що знижує рівень стресу і 

відсутня необхідність витрачати час на   

До недоліків онлайн навчання відносять:  

- необхідність у мотивації студентів до збереження необхідних часових рамок 

засвоєння матеріалу. необхідно постійно давати студентам певні завдання, щоб 

не допускати ситуації коли студент повністю ігнорує вивчаємий матеріал.  

- неможливість навчання в онлайн режимі за всіма освітніми напрямами.  

- відсутність умов для розвитку комунікаційних здібностей та сприяння 

соціалізації студентів.  

- проблеми контролю доброчесноті студентів під час складання підсумкових 

іспитів.  

- недоліки в організації навчального процесу. так як такий формат навчання є 

новим для зво, поки що існує ряд проблем в організації навчального процесу та 

підсумкового контролю.  

Отже, в сучасних умовах формування економіки знань, онлайн форма 

навчання вже є сучасним способом отримання освіти, який потрібно поступово 

впроваджувати у ЗВО. Проте вона має ряд недоліків, які потрібно вирішити в 

процесі модернізації навчального процесу. Впровадження такої форми 

навчання є шляхом вирішення ряду проблем, з якими зустрічаються студенти та 

ЗВО при навчанні на денній формі навчання традиційним способом. Це 

допоможе покращити конкурентні позиції ЗВО та підвищувати рівень освіти в 

Україні. Можливість отримання освіти дистанційно є привабливою не лише для 

українських абітурієнтів, але й для іноземців.  Впровадження такої форми 

навчання допоможе підвищити зацікавленість абітурієнтів з інших країн, які 

хочуть навчатися за кордоном, але не мають можливості або бажання покидати 

власну країну. Як відомо, кількість іноземних студентів у ЗВО впливають на 

його місце в світових рейтингах і це допоможе підвищувати позиції 
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українських ЗВО на світовому ринку освітніх послуг. Також відкривається 

більше можливостей залучення іноземних викладачів до процесу викладання, 

що також має позитивний вплив на позиції ЗВО в країні та світі. Тому зараз 

актуальним є питання, як екологічно впровадити онлайн навчання в загальний 

освітній процес, створити єдині положення та умови викладання та контролю 

знань, розробити шляхи збереження академічної доброчесності серед студентів 

під час онлайн навчання. 
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Влада будь якої країни світу має спонукати та стимулювати експертів 

інноваційної екосистеми об’єднуватися у команди для досягнення ефективних 

результатів у реалізації проєктів Індустрії 4.0. Для роботи в командах можуть 

долучатися представники бізнесу, влади, науково-технічних установ, 

громадськості. Інтеграція експертів інноваційної екосистеми в робочі команди 

для вироблення стандартів у реалізації проєктів розвитку Індустрії 4.0 може 

здійснюватися завдяки задіянню стратегії смарт-спеціалізації (Smart 

Specialization Strategy). Смарт-спеціалізація – це концепція і політика 

Євросоюзу, яка ґрунтується на  регіональному економічному розвитку завдяки 

використання та розкриття потенціалу регіональних секторів. В основу цієї 

політики закладено стимулювання владою підприємців, науковців, розробників, 

і у тому числі, налагодження співпраці розробників з підприємствами для більш 

глибокого розкриття потенціалу секторів спеціалізації того чи іншого регіону. 

Має бути взаємодія та тісна співпраця усіх зазначених учасників у команді.  

Нажаль влада деяких країн світу, які знаходяться в процесі 

індустріального розвитку, у тому числі й влада України, не спроможна швидко 

реагувати на досягнення експертів з напрямів розвитку Індустрії 4.0 і 

відповідати вагомим очікуванням від їх ролей у командній роботі. Тобто, 

результати та напрацювання експертами інноваційних екосистем, а саме: 

зібрана та проведена аналітика; розроблені стратегії; досягнення в об’єднанні та 

консолідації між стейхолдерами та експертами; вироблення загальних політик 

та стандартів; фінансування проєктів розвитку, які нажаль не мають 

продовження та підтримки у владних рішеннях, затверджених національних 



 

Міжнародний форум EFBM’2021 «Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Зміни. Адаптація. Нова економіка» 

 

35 

стратегій розвитку та нормативно-правових документах у державній політиці 

розвитку Індустрії 4.0.  

Результатом командної роботи експертів інноваційних екосистем мають 

бути вироблені стандарти, як кращі напрацювання та практики в генеруванні та 

впровадженні якісних інноваційних проєктів Індустрії 4.0 в Україні та інших 

країн світу. Прикладом цього є затверджений Європейським Союзом стандарт 

UNE 16600:2018, який є зараз досить вагомим для усіх учасників інноваційних 

екосистем. Цей стандарт вироблений для процесів R&D&I.  

Розподіл ролей експертів у робочій команді може бути таким, що 

запропоновано у смарт-спеціалізації. Роль науковців у командній роботі 

полягає у формулюванні системних положень розвитку відповідно до певних 

галузей чи сфер, так як вони зазвичай не є лідерами інноваційних процесів. 

Саме науковці можуть виступати як лідери окремих процесів R&D і також як 

policy-maker. Лідерами команди і рушіями інноваційної екосистеми можуть 

виступати інші учасники – представники кластерів, асоціацій, головні 

спеціалісти облдержадміністрації тощо. 

Проблемою інтеграції науковців в інноваційні екосистеми є те, що вони є 

далекими від реального розуміння стану та потреб промисловців. Це є 

проблемою як саме науковцям інтегруватися в інноваційні екосистеми і 

виступати в них експертами, як ефективно взаємодіяти в команді з іншими 

експертами. У роботі [1] висунута теза щодо ролі науковців як експертів в 

інноваційній екосистемі. Автор зазначає «….ми взагалі не могли зрозуміти, яку 

конкретну роль все-ж займають чи можуть займати найближчим часом 

науковці, якщо лідерами інноваційних процесів (згідно проведених голосувань) 

вони не є» [1]. Проведені дослідженні АППАУ [1] надали підтвердження, що 

науковці можуть відігравати дві вагомі ролі: перша роль – вони можуть бути 

власниками окремих процесів R&D (не плутати з керуванням повних 

інноваційних циклів); друга роль – науковці можуть бути як policy-makers, 

оскільки вони здатні чітко та ясно формулювати системні положення розвитку 

у відповідних галузях чи сферах діяльності. 

Важливим і ключовим питанням інтеграції експертів інноваційної 

екосистеми в робочі команди є: розподіл ролей в команді, вибір лідера команди, 

структурування завдань і розподіл їх між експертами; вироблення та 

встановлення системи комунікації та мотивації до командної роботи. У 

командній роботі варто визначитися з вимогами до конкретних процесів та 

проведення моніторингу ефективності їх виконання. Регулярні, системні 

процеси – це не лише як вони виконуються, і які інструменти варто задіяти для 

їх виконання, але й у тому числі, потрібно розглядати, що матимемо на виході, 

який розроблений стандарт в реалізації проєктів розвитку Індустрії 4.0. 

Наприклад, коли розглядається питання колективних зібрань команди 

експертів, стейкхолдерів інноваційних процесів тощо, варто підходити до 

організації даного виду діяльності як бізнес-процесу, враховуючи як логістичну 

складову, так і смислову частину (контент).  

У команду варто здійснювати відбір вмотивованих та професійних 

експертів з кожної з вказаних категорії та підбирати відповідні їм ролі. 

Наприклад, ролі повинні відповідати реальним здібностям експертів, тобто від 
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науковців не завжди варто очікувати прояв лідерських здібностей в прикладних 

розробках, якщо вони спеціалізуються в більшій мірі на фундаментальних 

розробках. Кожен учасник команди повинен розуміти основну ціль проєкту, як 

її досягти, які є співпадіння з особистими очікуваннями. Для цього має бути 

проведена правильна мотивація та стимулювання експертів командної роботи. 

Реалізацій проєктів з Індустрії 4.0 передбачає включення наступних 

рушіїв колаборації, які мають бути вироблені на початкових стадіях 

розроблення моделі інноваційної екосистеми та враховані при формуванні 

команд експертів: системний нетворкінг, довіра та взаєморозуміння, стандарти 

(кращі практики), правила гри (політики, інструменти), партисипативність [2].  

1. Нетворкінг, як системний структурний елемент колаборації повинен 

мати за мету регулярні зустрічі експертів команди для реалізації проєкту 

розробки стратегії у розвитку Індустрії 4.0 (наприклад, щотижневі тематичні 

зустрічі регіональних спільнот інноваційних екосистем тощо).  

2. Довіра є основним ключовим інструментом взаєморозуміння членів 

команди, і це можливо досягти завдяки задіянню нетворкінгу (прикладом цього 

можуть бути зустрічі та візити зокрема на місцеві підприємства), розробка 

спільного плану дій та стратегій досягнення основної цілі командної роботи 

експертів. Навіть, при можливості, варто зафіксувати цінності учасників 

командної робот (наприклад, розробити етичний кодекс тощо). І головне, варто 

зауважити, що за цим ключовим рушієм колаборації потрібно готувати звіти.  

3. Стандарти та їх вироблення є вагомим елементом у колаборації 

експертів та виробленні ефективних інноваційних рішень. Потрібно задіяти 

найкращі практики провідних країн світу, у тому числі країн ЄС. Для процесів 

R&D&I у країнах ЄС досить широко застосовується стандарт UNE 16600:2018.  

4. Правила гри – це дотримання політики командної роботи експертів в 

екосистемі, яка базується на механізмах, інструментах стимулювання 

колаборації, генерування та впровадження якісних інноваційних проєктів 

Індустрії 4.0. Прикладом стимулювання, може бути надання податкових пільг 

резидентам місцевого індустріального парку/технопарку; формування фондів, 

основною метою яких, є винагородження переможців стартап проєктів.   

5. Партисипативність полягає в залученні експертів до вироблення 

колективних, спільних рішень у розробці та реалізації проєктів Індустрії 4.0. 

Для цього досить важливим є залучення до командної роботи експертів різних 

категорій екосистеми. Прикладом цього можуть стати сформовані комітети 

розвинутих кластерів, які є управлінцями різних категорій.  

Спільні інноваційні рішення та плани експертів мають бути спрямовані на 

інноваційний розвиток регіону в тому числі. Не допускати помилки стосовно 

того, щоб пророблена плідна робота експертів-аналітиків доводилася лише до 

«спостерігачів», оскільки на цьому буде припинено цикл в реалізації 

вироблених стратегічних рішень в розвитку Індустрії 4.0. Робота експертів 

команди має бути реалізована та доведена до кінцевої мети, яка ставилася перед 

командою щодо генерування та впровадження якісних стратегічних рішень в 

реалізації інноваційних проєктів Індустрії 4.0.  
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The coronavirus has fundamentally changed the global agenda. The number of 

infected in all countries of the world as of 06/17/2021 exceeded 177 million [1]. It 

caused a crisis in literally all areas. As a result, the world is experiencing the most 

significant economic crisis since the major depression.  

In recent years, tourism in Georgia has represented one of the most critical 

sectors of the economy, which generated about 11.5% of the country's GDP. In 2019 

(the most successful year in the development of international tourism in recent 

decades), the total number of visitors reached 9,258.0 thousand people, which is 7.8% 

more than the corresponding period last year. During the same period, Georgia's 

income from the tourism industry exceeded $ 3.3 billion [2]. 

The travel hazard and closed borders caused by the COVID-19 pandemic have 

had the most negative impact on the tourism industry. With the spread of the 

pandemic, the tourism industry has been the most vulnerable and most affected. 

According to the National Tourism Administration of Georgia, in 2020, the number 
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of international tourists arriving in Georgia amounted to 1,514.4 thousand people, 

80.4% less than the same indicator of the previous year [2]. 

The Georgian government for tourism companies and persons involved in the 

tourism sector developed an anti-crisis plan for the survival of tourism in the context 

of the coronavirus pandemic, which included deferred loans, exemption from 

property tax, support for hotels, travel companies and support for guides because due 

to the pandemic more of all, it was the tourism industry that suffered. Consequently, 

to support the tourism industry, the government has specially developed targeted 

programs to help the tourism industry overcome the crisis and revive. The total 

budget of the anti-crisis plan is 200 million lari [3, p. 406].  

Since March 2021, after a sharp decline in the growth rate of the spread and the 

appearance of hope for the complete disappearance of the pandemic, travel 

companies and resorts need to make many efforts to ensure that the post-quarantine 

service is really at its best. The task of the tourism business is to attract and then 

retain the loyalty of the first tourists. The same can be said for health centers and 

gastronomic tourism. The noted and other so-called niche destinations have the 

opportunity to attract not only domestic but also foreign tourists in the new realities 

created.  

The slowdown in the growth rate of the COVID-19 pandemic was reflected in 

the gradual increase in international tourists in early 2021 (Table 1). 

As the table shows, at the beginning of 2020 (January-February), the 

international tourists number slightly exceeded the figures for the same period in 

2019, which is explained by the fact that the first case of infection with the COVID-

19 virus in Georgia was detected on February 26, 2020 [4], after which there was a 

sharp decline in the international tourists' number, and it steadily declined until 2021. 

In 2021, there was a gradual increase in international tourists and in April 

already exceeded the same indicator for the corresponding period last year. In May 

2021, the increase in international tourists already amounted to 280.5% compared to 

May 2020. True, the indicators of the number of international tourists for five months 

of 2020 are still significantly higher than the same indicator for 2021 (the reason for 

which is the absence of restrictions on the arrival of international tourists in January-

February 2020). However, in our opinion, very shortly, indicators of 2021 the number 

of international tourists arriving will surpass the indicators of 2020. The optimistic 

opinion we have noted about the growth in the number of international tourists 

arriving is based on the decision of the Government of Georgia, and according to 

which the domestic tourism season opens from June 15, 2021, and from July 1, 

borders are opened for international tourists. 

In addition to the above, it is necessary to take into account that the 

Government of Georgia has developed the "Basic data of the country and destinations 

for 2021-2024", which notes that the global nature of the crisis has significantly 

affected all sources of income, especially the tourism sector. Against the backdrop of 

the economic crisis, economic activity has dropped significantly. The shock was 

bilateral, both on the demand and supply sides. As a result, the business began to 

experience significant financial difficulties and the danger of losing jobs. 
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Table 1.  

The number of international tourists for five months 2019-2021 
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January 528,7 633,2 34,8 +104,3 -598,4 +19,8 -94,6 

February 469,5 466,4 42,1 -3,1 -424,3 -0,7 -91,0 

March 619,3 233,5 57,7 -385,8 -175,8 -62,3 -75,3 

April 647,8 35,5 85,8 -612,3 +50,3 -94,6 +241,7 

May 723,2 39,0 109,4 -684,2 +70,4 -94,7 +280,5 

5 months 2988,5 1407,6 329,8 -1580,9 -1077,8 -52,9 -76,6 

Source: Georgian National Tourism Department. https://gnta.ge/ge/ 

 

- In this regard, it was noted that the short-term priorities of the economic policy of 

the Government of Georgia would be; 

- Reducing negative effects / minimizing economic losses caused by the COVID-19 

pandemic; 

- Restoration of existing positive trends and ensuring rapid economic growth. 

The travel industry has been hit hardest by the COVID-19 pandemic. 

Consequently, in the coming years, the efforts of the Government of Georgia will be 

aimed at restoring the previously achieved results and further developing the tourism 

sector. 

In this regard, in our opinion, it is necessary to form a new vision of the sphere 

of tourism development. The new tourism development strategy should be based on 

the requirements of diversification and quality improvement and new methods of 

tourism promotion [5–7]. It is also necessary to consider the support of the business 

to provide high-quality services, which will allow attracting tourists with a high-

paying capacity.  

In particular, taking into account the plan "Basic data of the country and 

directions for 2021-2024" developed by the Government of Georgia, in order to 

further develop the country's tourism potential in the post-virus period, it seems 

necessary to carry out the following measures: 

- in the direction of tourism recovery and crisis management. With the involvement 

of the private and public sectors, it is necessary to organize the preparation of a 

strategic plan, the purpose of which will be to help Georgia adapt the “tourism 

strategy 2025”, taking into account the existing challenges, which cover periods 

during and after the pandemic, in order to implement an effective and timely tourism 

recovery; 

- for the next four years, continue to diversify the target countries, which implies an 

increase in the market share of the European Union and new markets (China, USA 

and others). As the trend in the spread of COVID-19 decreases, identify target 

countries and, accordingly, carry out relevant international marketing activities. 

https://gnta.ge/ge/
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- to improve the level of quality of service through the broader introduction of 

advanced training programs for those employed and those wishing to engage in 

tourism activities; 

- considering European practice to implement sustainable development of the tourism 

industry and improve the level of service, an approximation to the directive of the 

European Parliament, improvement of the legislative framework for tourism. Taking 

into account the noted legislative framework, introduce a higher standard of travel 

safety and consumer protection. At the same time, with the formation of the 

legislative base, the coordination of national and regional policies will be 

strengthened. 

- to develop new and expand existing tourism products to meet the needs of the 

international market. 

- to expand the "wine tour" program to a new quality standard. The nationwide 

project will target those family wineries and businesses across the country that host 

wine tour programmers. 

- to pay special attention to the development of mountain resorts. To this end, 

improve the ski infrastructure of ski resorts (Gudauri, Bakuriani, Goderdzi, Tetnuldi 

and others) and create new tourism products "4 seasons". 

In nature, everything has its beginning and its end. The current crisis in the tourism 

industry due to the COVID-19 coronavirus pandemic will end sooner or later. In this 

regard, today it is worthwhile for the government and all subjects of the tourism 

industry to think and develop effective measures to counter the global threats that it 

may face again in the future [4, p.408]. 

References: 
1. Coronavirus cases and deaths in the world statistics (table online). 

https://infotables.ru/meditsina/1197-tablitsa-koronavirusa (In Russian) 

2. Georgian National Tourism Department. https://gnta.ge/ge. (In Georgian) 

3. Devadze A., Devadze L. COVID-19 Pandemic and Tourism in Georgia: Challenges and 

Development Prospects he modern movement of science: theses add. XII International 

Scientific and Practical Internet Conference, April 1-2, 2021 - Dnipro, Ukraine, 2021, Vol. 

1, 493 p. (In Russian) 

4. Preventing the spread of coronavirus in Georgia. stopcov.ge. (In Georgian) 

5. Olshanska O., Prokopenko O., Devadze A., Kostynets V. The Current State and 

Prospects for the Development of the Tourism Industry in Ukraine and Georgia: A 

Comparative Analysis. Management, Tourism, Culture. Studies and Reflections on Tourism 

Management, edited by Ł. Burkiewicz, A. Knap-Stefaniuk. Kraków: Ignatianum University 

Press, 2020, pp. 113-130. 

6. Prokopenko O., Larina Ya., Chetveryk O., Kravtsov S., Rozhko N., Lorvi I. Digital-

Toolkit for Promoting Tourist Destinations. International Journal of Innovative Technology 

and Exploring Engineering (IJITEE). October 2019. Volume 8, Issue 12, pp. 4982-4987. 

https://doi.org/10.35940/ijitee.L3745.1081219 

7. Prokopenko O.V., Olshanskaya A.V., Devadze A.Kh., Kostinets V.V. State and prospects 

for developing tourist destinations in Ukraine and Georgia. Dialogue of researchers and 

experts - opportunities for the integration development of the CIS countries: Sat. tr. 

international scientific and practical. conf. (September 3-7, 2019). B . National Academy of 

Sciences of the Kyrgyz Republic, 2019 . - P. 101-106. (In Russian) 

https://infotables.ru/meditsina/1197-tablitsa-koronavirusa
https://gnta.ge/ge
https://stopcov.ge/
https://doi.org/10.35940/ijitee.L3745.1081219


 

Міжнародний форум EFBM’2021 «Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Зміни. Адаптація. Нова економіка» 

 

42 

Дербенова Яна 

канд.екон.наук, асистент 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

 

СВІТОВА РОЗДРІБНА ІНДУСТРІЯ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ВИКЛИКИ ДЛЯ 

БІЗНЕСУ 

 

Ключові слова: роздрібна торгівля, поведінка споживачів, бізнес-

тенденції, електронна комерція 

Derbenova Yana 

PhD, Assistant Professor, 

Taras Shevchenko National University of Kyiv 

 

THE WORLD RETAIL INDUSTRY: TRENDS AND CHALLENGES 

FOR BUSINESS 

 

Key words: retail, consumer behavior, business trends, e-commerce 

 

When the coronavirus pandemic led to lockdowns and restrictions that 

drastically slowed business and disrupted supply chains, many companies were 

forced to make financial cuts. 

Businesses are predicted to be impacted by a global economic crisis as a result 

of a reduction in global demand and increased operational risk. In this context, banks 

and financial institutions will experience high pressure on net-interest margins and 

increased operational risks. On the other hand, consumers are challenged by reduced 

income, which in turn reduces their repayment capacity, and leads to conservative 

spending post the pandemic. 

The retail industry is in uncharted territory. While non-discretionary categories 

have witnessed high temporary spikes, the impact on segments like fashion has been 

catastrophic, resulting in store closures, staff furlough, and other measures to control 

costs and maintain short-term solvency. COVID-19 has brought a significant shift in 

consumer behavior while they are locked at home - an inclination towards comfort 

foods and a marked shift to digital for shopping, entertainment, and education.  

The global retail industry is on an upward growth trend in 2021 following a 

deep tumble in 2020 as a result of the coronavirus pandemic. The retail industry 

growth forecast for 2021 is 7.2 percent. This is a 12.3 percentage point jump from the 

5.7 percent dip experienced in 2020, which experts attribute to a higher unwillingness 

by consumers to spend amid economic uncertainty. Despite the surge to positive 

numbers in 2021, the retail industry’s growth is expected to slow down slightly next 

year. 2022’s retail industry growth forecast is just a fraction lower at 6.6 percent [1].  
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Picture 1. The Dynamics and forecast of retail industry (in trillions of USD)[1] 

 

Projections put in-store purchases at 78.6% of worldwide retail sales by 2024; 

in North America, 82.4%. Of US ecommerce’s 2020 share, the top-ten online retailers 

account for 60%; Amazon, a whopping 38% [1]. 

To successfully conduct business in today's environment, companies need to 

catch trends and respond quickly to them. Let's take a look at a few of them. 

1.There will be a growing volume of voice search.  

Not only do more people own smart speakers, but they also rely on voice 

assistants to complete daily tasks. Loop Ventures forecasts that 75% of U.S. 

households will own a smart speaker by 2025 [2]. 

2.On-site personalization uses those insights to create individualized 

experiences. Buyers of all sorts — including B2C and B2B — are looking for 

personalized, custom shopping experiences online. The data collected from AI is 

what makes it possible for a buyer to get personalized product recommendations and 

detailed customer service. Implementing personalized experiences on-site or in 

marketing efforts has been shown to have a strong effect on revenue, with one study 

finding it had a 25% revenue lift for retailers scaling advanced personalization 

capabilities [3]. 

3. Chatbots improve shopping experiences. Chatbots interact with online 

shoppers much like an in-store sales associate would do. Today's shopper wants to be 

able to find and buy a product in just a few clicks, and if they can't, they get 

frustrated. This is where a chatbot can step in and save the sale. Experts predict that 

80% of businesses will be using chatbots in 2023 [4]. 

4. Mobile shopping is still on the move. Mobile shopping allows customers to 

make purchases from anywhere, which is vital in today's world. However, if your 

ecommerce site isn't responsive on mobile or through web apps, you'll be missing out 

on big opportunities. Shoppers who are mobile users want the added convenience, 

plus the ability to pay digitally. In 2019, Statista estimated that by the end of 2021, 

73% of ecommerce sales will take place on a mobile device. 

5. Businesses should optimize digital strategy for conversion. Getting potential 

customers to your site is one task but getting them to convert is another. In 2021, 

businesses are looking to improve their conversion rates by optimizing their product 
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pages. Multi-channel selling is also another way to get conversions, whether through 

Facebook advertising or shopping ads on Google. 
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Merchandising covers many aspects from effective goods laying-out 

techniques, signage, social media integration to increasing footfall, to ensuring the 

effectiveness of your in-store marketing. But the role of merchandising has been 

extremely affected by new reality, buying process, and digitalization. New strategies 

are emerging to underpin the interconnection between physical and digital store. In 

the current moment consumers are facing unprecedented uncertainty. As they adjust 

to life in a new normal, they are looking to retailers to offer more than business as 

usual. Customers seek greater choice, transparency and control in how they shop 

without compromising on the level of personalized sales and service they expect.  

Therefore, it is necessary to identify trends that are taking place in the merchandising 

and requirements for the retail. 

The changes represented in the Consumer Confidence Index (CCI) are the 

demonstration of consumer confidence in economic activity. The CCI is a survey, 

administered by The Conference Board, that measures how optimistic or 

pessimistic consumers are regarding their expected financial situation. The CCI is 

based on the premise that if consumers are optimistic, they will spend more and 

stimulate the economy but if they are pessimistic then their spending patterns could 

lead to a recession [2]. 

While CCI of OECD countries varies above or slightly below 100 after 

COVID-19 and demonstrate permanent consumers’ confidence towards the future 

economic situation. The situation in Ukraine is the opposite. The CCI in Ukraine 

reached its lowest level of 60.7 points in April 2021 and characterized by significant 

fluctuations, indicating pessimistic attitude towards future developments in the 

economy, resulting in a tendency to save more and consume less [1].  



 

Міжнародний форум EFBM’2021 «Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Зміни. Адаптація. Нова економіка» 

 

46 

 
Figure 1. Top 5 retail trends of 2021  
Source: [4] 

 

According to the research of ContactPigeon Marketing Platform, the main 

retail merchandising trends of 2021 are: Artificial Intelligence (AI), visual commerce, 

personalization, influencer marketing and omnichannel retail (Fig.1). But it is worth 

remembering about other trends such as: social commerce, contactless shopping 

experience, voice commerce, in-store digital solutions, social distancing compliant 

technologies etc.   

Hugo Fabry points out the fact that between massive digitalization and a return 

to nature, the trends in visual merchandising and visual packaging may seem 

contradictory, but they are perfectly complementary. Dig in, get inspired and 

remember: in the age of personalization, each trend must be adjusted to suit the point 

of sale and the customer base [6]. 

Analyzing abovementioned merchandising trends, key retail requirements need 

to be picked out to meet the new challenges of the COVID-19 and the volatile 

economic situation.  

Matthias Spanke identifies that the biggest challenge is to dispel customers’ 

fear of getting infected with the COVID-19. Firstly, companies should clearly 

communicate what appropriate safety measures they have to offer consumers. 

Secondly, customers’ financial future should be taken into account.  In the 

US, Hyundai is advertising with the so-called Job Loss Protection Program, which is 

waiving payments on a purchased car for buyers for up to six months in the event 

they lose their jobs. Thirdly, companies should improve the speed and convenience of 

the internet trade, from easy and fast surfing through a plethora of products to 

payment at the touch of a button and delivery within a very short time to easy 

exchange of goods [3]. 

In conclusion, every retail business must excel in a number of core areas to 

keep pace – personalization, staffing, supply chain and cross-channel experience, all 

while  simultaneously ensuring consumer and employee safety throughout each step 

of the shopper journey. The best way to overcome crisis is to adapt to new conditions 

and rules. Such adaptation in merchandising is simply impossible without the 

digitalization of the entire business process in a single management system. 



 

Міжнародний форум EFBM’2021 «Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Зміни. Адаптація. Нова економіка» 

 

47 

 

References:  

 

1. Consumer confidence index (CCI) [Electronic source]. Retrieved from: 

https://data.oecd.org/leadind/consumer-confidence-index-cci.htm  

2. Ganti, A. (2020). Consumer Confidence Index. [Electronic source]. Retrieved 

from: https://www.investopedia.com/terms/c/cci.asp 

3. Matthias Spanke (2020). Retail Isn't Dead: Innovative Strategies for Brick and 

Mortar Retail Success. Cham: Palgrave Macmillan. 

4. Retail Trends 2021: What 61 Industry Experts Predict for the Post Covid-19 Era 

[Electronic source]. Retrieved from: https://blog.contactpigeon.com/retail-trends-

2021/  

5. Ukraine Consumer Confidence (2021). [Electronic source]. Retrieved from: 

https://tradingeconomics.com/ukraine/consumer-confidence 

6. Hugo Fabry (2020). Visual Merchandising: What are the trends for 2020. 

[Electronic source]. Retrieved from: https://marins.net/en/visual-merchandising-

trends/  

 

https://data.oecd.org/leadind/consumer-confidence-index-cci.htm
https://www.investopedia.com/terms/c/cci.asp
https://blog.contactpigeon.com/retail-trends-2021/
https://blog.contactpigeon.com/retail-trends-2021/
https://tradingeconomics.com/ukraine/consumer-confidence
https://marins.net/en/visual-merchandising-trends/
https://marins.net/en/visual-merchandising-trends/


 

Міжнародний форум EFBM’2021 «Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Зміни. Адаптація. Нова економіка» 

 

48 

Драгун Андрій 

аспірант  

Український державний хіміко-технологічний університет 

м. Дніпро, Україна 

 

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

УКРАЇНИ І ЇЇ МІСЦЕ 

В СИСТЕМІ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА 
 

Ключові слова: харчова промисловість, продовольча безпека, вплив на 

економічне зростання, інвестиції, досвід 

 

Dragoon Andrew 

graduate student  

Ukrainian State University of Chemical Technology 

Dnipro, Ukraine 

 

CURRENT TRENDS IN THE FOOD INDUSTRY OF UKRAINE AND ITS 

PLACE  

IN THE WORLD ECONOMY 

 

Key words: food industry, food security, impact on economic growth, 

investment, experience 

 

Як відомо, харчова промисловість призначена для виробництва продовольчої 

продукції, яка є основою існування людей на планеті. Цим обумовлений 

необхідний розвиток харчової промисловості. 

Дослідження експертів ФАО, показало, що в сучасному світі майже 10% 

населення недоїдає. Також експерти ФАО визначили, що нормальні умови 

харчування обумовлені рівнем споживання у 2200 - 2500 ккал на добу [1]. 

Також можна зазначити, що цілковита продовольча безпека країни 

характеризується наявними запасами продовольства, які перевершують середні 

потреби населення країни на 30%. Щоб забезпечити такі умови виходячи з 

нинішнього рівня, експерти вважають, що необхідно збільшити світові запаси 

продовольства: у країнах, що розвиваються на 18%, у країнах Східної Африки 

на 50 %, в країнах Азії - на 14 %, а в Латинській Америці - на 8 % [1]. 

Для визначення місця галузі в економічній системі нашої країни можемо 

порівняти ВВП та обсяги реалізованої продукції харчової промисловості. В 

Україні в системі видів економічної діяльності вона класифікується як 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (код за КВЕД 

10+11+12). 

У таблиці 1 наведено співвідношення обсягу реалізованої продукції галузі до 

ВВП в динаміці за 2010-2020 роки.   
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Таблиця 1 

Співвідношення обсягу реалізованої продукції харчової галузі до ВВП в 

динаміці за 2010-2020 роки 

 

Роки 
Харчова промисловість, всього, 

млрд. грн. 

ВВП, 

млрд. грн. 

Співвідношення, 

% 

2010 187,5 1082,57 17,32 

2011 216,5 1316,60 16,44 

2012 245,9 1408,89 17,45 

2013 253,4 1454,93 17,42 

2014 302,4 1566,73 19,30 

2015 398,0 1979,46 20,11 

2016 462,4 2383,18 19,40 

2017 548,4 2982,92 18,39 

2018 589,9 3558,71 16,58 

2019 616,2 3974,56 15,50 

2020 668,1 4194,10 15,92 

Складено автором за даними [2]. 

 

Як видно з наведених даних, частка харчової промисловості в структурі ВВП 

найменше значення мала у 2019 -2020 роках (15,5 % - 15,92 %), але цей 

показник має стійку тенденцію до зниження в останні п’ять років. 

За даними Державної служби статистики України, у 2015 році внесок 

харчової промисловості у ВВП був найбільшим і складав 20,11 %. 

Стагнація у харчовій промисловості впливає на загальний стан 

промисловості, адже питома вага цієї галузі значна. І, якби, показники у 

харчовій промисловості зростали, вони б позитивно вплинули на зростання 

ВВП країни в цілому. 

Незадовільні показники галузі за останні два роки можна пояснити тільки 

скороченням доходів вітчизняних домогосподарств (і відповідним скороченням 

приватного споживання) та зростанням цін на продукцію харчової 

промисловості, навіть в умовах помірного зростання імпорту продуктів [3]. 

Для прикладу можна навести досвід Польщі щодо розвитку харчової галузі. 

Так за  період 2004-2018 рр. виробництво продовольства в цій країні зростало в 

середньому на 4,2 % в рік. Взагалі в Польщі харчова промисловість має шосту 

позицію за обсягом реалізації продукції, що визначається різноманітними 

чинниками, в тому числі купівельною спроможністю валюти країни. Тобто, 

Польща розвиває та наздоганяє показники передових країн ЄС щодо харчової 

промисловості. Натепер польська харчова промисловість виробляється до 9 % 

обсягів ЄС,  частка населення становить 7,5 %, а частка в ВВП ЄС становить 3 

%. Наведені показники свідчать про використання потенціалу галузі в зростанні 

та є одними з найвищих серед країн ЄС, що вдвічі вище, ніж у середньому по 

Європейському Союзу, а також вищі, ніж у країнах ЄС-13 [4].  

Таким чином, можна зазначити, що ринок продукції харчової промисловості 

забезпечує потреби населення у продовольстві, є джерелом формування 

потужного експортного потенціалу та збільшення валютних та бюджетних 

надходжень. Розвиток потенціалу ринку харчової промисловості  є гарантом 

продовольчої безпеки держави. 
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При цьому економічний вплив харчової галузі поширюється на сектори, що 

мають особливо сильні зв'язки зі сферою роздрібної торгівлі, охороною 

здоров'я та соціальною допомогою, виробництвом упаковки та тари для 

продуктів харчування, відпочинком і проживанням, також ресторанним 

бізнесом та іншими. 

Не можна оминути увагою й той факт, що достатній рівень інвестицій в 

харчову галузь є фактором довгострокового економічного зростання. Нестача 

таких інвестицій може стримувати зростання економіки протягом тривалого 

періоду.  

Тож харчова галузь має значний потенціал для росту та потребує додаткових 

інвестиційних ресурсів з метою її розвитку та реалізації конкурентних переваг в 

виробництві продуктів харчування на рівні світового господарства. 
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Contemporary economic activities of business organizations occur under the 

activation of globalization processes, enhancement of the economic, political, and 

cultural relations between countries, internationalization of markets of goods and 

services, and intensification of rivalry. The aforementioned tendencies form new 

requirements to the functioning of companies within the international environment 

and improve the relevance of forming effective models for the interaction of business 

operators based on a partnership agreement. Experts point out that the creation of 

partnership structures between companies ensures considerable advantages for such 

enterprises, as well as for a country in general. At the macro-level, the partnership 

interaction fosters the economic growth of countries, conduces to the decrease of 

crisis phenomena in various sectors of the economy, and provides the balance within 

interrelated economic processes. At the micro-level, a successfully built partnership 

model provides enterprises with international competitive advantages, enables to 

extend amounts of production, to increase profits, to acquire new experience and 

knowledge, to activate innovative activities, etc. 

The great number of scientific papers is dedicated to disclosing issues of 

developing the partnership relationships within an economic system and aspects of 

the international collaboration of enterprises. It is worth mentioning foreign and 

domestic experts such as Ronald H. Coase, Boris A. Reizberg, Arthur A. Thompson, 

Anzhela Ignatiuk, V. Kumar, Paul Greenberg, Galyna Filiuk, Anton Filipenko and 

others. Scholars such as Tetiana Tsygankova, Alla Starostina, Tetiana Reshetilova, 

Tetiana Kuvaieva, V.G. Balan dedicate their scientific papers to studying partnership 

relationships at the micro- and macro-levels from the standpoint of forming 

integrational relations. A majority of scientists emphasizes the importance of a 

continuous process of the interaction between participants of partnership relations and 

equality of parties joined by the mutual interest. Eventually, these processes ensure 
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achieving a general objective of partnership and gaining additional benefits from the 

long-term collaboration. 

A strategic objective of the long-term collaboration, which is grounded in the 

coherence of the strategic interests, reciprocal benefit, and interdependence of parties 

in order to meet their economic interests, stipulates characteristics of partnership 

relationships between companies. Building a plan for the economic interaction of 

participants contemplates determining principles of partnership relations, combining 

material, technical, and information resources, redistributing entrepreneurial risks, 

determining a partnership form, etc.  In the context of the researched problematics, 

scientists highlight the need for building the model for partnership relations, which 

will provide achieving a strategic objective of the collaboration. It is necessary to 

mention that a concept of a model for partnership interaction is referred to as either 

undertaking a certain form of partnership relations by business organizations or 

drawing up a general conception and strategy of partnership relations at the micro-

level (within an organization) and at the macro-level (for prognosticating and 

controlling factors, which influence internal and external environments of an 

enterprise) 2, p. 339. 

The formation of the model for partnership relations cannot be limited only to 

determining an optimal form for the economic interaction. Modelling of an economic 

partnership system contemplates the proper indication of preconditions for the future 

collaboration, ascertaining intrinsic characteristics of such activity, and disclosing 

interrelations between economic phenomena and processes, which form in the 

interaction between business operators within the international environment. Figure 1 

shows the suggested model for strategic economic partnership, which encompasses a 

certain sequence of phases. 

According to the suggested model, at the beginning of the first analytical 

phase, we need to perform strategic diagnostics of an enterprise, using various 

instruments of strategic analysis (particularly SWOT-analysis, GAP- analysis, and the 

Profit Impact of Market Strategy (PIMS). The strategic interaction of participants of 

partnership relations is essentially a tool for ensuring meeting their strategic interests. 

Therefore, indicating the economic interests of partners is utterly important for 

formulating a future strategic objective of economic partnership. Taking into account 

the certain strategic interests, a company determines prior directions for the 

collaboration and may describe potential partners’ profiles. 

In the second exploratory phase, we need to search for and to form a list of 

enterprises being potential partners. Strategic analysis of potential partners, 

determining their key competencies and financial capabilities, and ascertaining their 

economic interests are important components of this phase. Strategic diagnostics of 

potential partners underpins the initial selection of companies considered to be 

attractive for the collaboration. This selection also takes into account your 

enterprise’s set of competencies, as well as weaknesses and current competitive 

positions.  

In the third strategic phase, it is necessary to mutually draw up proper 

principles for partnership relations, to formulate a general strategic objective of 

economic partnership, to ascertain prior spheres for partnership, and to develop a 

program for achieving the established objective. In discussing collaboration terms, 
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future partners identify spheres of mutual collaboration, determine a contribution of 

each of partners to organizational, managerial, and marketing spheres, to a sphere of 

technological development and scientific research, to financial, investment and 

manufacturing spheres, discuss the distribution of profits and risks of economic 

activities, and establish limits of independence from a partner. 

 

   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Business model for forming the partnership relations of companies  

 

The last fourth phase implies the implementation of collaboration and 

assessment of the partnership effectiveness. In this phase, in case of necessity, there is 

a need to determine directions for correcting an interaction strategy from the 

standpoint of achieving the established strategic objective of partnership and the 

influence of dynamic factors, which are inherent to an external environment of 

partners, on their further interaction.  

It is expedient to orient further scientific researches towards determining 

proper criteria for assessing spheres of interaction, depending on forms of partnership 

relationships, and developing procedures for coherence of the economic interests of 

partners in order to more effectively formulate a general strategic objective of 

economic partnership. 
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Сучасна економіка ідентифікується як економіка знань. Здатність 

продукувати і комерціалізувати нові актуальні релевантні знання є важливою 

конкурентною перевагою як окремих підприємств, так і національних економік 

у цілому. Ефективне управління знаннями дозволяє адаптуватися до 

перманентно мінливих умов зовнішнього макро- і мікросередовища 

спричинених трансформацією технологічних укладів (завершенням V і 

зародженням VI), а також початком IV промислової революції, знаходити і 

реалізовувати  нові ринкові можливості інноваційного розвитку, продукувати і 

комерціалізувати інноваційні розробки, успішно конкурувати на національному 

і зарубіжних ринках. В цих умовах актуалізується проблема формування 

ефективних стратегій орієнтованого на знання інноваційного розвитку 

підприємств промисловості як галузі, що впливає на темпи науково-технічного 

прогресу всієї національної економіки. Для вітчизняної промисловості, що 

базується на виробництвах ІІІ і IV технологічних укладів, ці стратегії повинні 

реалізовувати концепцію інноваційного випередження. Проте реалізація 

зазначених стратегій потребує певного рівня потенціалу інноваційного 

розвитку, який уможливлює продукування актуальних релевантних знань і їх 
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комерціалізацію як безпосередню (патентів, ліцензій, технологій тощо), так і 

інноваційних продуктів у які втілені нові знання. 

У цьому контексті виконано аналіз і оцінку потенціалу орієнтованого на 

знання інноваційного розвитку промислових підприємств України. Відповідно 

до запропонованого підходу оцінювання виконується в кілька етапів: 

- попередня оцінка інноваційних можливостей країни за унормованими 

значеннями індикаторів Глобального інноваційного індексу [1], що 

характеризують ресурсну базу і можливості національної економіки 

продукувати та комерціалізувати нові знання;  

- поглиблена оцінка основних способів отримання знань промисловими 

підприємствами (маркетинг знань, купівля знань, навчання, внутрішні і 

зовнішні НДДКР), їх порівняння з країнами ЄС; 

- поглиблена оцінка основних напрямів використання отриманих нових 

знань промисловими підприємствами (безпосередня комерціалізація знань, 

комерціалізація продуктів у які втілені нові знання, удосконалення системи 

управління підприємством тощо), їх порівняння з країнами ЄС.     

Способи отримання і напрямки використання знань виділені згідно [2]. За 

результатами оцінювання визначено сукупності складових інноваційних 

можливостей країни які сприяють реалізації орієнтованих на знання стратегій 

інноваційного розвитку, а також тих, що її ускладнюють. Проте комплексна 

оцінка інноваційних можливостей свідчить про все ще достатній  у цілому їх 

рівень. Окреслено складові на посилення яких слід звернути увагу. Методом 

SWOT-аналізу визначено сильні і слабкі сторони системи управління знаннями 

промислових підприємств (управління їх продукуванням і використанням). 

Запропоновано рекомендації щодо підвищення ефективності управління 

знаннями для забезпечення інноваційного розвитку вітчизняних промислових 

підприємств, а також посилення їх позицій на міжнародних ринках. 

Узагальнення отриманих результатів дозволяє зробити висновок, що 

вітчизняні промислові підприємства мають потенційну здатність ефективно 

продукувати нові знання, а також формувати на їх основі стратегії 

випереджаючого інноваційного розвитку. Реалізація цих стратегій дозволить 

формувати, посилювати і реалізувати відносні конкурентні переваги, а також 

займати провідні позиції на національному і міжнародних ринках, що 

сприятиме інноваційному зростанню економіки України в умовах 

трансформації технологічних укладів і четвертої промислової революції.  
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В сучасних умовах господарювання процес управління діяльністю 

підприємств, незалежно від форми та напрямку здійснення підприємницької 

діяльності, побудований на основі концепцій маркетингу, які дозволяють не 

тільки ефективно управляти підприємством, але і формувати, організовувати та 

реалізовувати окремі сфери діяльності суб’єктів господарювання, такі як: 

виробництво, товарна політика, ціноутворення, збут і розподіл, просування 

тощо. Найбільш важливою серед них є товарна політика, яка формується під 

впливом ринку, потреб споживачів, конкурентів і повинна ґрунтуватись: на 

проведенні ефективних ринкових, маркетингових досліджень; розробці 

необхідного асортименту; визначенні корисних споживчих властивостей 

товарів і послуг, які забезпечать попит на ринку та відповідний рівень 

конкурентоспроможності як продукції, товарів і послуг, так і самого 

підприємства; врахуванні умов та вимог стандартизації і сертифікації тощо. 

Вказані процеси, не тільки безпосередньо відносяться до ефективної товарної 

політики, але їх врахування в маркетинговій діяльності сприятиме ефективному 

процесу її управління. Тому, дослідження і характеристика товарної політики 

як складової маркетингової діяльності на сьогодні є вельми важливим і 

необхідним. 

Дослідженням сутності та важливості товарної політики приділено 

чимало наукових праць українських та зарубіжних дослідників: 

Л.В.Балабанової [1],  Б.Бермана [2], В.Я.Кардаша [3], Ф.Котлера [4], 

Є.В.Крикавського [5], Н.О. Криковцевої, [6] Н.Б. Ткаченко [7] та ін. Критичний 

аналіз публікацій вказує на те, що можна виділити два основні напрямки у 

розумінні сутності товарної політики. Перший, окреслений управлінськими 

діями, і передбачає визначення товарної політики, як курсу чи системи дій, 

сукупністю засобів і інструментів, що впливають на думку споживача і 

сприяють формуванню ефективної товарної політики [3,7-9]. Другий напрям – 
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маркетинговий, який вказує на те, що товарна політика є частиною 

маркетингової діяльності, яка пов’язана з плануванням, розробленням і 

реалізацією стратегій і конкурентних переваг, а також характеристик товару, 

що в кінцевому випадку забезпечують задоволення потреб ринку та прибуток 

підприємству [1-2,5]. Зоріна О.І., також погоджуються з попередніми 

дослідниками і вважають, що товарна політика є ядром маркетингових рішень 

щодо придбання товарів та методів їх просування [11, с.6].  

Щодо зарубіжних науковців, то можемо відмітити праці Ф.Котлера, 

Б.Бермана, Дж.Бернета та ін. [2,4,12]. В своїх працях вони намагались також 

вказати на те, що товарна політика відіграє не тільки важливу роль в 

маркетингу, але і взагалі, допомагає здійснити вплив на всю економічну 

діяльність підприємства. 

В сучасних умовах, управління товарною політикою на підприємстві 

здійснюється на основі створення відповідної організаційної структури, яка 

побудована або враховує не тільки маркетингові цілі та завдання, але і також 

окремі принципи здійснення кожної складових частин маркетингу – мікс, тобто 

товарної, цінової, розподілу та просування. На наш погляд саме товарна 

складова є тією початковою та з’єднувальною компонентою, яка в подальшому 

допомагає підприємства здійснювати свою ефективну маркетингову діяльність 

на ринку, задовольняти потреби споживачів, та формувати відповідний рівень 

конкурентоспроможності. Так, наприклад за дослідженням Криковцевої Н.О. 

товарна політика підприємства формується в трьох основних напрямах – це 

розробка, обслуговування та елімінування. [6, с.10]. На її думку, кожен з цих 

напрямів, має свій особливий вплив на організацію товарної політики, та 

уможливлюють ефективний процес управління нею, через створення 

відповідного асортименту товарів, який буде характерний для обраних 

сегментів ринку, надання відповідних споживчих характеристик товару для 

більш успішного його продажу та коригування асортиментної лінії шляхом 

вилучення товарів, які зазнали невдач або втратили цікавість. Інший науковець, 

Крикавський Є.В. розширює форми товарної політики, навіть більш 

конкретизує їх, та виділяє модифікацію, диверсифікацію, модернізацію, 

оновлення та елімінацію [5, с.33]. Він вказує на те, що кожна форма повинна 

більш глибоко вивчати процеси, які пов’язані з створення товарів для ринку, та 

враховувати можливості розширення товарної лінійки в межах стратегічного та 

тактичного підходу управління підприємством. Балабанова Л.В., приділяючи 

велику увагу дослідженню процесів управління товарною політикою, 

стверджує, що комплексна система  управління на основі маркетингу являє 

собою загальну систему, що об’єднує систему управління 

конкурентоспроможністю товарів, систему управління товарним портфелем, 

систему управління життєвим циклом та ринковою атрибутикою товарів, 

систему маркетингового товарного аудиту та ін. [1, с.203]. 

Тобто, як бачимо, кожен з названих вище дослідників, намагаються 

вказати на те, що товарна політика – це не тільки створення товару, але і також 

це ціла система дій, які описують маркетингову діяльність підприємства на 

ринку вцілому. 

Отже, з огляду на дослідження в галузі маркетингу, і зокрема її товарної 
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складової, можемо визначити найбільш характерні особливості товарної 

політики, як невід’ємної частини маркетингової діяльності, що проявляються 

через виконання нею певних завдань, а саме: 

- дослідження ринку з позицій потреб споживачів в товарах; 

- створення асортименту товарів, який саме потрібний ринку; 

- надання товарам, таких споживчих властивостей, які допоможуть 

задовольнити всі потреби споживачів; 

- відповідно до розвитку технологій, зміни смаків споживачів, здійснення 

модернізації та модифікації товарів; 

- виявлення та усунення товарів, до яких інтерес споживачів знизився; 

- визначення основних параметрів товарів, які забезпечать найбільш високу 

конкурентоспроможність; 

- спрямування стратегії маркетингової діяльності підприємства на поєднання 

маркетингу, що орієнтований на товар та маркетингу, що орієнтований на 

споживача; 

- контроль за процесом життєдіяльності товару на ринку; 

- управління атрибутикою товару; 

- створення комплексної системи управління  товарною політикою на основі 

маркетингового підходу до управління підприємством та ін. 
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В економіці України торгівля відіграє значну роль. Обсяг обороту 

роздрібної торгівлі в Україні у 2020 р. склав  1210750,3 млн. грн., що на 16% 

більше порівняно 2015 р. [1]. Нова економічна реальність змінила характер 

взаємовідносин між виробниками, торгівлею та споживачами. У цих умовах 

важливим є підвищення ефективності маркетингових каналів розподілу шляхом 

формування довгострокових і взаємовигідних партнерських відносин між 

виробником, посередником і підприємствами роздрібної торгівлі, які базуються 

на спільному плануванні заходів маркетингу, спрямованих на формування 

цінності для споживача. Це стало основою для використання і розвитку трейд-

маркетингу в Україні.  

Трейд-маркетинг – «діяльність в маркетингових каналах розподілу, що 

здійснюється в процесі руху товарних і інформаційних потоків зі сфери 

виробництва у сферу споживання, орієнтована на задоволення запитів кінцевих 

споживачів, підвищення споживчої цінності товарів за рахунок інтегрованої 

бізнес-співпраці та комплексної маркетингової взаємодії учасників системи 

розподілу» [2].  

Головна мета трейд-маркетингу полягає не тільки у збільшенні прибутку 

й зростанні продажів, а й у формуванні лояльності споживачів до підприємства, 

торгової марки і товару; він орієнтований не стільки на споживача, скільки на 

покупця. Його основними завданнями визначено вивчення психології 

потенційного покупця; привернення уваги і закріплення інформації про товар у 

свідомості споживача; забезпечення лояльності покупця; вдосконалення 

маркетингових комунікацій і реклами в місцях продажу; зменшення часу 

прийняття рішення про купівлю товару покупцем, збільшення суми середнього 

чеку та ін.  

У результаті дослідження встановлено такі етапи розвитку трейд-

маркетингу в Україні: 
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 перший етап (2008-2014 рр.) – первинний торговий маркетинг. Зростає 

інтерес компаній до впливу на дистриб’юторів і продавців. Виробник виступає 

лідером каналу розподілу, дистриб’ютор концентрується на купівельній 

активності і приймає запропоновані виробником маркетингові заходи; 

стимулювання каналів продажу є пріоритетом багатьох компаній; 

 другий етап (2015-2018 рр.) – інтерактивний торговий маркетинг. Обсяг 

Інтернет торгівлі в Україні у 2015 р. збільшився у 2рази порівняно з 2014 

роком, досягнувши 25,5 млрд. грн. [3]. Зростання кількості користувачів 

Інтернету у країні, присутності населення в соціальних мережах, вимог 

споживачів до товарів зумовило поступову зміну маркетингової політики у 

сфері збуту продукції, спрямованої на збільшення ефективності каналів 

розподілу. Це призвело до використання інтерактивних маркетингових тактик 

залучення покупців, просування брендів за допомогою цифрових каналів 

комунікації, які дають змогу встановити зворотній зв’язок з цільовою 

аудиторією. Дистриб’ютор стає лідером каналу розподілу, виступає не тільки в 

ролі покупця, але і в ролі партнера виробника у маркетинговій діяльності зі 

стимулювання збуту продуктів;  

 третій етап (2019 р. - дотепер) – стратегічний торговий маркетинг. 

Використання трейд-маркетингу сприяє збільшенню ефективності каналу 

розподілу і диференціації асортименту товарів як виробника, так і 

дистриб’ютора, цим вони створюють цінність для споживача. Запорукою успіху 

підприємств роздрібної торгівлі та брендів стає лояльність покупців, яка 

формується внаслідок врахування таких купівельних трендів, як 

індивідуальність покупця, економія часу на покупки, потреба у яскравих 

враженнях, розумне споживання. 

В умовах пандемії COVID-19 трейд-маркетинг стає синергією 

виробників, що виробляють актуальні для споживачів продукти та ритейлерів, 

які формують позитивну атмосферу торгового простору. Посилення 

представленості товарів у торгових точках; використання інструментів 

мерчандайзингу; збільшення товарного запасу акційних продуктів; 

впровадження додаткових брендованих місць з крос-категорійним 

розміщенням; перехід від цінових промоакцій до смарт-промо, коли 

враховуються особливості категорії товару та його асортименту в різних 

форматах торгових точок, посилення заходів по стимулювання збуту і 

комунікації онлайн та ін. спонукатимуть кінцевих споживачів до купівлі 

продукту [4]. 

Отже, використання трейд-маркетингу дозволяє забезпечити 

довгострокове співробітництво і ефективну взаємодію виробників, 

дистриб’юторів та підприємств роздрібної торгівлі в каналах розподілу, 

спрямувавши їх зусилля на створення унікальної ціннісної пропозиції для 

споживачів. 
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Для вирішення проблеми удосконалення маркетингового управління 

суб’єктам підприємництва потрібно поширювати інноваційні механізми, у тому 

числі, систему маркетингового проектного менеджменту, направленого на 

формалізацію алгоритмів корпоративного управління шляхом імплементації 

новітніх інноваційних методів організації маркетингової діяльності. Тому 

одним з основних завдань маркетингового управління слід вважати 

формування, обґрунтування і успішну реалізацію формалізованих 

маркетингових проектів.  

Останні роки в умовах технологічного буму, зростання обсягів товарного 

виробництва, реструктуризації та модернізації інструментів розподілу і 

відповідного посилення конкурентного протистояння суб’єктів ринку 

збільшуються кількісні і якісні параметри маркетингового забезпечення 

підприємницької діяльності. За оцінками фахівців Міжнародної Асоціації 

Маркетингових Ініціатив (МАМІ)  в Україні, навіть незважаючи на негативні 

впливи глобальної пандемії, зберігається тенденція до зростання ринку 

маркетингових сервісів. 

Таблиця 1 

Динаміка ринку маркетингових сервісів в Україні (2017-2021) 

Маркетингові сервіси 2017,  

млн. грн, 

% зміни 

2018, 

млн. грн, 

% зміни 

2019, 

млн. грн, 

% зміни 

2020, 

млн. грн, 

% зміни 

2021, 

млн. грн, 

% зміни 

(прогноз) 

Обсяг ринку 

маркетингових сервісів, 

всього 

4 548 

+32%  
5 321 

+17%  
7034 

+17% 
5299 

-25% 
5707 

+8% 

Джерело:  [1]    

 

Успішний розвиток міжнародного підприємництва неможливий без 

застосування сучасних інноваційних управлінських технологій. Глобалізація 
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посилює актуальність планово-проектного обґрунтування економічних 

процесів і застосування прогресивних технологій для формування ефективних 

методів управління бізнесом, які сприяють створенню організаційного базису 

взаємовигідного співробітництва економічних суб’єктів в умовах 

інтернаціоналізації ринків. Це означає, що суб’єктам підприємництва необхідно 

системно застосовувати інструменти проектного менеджменту, що дозволить 

системно і виважено організувати роботу всіх служб і, у першу чергу, 

забезпечити ефективну маркетингову підтримку своєї діяльності. 

Планово-проектні заходи і методи контролю маркетингової діяльності 

дозволяють забезпечити ефективний розвиток конкурентоспроможного бізнесу 

в напруженому маркетинговому середовищі шляхом упорядкування та 

систематизації процесів інтернаціоналізованого управління узгодження у часі і 

просторі складових маркетингових програм [ 2 ]. Рівень застосування новітніх 

технологій планово-проектного управління визначається: 

 наявністю досвіду інтенсивних форм присутності та бізнес поведінки 

економічних суб’єктів у сучасному клієнтоорієнтованому бізнес просторі;  

 організаційно-фінансовими можливостями використання світових 

напрацювань в організації та контролінгу виробничо-комерційних процесів, 

а саме, створенні і використанні  інтегрованої системи інформаційно-

аналітичної та методичної підтримки в процесі прийняття управлінських 

рішень в усіх функціональних сферах маркетингової діяльності;  

 потенціалом власного креативного розвитку, який сприяє створенню 

оригінальних і конкурентоспроможних управлінських технологій. 

Основною проблемою системного застосування і використання сучасних 

технологій у проектуванні та контролінгу маркетингової діяльності для 

більшості компаній, як доводять дослідження, полягає у відсутності досвіду 

активного системного маркетингу, відсутності фінансових і організаційних 

ресурсів, у т.ч. кваліфікованих фахівців у сфері проектного менеджменту, а 

також, бажання створювати нові організаційні засади функціонування бізнесу .  

Маркетинговий проект – це сукупність описаних і зафіксованих у 

логічній послідовності управлінських заходів з реалізації маркетингових 

завдань з урахуванням мети, ресурсів, часу, спрямованих на отримання 

безпосереднього підвищення або потенційної можливості підвищення 

ефективності окремих маркетингових заходів і успішності функціонування 

бізнесу в цілому. Іншими словами, маркетинговий проект це унікальний набір 

заходів, направлених на досягнення специфічних цілей та завдань для 

створення нової маркетингової цінності, якою можна вважати, наприклад, 

формування бренду або виведення нового товару на ринок.   

Незалежно від сфери застосування, кожний маркетинговий проект є 

цілеспрямованим, унікальним і структурно формалізованим інструментом 

створення організаційних умов вирішення проблем маркетингового управління: 

від акумуляції і аналізу впливів різноманітних факторів ринкового середовища 

із врахуванням обмежень в реалізації проекту  (часових, територіальних, 

фінансових, організаційних тощо) до визначення кількісних і якісних 

показників вимірювання передбачених проектом ефектів.  
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Як показує практика, маркетингові проекти можуть існувати і як 

структурні елементи системи маркетингового забезпечення міжнародного 

підприємництва (наприклад, проведення ринкових досліджень в процесі 

удосконалення продуктової стратегії, де паралельно і узгоджено з цим 

розробляються і реалізуються проектні завдання щодо формування ефективної 

цінової політики, оптимізації каналів розподілу, розбудови інтегрованих 

маркетингових комунікацій тощо), і як самостійні бізнес-проекти, направлені на 

вирішення конкретної, попередньо ідентифікованої, управлінської проблеми. 

Як показує досвід, в процесі розробки і реалізації маркетингових проектів 

відбувається органічне узгодження етапних завдань, регулюючих інструментів і 

механізмів контролю з загально управлінською діяльністю компанії і стилем 

стратегічного управління. Це створює сприятливі умови для внутрішньо 

корпоративного розвитку компанії і посилює можливості формування 

конкурентних переваг в складному і часто непередбачуваному середовищі 

сучасних товарних ринків, дозволяє ефективно вирішувати широкий спектр 

проблем маркетингового управління, таких як: 

  реалізація місії, цілей та підприємницьких прагнень компанії; 

 формування адекватного бізнес портфелю компанії, у .т.ч. розробка концепції 

продукту, обґрунтованої продуктової стратегії, поліпшення якості продукту 

та його успішна адаптація до умов і викликів ринку;  

 вивчення ринків, в т.ч. неконтрольованих та контрольованих факторів 

маркетингового середовища, їх перспектив та динаміки, дослідження 

особливостей споживчих мотивацій та переваг;  

 вибір найпривабливіших ринків та ринкових сегментів;  

 формування попиту та стимулюванню збуту, в т.ч. проведенню рекламних 

кампаній;  

 організації сервісного обслуговування тощо.   

Таким чином, слід визнати, що інструментарій проектного менеджменту 

у сфері маркетингової діяльності ще не набув поширення. Теоретично поки що 

розбудова і економічне обґрунтування маркетингових проектів знаходиться у 

зародковому стані. Втім зарубіжний досвід і практика сучасного вітчизняного 

маркетингового управління доводить дієвість і ефективність системних 

підходів до формування і використання маркетингових проектів, які мають 

стати невід’ємною складовою підприємницької діяльності.  
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Інтернет-шопінг на даний час є широко розповсюдженим і популярним 

каналом продажу надзвичайно великого асортименту товарів особистого 

споживання практично в усіх регіонах та країнах світу. Стрімкий розвиток 

глобалізації, комунікаційних технологій та мережі Інтернету сприяли зручності 

та безпечності Інтернет-торгівлі, яка за останні десятиліття зайняла своє тверде 

місце серед каналів розподілу. Все більше компаній обирають цей канал 

продажів, реагуючи на Інтернет-присутність споживачів, і підлаштовуючись 

під неї, намагаючись щоб онлайн-магазини функціонували в режимі 24/7. 

Світові продажі роздрібної електронної комерції зросли з 695 млрд доларів у 

2013 році до 4,280 трлн. в 2020 р., при цьому, частка електронної торгівлі в 

загальному обсязі ритейл продажів в 2021 році очікується на рівні 19,5 % [1]. 

Такі тенденції свідчать про те, що роздрібна електронна комерція має 

величезний ринковий потенціал. Значні кошти споживачі витрачають на 

придбання предметів одягу та взуття (ОВ). Очікується, що в межах всього світу 

обсяги доходів електронної торгівлі одягом в 2023 р. становитимуть 24 відсотки 

від розмірів всєї торгівлі, а взуттям – 22%. В Україні малими є як розміри 

самого ринку онлайн-продажів предметів ОВ, так і його відносна доля в рамках 

всієї торгівлі. Для одягу – 225 млн. дол. в 2021 р. і очікувана частка в 2023 р – 

3%. Для взуття – 30 млн. дол. і  2% відповідно [2]. 

Інтернет-покупці стикаються з низкою видів ризиків,  під якими ми 

розуміємо можливість зазнати збитків в зв’язку із недосягненням поставлених 

при покупці цілей. Таким чином в Інтернет-торгівлі присутні наступні види 

ризиків – неналежної якості, втрати грошей, неналежного гарантійного 

обслуговування, психологічного незадоволення покупкою, розладу здоров'я, 

втрати персональних даних, порушення термінів доставки [3, с. 39-50]. 

З початку 2020 р. в цілому світі в зв’язку з пандемією КОВІД-19 склалася 

принципова нова конфігурація факторів бізнес-середовища, яка вплинула на 

поведінку онлайн-покупців [4, с. 17-29]. Торгівля, в тому числі і її онлайн 

форми, вже і раніше відчувала на собі вплив різного роду епідемій, проте він 

був обмежений окремими ринками, країнами та регіонами. До пандемії КОВІД-
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19, покупці в переважній більшості країн світу сприймали Інтернет-торгівлю 

головним чином як зручний та економний канал придбання товарів.  

З розгортанням пандемії ситуація кардинально змінилася, - в умовах 

карантинних обмежень привернула увагу така важлива риса Інтернет-торгівлі, 

як такий канал продажів, який дозволяє мінімізувати ризик заразитися вірусом 

КОВІД-19 за рахунок зведених до мінімуму кількості контактів під час покупки 

та дотримання соціальної дистанції. Проте, з іншого боку, зросли ризики 

покупців, обумовлені неможливістю особистого вибору товарів, як це має місто 

в традиційних магазинах.   

Для з’ясування повноцінної картини із сприйманими ризиками Інтернет-

покупців протягом травня – червня 2020 р. було проведено опитування на 

платформі Гугл серед українських студентів, які навчаються в вітчизняних та 

закордонних університетах. Загалом було отримано 900 анкет, з яких 

придатними для подальшої обробки виявилися 634 анкети, тобто 70,4 %.  

Аналіз відповідей респондентів засвідчив, що найбільш важливими 

ризиками для Інтернет-покупців предметів ОВ є наступні їх види (у порядку 

зменшення, середнє значення за 5-бальною шкалою): неналежної якості (4,13), 

втрати грошей (3,86) та неналежного гарантійного обслуговування (3,72). За 

ними розташувалися ризики психологічного незадоволення покупкою (3,59), 

розладу здоров’я (3,48), втрати персональних даних (3,13) та порушення 

термінів доставки (3,12). Слід зазначити, що отриманий нами рейтинг видів 

сприйманого ризику в основному співпадає з результатами інших дослідників. 

Подальше дослідження сприйманих ризиків Інтернет-покупців за 

допомогою факторного аналізу дозволило виявити 2 моделі їх оцінок, які 

відрізняються домінуванням тих або інших видів ризиків. До кожної з моделей 

входять ризики з найбільшими значеннями факторних навантажень (виділені 

напівжирним в табл. 1).  

Таблиця 1.  

Сприймані ризики (факторні навантаження) 
 

Сприймані ризики 

  

Фактори (моделі) 

1 2 

1. Неналежної якості  0,806 0,141 

2. Порушення термінів доставки  0,383 0,565 

3. Розладу здоров’я 0,310 0,721 

4. Втрати грошей 0,723 0,290 

5. Неналежного гарантійного обслуговування 0,779 0,237 

6. Втрати персональних даних  0,078 0,867 

7. Психологічного незадоволення покупкою  
0,510 0,479 

Розраховано автором.  
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Першу модель оцінки сприйманих ризиків Інтернет-покупцями можна 

назвати товарно-орієнтованою, оскільки на перший план виходять ризики, 

тісно пов’язані із придбанням і використанням товарів. Такі ж самі види 

ризиків наявні і при покупках в традиційних, офлайн-магазинах.  

Другу модель оцінки сприйманих ризиків Інтернет-покупцями можна 

назвати процесно-орієнтованою, оскільки на перший план виходять ризики, 

тісно пов’язані із процесом саме покупки товарів. Наявність серед них ризику 

розладу здоров’я значною мірою відображає побоювання покупців стосовно 

можливості захворіти внаслідок неналежного дотримання санітарних правил 

при доставці товарів з Інтернет-магазинів. 

Результати дослідження мають практичне значення, дозволяючи 

менеджменту онлайн-магазинів враховувати те, як покупці оцінюють конкретні 

види сприйманих ризиків. Найбільша увага має бути приділена мінімізації 

ризику неналежної якості, якому належить перше місце в рейтингу. З цією 

метою потрібно якоможна ширше використовувати сучасні технології, які 

дозволяють потенційним покупцям скласти більш повне уявлення про товари, 

наприклад  - Virtual Try-on та Virtual Fitting Rooms. Що стосується другого за 

важливістю ризику, - втрати грошей, то менеджмент має продемонструвати 

покупцеві наявність надійної та перевіреної системи оплати товарів, надання 

гарантій на товари, процедури повернення грошей. Особливо це важливо для 

недосвідчених покупців, які ще не мають досвіду онлайн-шопінгу. Важливо 

також мати функціональний дизайн сайту, який дозволяє без помилок 

здійснити всі операції по переводу коштів. 

Наявність двох моделей оцінки сприйманих ризиків Інтернет-покупцями 

дозволяє розробити окремі комунікаційні стратегії, які б враховували 

особливості кожного сегменту покупців, та доводили до них інформацію про 

методи управління тими або іншими видами сприйманих ризиків. 
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Страховий ринок є важливою складовою фінансового ринку України, а 

страхування виступає своєрідним механізмом підтримки економічної рівноваги 

у будь-якій країні, важливим фактором у стимулюванні розвитку її економіки, 

веденні господарської діяльності різних її суб'єктів, оскільки формує для них 

однакові права, надає можливість отримати фінансову вигоду, формує бажання 

ризикувати, у т.ч. і у сфері інвестування, надає певної впевненості щодо 

подальшого ведення підприємницької діяльності, формує нові стимули для 

підвищення продуктивності праці та подальшого забезпечення економічного 

розвитку.  

Останніми роками в Україні спостерігається динаміка до скорочення 

чисельності усіх страхових компаній України. На початку  2021 р. 8 фінансових 

установ України уже добровільно відмовилися від ліцензій [1]. Проведені 

перевірки звітності страхових компаній за результатами діяльності у другому 

півріччі 2020 р. показали, що сьогодні за показниками діяльності у зоні ризику є 

майже 60 страховиків [2]. При цьому 46 з них порушують наявні нормативи, а 

15 страховиків не подали фінансову звітність за 2020 р., у попередньому періоді 

вони вже мали труднощі щодо дотримання обов’язкових нормативів внаслідок 

виведення прийнятних активів.  

Конкурентні переваги страховикам забезпечують такі фактори як 

тривалий досвід діяльності, інноваційні страхові продукти, розгалужена мережа 

збуту, можливість реалізації страхових продуктів через Інтернет, швидкість 
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врегулювання страхових випадків, кваліфікований персонал, доброзичливість 

та кваліфікація працівників.  

Пандемія суттєво вплинула на функціонування страхового сектору 

України. У 2020 р. відбувалося скорочення обсягів активів страхових компаній, 

які з початку року зменшилися на 4,6% та на кінець III кв. 2020 р. склали 61,6 

млрд. грн. 

Адекватно реагуючи на зміну факторів свого макросередовища, страхові 

компанії України намагалися оновлювати свій продуктовий асортимент. 23 

лютого 2020 р. в Україну поступила перша партія вакцин від коронавірусу. 

Протягом цього дня страхова компанія ТДВ СК "Ю.Ес.Ай." запропонувала на 

ринок унікальний страховий продукт під назвою VAC-COVID, що спрямований 

на те, щоб убезпечити страхувальника від виникнення можливих негативних 

наслідків проведеної вакцинації [3].  

Внаслідок пандемії короновірусу в Україні протягом 2020-2021 р. 

страхові компанії більш активно почали використовувати електронні канали 

реалізації своїх продуктів. У 2020 р. кількість укладених електронних договорів 

ОСЦПВ становила 3,05 млн. шт., перевищивши у 2,5 рази показники 2019 р. 

Величина страхових платежів за електронними договорами ОСЦПВ становила 

2,6 млрд. грн. (приріст становив 176%)  [4]. Більше 30 % від сукупної кількості 

усіх договорів ОСЦПВ у 2020 р. було укладено в електронній формі, зокрема 

сумарна частка електронних договорів ОСЦПВ у 2020 р. становила близько 

37%, у 2019 р. - 15%, у 2018 р. – тільки 2% - рис. 1. 
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Рис. 1. Кількість електронних полісів ОСЦПВ, куплених протягом 2018-2020 

рр., тис. шт. [4] 

 

Позитивну динаміку протягом останніх років продемонстрували також 

показники використання електронного європротоколу в Україні. Їх збільшення 



 

Міжнародний форум EFBM’2021 «Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Зміни. Адаптація. Нова економіка» 

 

71 

склало 2,8 рази: у 2019 р. загалом було оформлено в Україні 1620 електронних 

європротоколів, а уже у 2020 р. – 4628 шт.  

Галузь ОСЦПВ поступово переходить до використання процедури 

віддаленого врегулювання для усіх страхових подій. Основою для цього є те, 

що сьогодні діджиталізовані майже основні бізнес-процеси у Департаменті 

внутрішнього страхування МТСБУ. 

У 2021 р. в Україні в електронній формі будуть укладатися договори у 

сфері міжнародного страхування. Стосовно страхового сертифікату "Зелена 

картка", то він буде носити і чорно-білий формат. Це дозволить після укладання 

у цьому напрямі електронного договору міжнародного страхування клієнтам 

отримати сертифікат як файл та у подальшому роздрукувати його 

страхувальнику на будь-якому на принтері самостійно.  

Зростання збитковості страхового сектору у світі внаслідок карантинних 

обмежень позначиться і на страховому ринку України у таких напрямах [5]: 

зросте вартість перестрахування; знизяться рейтинги фінансової стійкості та 

надійності перестраховиків; будуть введені додаткові винятки і обмеження у 

перестрахуванні. 

Епідемія короновірусу негативно вплине і на страхування життя та  

особисте нон-лайф страхування. Внаслідок невстановлення діагнозів щодо 

коронавірусу в Україні збільшується кількість "хворих" на ГРВІ, а також грип і 

пневмонію тощо. Це обумовить зростання рівня збитковості у сфері особистого 

страхування. Адже у відповідності до більшості договорів страхування 

визначено, що пандемія виступає винятком та страхові компанії можуть не 

відшкодовувати витрати, які пов’язані з її наслідками.   

Прямими наслідками пандемії є також падіння ВВП, скорочення ділової 

активності в країні та купівельної спроможності населення, що обумовить 

зменшення (у деяких страхових компаніях – у декілька разів) страхових премій 

та комісійних доходів, у той час при необхідності виконання страховиками 

своїх зобов'язань за страховими випадками. Тому багатьом страховим 

компаніям ці виплати прийдеться робити за рахунок власного капіталу і 

резервів. Очікується, що внаслідок складного фінансового становища майже 

30% страховиків в Україні, можуть припинити свою діяльність. Для клієнтів   

ситуація у страховій сфері у короткостроковій перспективі (2020-2021 рр.) буде 

подібною до ситуації у банківському секторі протягом 2014-2015 рр. Проте 

надалі протягом 2022-2023 рр. після переформатування на страховому ринку 

клієнти отримають набагато якісніші послуги, але за трохи вищою вартістю. 
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Сильний та зростаючий приватний сектор є основою розвиненої ринкової 

економіки. Сучасні трансформаційні держави, у тому числі й Україна, прагнуть 

мати динамічно функціонуючий та соціально відповідальний приватний сектор, 

за допомогою якого країна могла б досягати цілей сталого розвитку,  у першу 

чергу, стабільного економічного зростання, зростання зайнятості, подолання 

бідності та нерівності і підвищення добробуту населення, створення стійкої 

інфраструктури.  

Зростання приватного сектора і розвиток ІТ-сектору можуть мати 

синергуючий ефект один для одного. Так, застосування інформаційно-

комунікаційних технологій (ІКТ) може сприяти підвищенню ефективності 

бізнесу через цифровізаціюцію бізнес-процесів, прискорення розрахунків, 

можливості зберігання та доступу до аналізу значних масивів даних, що у свою 

чергу, може сприяти збільшенню кількості успішних приватних підприємців. З 

іншого боку, зростання попиту з боку бізнесу на продукти інформаційно-

комунікаційних технологій стимулюватиме розвиток вітчизняного ІТ-сектору 

та інфраструктури ІКТ, підвищення доступності та здешевлення інформаційних 

продуктів та послуг. Також варто зазначити, що пандемія COVID-19 змусила 

компанії прискорити впровадження цифрових технологій, при чому останнє 

часто є не просто модною тенденцією, а нагальною необхідністю для 

збереження, стійкості та швидкого відновлення бізнесу у майбутньому. У 

цьому контексті не можна не зазначити, що вітчизняний ІТ-сектор, пропонуючи 

свої товари і послуги, як на українському, так і міжнародних ринках стикається 

з жорсткою конкуренцією з боку потужних ІТ-корпорацій.   

Ступінь розвитку ІТ-сектору в Україні є незадовільним, відставання від 

провідних країн є досить значним, а його подолання є вкрай ускладненим. Як за 

обсягами внутрішнього виробництва, так і за обсягами експорту ІКТ-товарів і 



 

Міжнародний форум EFBM’2021 «Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Зміни. Адаптація. Нова економіка» 

 

74 

послуг Україна значно поступається країнам-лідерам у цій сфері – Китаю, 

США, Республіці Корея, Сінгапуру, В’єтнаму, Малайзії, Німеччині та Мексиці. 

Так, за даними ЮНКТАД 2, за останні 20 років найбільше значення експорту 

ІКТ-товарів Україна мала у 2012р. – 753 млн дол. або 1,1% загального експорту 

товарів нашої країни і з того часу намітилася негативна тенденція до 

скорочення зазначеного показника – до 466 млн дол. у 2018р. (0,98% загального 

експорту товарів України). У той же час країни-лідери за цим показником 

переважно нарощували обсяги експорту: Китай збільшив експорт ІКТ-товарів з 

356,3 млрд дол. у 2009р. до 662,2 млрд дол. у 2019р., тобто в 1,8 разів; причому 

частка цих товарів у загальному обсязі експорту даної країни у 2019р. 

становила 26,5%. Іншими лідерами з експорту ІКТ-товарів у 2019р. є США 

(143,7 млрд дол. – зростання на 27% порівняно з 2009р.), Республіка Корея 

(139,7 млрд дол. – зростання у 1,5 рази), Сінгапур (114,3 млрд дол. – зростання 

на 26%). Показовим у цьому відношенні може стати приклад В’єтнаму, чий 

експорт ІКТ-товарів у 2001-2002рр. був порівняний з показниками нашої країни 

– 560-620 млн дол., однак до 2010р. дана країна змогла наростити зазначений 

експорт до 5,7 млрд дол. або майже у 10 разів, а за період 2010-2019рр. – ще у 

16 разів до 92,6 млрд дол., обігнавши за цим показником такі розвинені країни, 

як Німеччину, Нідерланди та Японію. Варто також наголосити, що серед 

розглянутих 8 країн-лідерів за показником експорту ІКТ-товарів 4 є країнами, 

що розвиваються, що є свідченням можливостей цих країн нарівні конкурувати 

з високо розвиненими державами, проводячи ефективну політику залучення 

прямих інвестицій у розвиток даного сектора від цих країн. 

Провідними імпортерами ІКТ-товарів у 2019р. є практично ті самі держави 

– Китай (465,2 млрд дол.), США (332,0 млрд дол.), Німеччина (103,7 млрд дол.), 

Сінгапур (96,5 млрд дол.), Японія (88,3 млрд дол.), Республіка Корея (79,8 млрд 

дол.) [2]. Очевидно, що крім Китаю, це розвинені країни, які імпортують ІКТ-

товари власних торгових марок, виготовлені за раніше вивезеними до країн, що 

розвиваються, технологіями. У свою чергу, Україна імпортувала у 2018р. ІКТ-

товарів у розмірі 3,31 млрд дол., що у 7 разів більше, ніж експортувала, що 

також свідчить про залежність нашої країни від ІТ-ринку. 

За даними ЮНКТАД [2], в 2019р. Україна експортувала ІКТ-послуг у 

розмірі 4,3 млрд дол., що відповідало 24,8% загального обсягу експорту послуг 

нашої країни. Проте цей показник так само є незадовільним, щоб зайняти 

Україні провідні позиції на світовому ринку ІКТ-послуг. За даними International 

Trade Center 3, у 2019р. провідними експортерами ІКТ-послуг були переважно 

розвинені країни: Ірландія (124,4 млрд дол.), Індія (64,9 млрд дол.), США (55,7 

млрд дол.), Китай (53,8 млрд дол.), Німеччина (42,2 млрд дол.), Великобританія 

(29,7 млрд дол.) та Нідерланди (28,1 млрд дол.). 

Варто відмітити, що Україна має достатній потенціал в галузі надання ІКТ-

послуг. У цьому зв’язку зазначимо, що вітчизняні постачальники ІКТ-послуг 

традиційно більше орієнтуються на зовнішніх споживачів, ніж на внутрішній 

ринок. Позитивною тенденцією розвитку даного сектору в Україні є практично 

невпинне зростання експорту послуг у сфері телекомунікації, комп’ютерних та 

інформаційних послуг з 672 млн дол. у 2010р. до 3,05 млрд дол. у 2020р., тобто 

у 4,5 рази 4. Причому, якщо під впливом пандемії коронавірусу загальний 
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експорт послуг України у 2020р. скоротився порівняно з 2019р. на 27%, то за 

цей же період експорт ІТ-послуг України зріс на 18%. Що свідчить про 

конкурентоспроможність вітчизняного сектора ІКТ-послуг на світовому ринку. 

Вітчизняні ІТ-компанії поступово переходять від аутсорсингу (виконання 

окремих функцій) для потужних світових лідерів ІТ-ринку до сервісного 

консалтингу, коли замовнику пропонується комплексне рішення його бізнес-

завдань 5. Український ринок ІКТ-послуг приваблює великі іноземні ІТ-

компанії більш дешевою робочою силою порівняно з розвиненими країнами, 

більш низьким рівнем оподаткування, високим рівнем фаховості, 

компетентності та культурної близькості спеціалістів порівняно, наприклад, з 

індійськими, що, у свою чергу, сприятиме подальшому розвитку даного 

сегменту вітчизняного ІТ-сектора. 

Таким чином, очевидним є суттєве відставання України від країн-лідерів 

світового ринку ІТ-товарів і послуг. Це окреслює розуміння, що у найближчій 

перспективі подолати такий розрив нашій державі буде важко, однак це не є 

абсолютно неможливим, зважаючи на існуючі можливості та науково-

технічний потенціал нашої країни. 
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Методологічні основи оцінки ефективності логістичної діяльності 

підприємств пов’язано з формуванням системи показників і визначенням їх 

критеріїв. Правильно сформульовані критерії показників мають 

характеризувати ефективність діяльності логістичної системи і бути 

однаковими для всіх ланок логістичного ланцюга. Логістичну діяльність 

підприємства необхідно оцінювати за допомогою синергетичної системи 

показників. 

Застосування логістичних підходів у діяльності підприємств, формування 

оптимально функціональної логістичної системи дозволять мінімізувати 

витрати на всіх етапах логістичного ланцюга, значно знизити собівартість 

готової продукції. 

Особливістю оцінки розвитку логістичної діяльності є оцінки 

функціонування підприємства в цілому, також необхідно звернуту увагу на 

влив таких факторів, як економічні, соціальні, політичні й технологічні. За 

участю логістики здійснюється вся виробничо-господарська діяльність 

підприємства. Є можливість розглядати будь-яке підприємство як логістичну 

систему, що є необхідною умовою для застосування принципів і методів 

логістики. 

Застосування логістичних підходів у діяльності підприємств, формування 

оптимально функціональної логістичної системи дозволять мінімізувати 

витрати на всіх етапах логістичного ланцюга, значно знизити собівартість 

готової продукції. Це сприятиме подальшому зростанню підприємств й 

приверне додаткових споживачів. Аналіз показує, що підприємства є складною 

системою, що складається із сукупності взаємопов’язаних елементів – 
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логістичних ланок, між якими встановлені певні функціональні зв’язки й 

відносини. 

Важливим інструментом конкурентної боротьби в сучасних умовах стає 

правильно визначена стратегія розвитку логістичної діяльності підприємства. 

Правильно обрана стратегія дозволяє зберігати конкурентоздатність 

підприємства в довгостроковій перспективі [1, с. 36].  

Удосконалення економічного механізму відносин між підприємствами 

та постачальниками сировини має сприяти підвищенню їхньої 

конкурентоспроможності за рахунок того, що постачальники отримають 

гарантії збуту продукції та фінансову підтримку, а переробні підприємства – 

стабільні поставки сировини необхідної кількості та якості [2, с 109-113]. 

Джерелами конкурентних переваг є прогресивна організаційно-

технологічна і соціально-економічна база підприємства, вміння аналізувати 

і своєчасно здійснювати заходи для укріплення конкурентних переваг  [3]. 

Використання логістичного аналізу підприємств передбачає аналіз 

його результативності ще на стадії прогнозування інноваційних логістичних 

заходів. Такий аналіз повинен бути комплексний, охоплювати всі сторони 

діяльності підприємства. Це можна досягнути  за допомогою  проведення 

SWOT- і STEP-аналізів.   

SWOT-аналіз охоплює діяльність підприємства, тому вважаємо 

необхідним застосувати даний аналіз для оцінки виробничої діяльності 

суб’єктів товарообмінних операцій з позицій логістичної діяльності. Такий 

підхід підвищує об’єктивність, а значить і точність оцінки результативності 

всієї виробничої діяльності підприємств м’ясопереробної промисловості.  

Для розвитку логістичної діяльності підприємств необхідно 

проаналізувати ринкове середовищ. Одним із різновидів аналізу управління 

економікою для підприємств за останні роки став STEP-аналіз. Цей аналіз 

можна розглядати як варіант системного аналізу, оскільки чинники, які 

відносяться до перерахованих чотирьох аспектів тісно взаємозв’язані й 

характеризують різні ієрархічні рівні суспільства як системи. Перш ніж 

говорити про STEP-аналіз та SWOT-аналіз, потрібно розібратися в 

ринковому середовищі, яке активно досліджується в цих аналізах. Ринкове 

середовище складається з двох частин – внутрішнього і зовнішнього 

середовища [4, 103-105].  

Внутрішнє середовище  можна досліджувати за основними 

ключовими показниками діяльності підприємства. До внутрішнього 

середовища належать сукупність суб’єктів і чинників, що  безпосередньо 

впливають на можливості розвитку логістичної діяльності в обслуговуванні 

своїх споживачів. У логістиці  внутрішнього середовища  можна віднести 

різні служби транспортної системи, клієнтів транспорту, посередників-

експедиторів, конкурентів, урядові органи й регіональні адміністрації, 

банки, засоби масової інформації та ін. [5, с. 44–45].  

Під зовнішнім середовище розуміють сукупність природних та 

суспільних чинників, що впливають на ефективність роботи підприємства. 

До них можна віднести: соціально-економічні, політичні, правові, природні 

й науково-технічні чинники. Всі вони впливають на організацію управління 
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логістичної системи і враховуються при розробці й реалізації 

маркетингових заходів.  

Зовнішнє середовище підприємств м’ясопереробної промисловості 

досліджується за допомогою моделі STEP-аналізу. Цей метод є описовим і 

полягає у послідовному описі чинників: політичних, соціальних, 

економічних й технологічних.  

Таким чином, аналізуючи внутрішнє і зовнішнє середовище логістичної 

системи, визначаємо, по-перше, достатні або недостатні резерви удосконалення 

логістичної системи, що виправдали б надії споживачів. По-друге, у процесі 

створення концептуальної стратегії слід чітко визначити можливості й загрози 

побудови логістичної системи 

Аналізуючи внутрішнє і зовнішнє середовище логістичної системи, 

визначаємо, по-перше, достатні або недостатні резерви удосконалення 

логістичної системи, що виправдали б надії споживачів. По-друге, у процесі 

створення концептуальної стратегії слід чітко визначити можливості й загрози 

побудови логістичної системи. 

В результаті аналізу, стають очевидними фактори, які дозволяють у 

даний час і в майбутньому розвивати логістичну систему підприємств. До них 

можна віднести: наявність унікальних виробничих комплексів, наявність на 

ринку кваліфікованих фахівців з логістики, систему моніторингу й аудиту 

логістичної діяльності та інші.  
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Економічне обгрунтування в маркетингу, його принципи, методи та 

технології є на сьогодні актуальною проблемою теорії та практики маркетингу. 

Ця проблема є недостатньо висвітленою в наукових та навчальних джерелах. В 

практичній діяльності має місце дефіцит уваги практикуючих маркетологів до 

оцінки прибутковості та окупності в маркетинговій діяльності. Спостерігається 

тенденція до застосування вузького спектру інструментів та показників для 

оцінки економічної ефективності маркетингових проектів та стратегій.  

Для даних цілей використовується переважно показник рентабельності 

маркетингових інвестицій (ROMI). При цьому в практичних джерелах 

трапляється поверховий і невірний підхід до розрахунку даного показника та 

трактовки його значення. Зокрема, не завжди робиться акцент на тому, що 

потрібно оцінювати динаміку доходів та прибутку не в цілому, а 

виокремлювати ту частину їх приросту, яка є результатом понесених 

маркетингових витрат та ефектом реалізації заходів маркетингового характеру. 

По-друге, в чисельнику замість маржинального прибутку пропонується 

застосовувати показник доходів, що призводить до необ’єктивності отриманого 

рівня рентабельності. По-третє, трапляється тарктовка позитивного та 

прийнятного рівня показника рентабельності маркетингових інвестицій на рівні 

не менше 100%, що призводить до хибних управлінських рішень щодо 

доцільності маркетингових заходів, проектів та стратегій.  

При цьому, недооціненими  для цілей економічного обгрунтування в 

маркетингу є такі показники як EBITDA, EBIT, рентабельність за чистим 

прибутком, точка беззбитковості, а також загальновизнаний на міжнародному 

рівні інструментарій розрахунку економічної ефективності інвестиційних 

проектів - показники NPV, IRR, PI, PP, DPP. Останні є доцільними особливо 

для маркетингових проектів з тривалим життєвим циклом та маркетингових 

стратегій догострокового характеру, а також в разі, якщо для досягнення 

маркетингових цілей необхідним є понесення витрат не лише поточного 
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оперативного експлуатаційного характеру, а витрат капітального характеру. 

Реалізація маркетингових стратегій або проектів може вимагати таких 

капітальних витрат, як придбання виробничого, складського або офісного 

приміщення, здійснення будівельно-монтажних та ремонтних робіт, придбання 

технологічного устаткування, ортехніки, меблів, ліцензій, програмного 

забезпечення та інших матеріальних та нематеріальних активів. Суми понесені 

на капітальні активи відображаються в балансі підприємства і підлягають 

амортизації, що має бути враховано при розрахунку показників економічної 

ефективності. 

Поширеною є практика до затвердження значних обсягів маркетингових 

бюджетів без достатнього врахування їх рентабельності та окупності. В той час, 

як маркетингові витрати можуть фактично принести низькі ефекти, або 

виявитися збитковими. Все в більшій мірі постає завдання розробки 

багатофакторної моделі для оптимізації розміру та структури маркетингового 

бюджету підприємства, для планування ефективних маркетингових заходів. 

Такі технології стали застосовуватися в практиці маркетингу провідних 

міжнародних компаній. Наприклад, кількісна модель окупності маркетингових 

інвестицій застосовується  Pizza Hut Korea [3], крім того модель враховує 

принципи життєвої цінності клієнта (LTV). Ця модель забезпечує стартову 

основу для аналізу прибутку від маркетингових інвестицій, і може бути 

адаптована іншими компаніями.  

Необхідною передумовою  побудови та застосування такої моделі є збір 

історичних фактичних даних, факторний аналіз результатів реалізації 

маркетингових стратегій та проектів, аналіз виконання маркетингових планів 

розвитку компанії, постійний облік та моніторинг маркетингових витрат та 

результатів маркетингової діяльності. 

Важливою складовою економічного обгрунтування маркетингових 

стратегій є постановка довгострокової мети, і маркетингових та фінансових 

цілей. Якщо постновка маркетингових цілей є звичним для досвідчених 

маркетологів завданням, то з постановкою  фінансових цілей є проблеми, і 

відповідно проблеми розробки механізмів їх досягнення.  

В якості маркетингових цілей можуть розглядатися наступні: збільшення 

рівня лояльності, впізнаваності бренду, приріст клієнтської бази, набуття певної 

кількості нових споживачів різних категорій, утримання існуючих споживачів, 

досягти певного рівня коефіцієнту задоволеності споживачів, зростання частки 

компанії на ринку, обсяги продажів в натуральному вираженні,  збільшення 

частки  продаж за певними каналами та ін. Наприклад, досягти збільшення 

кількості промислових клієнтів на 10% до кінця планового року, зменшити  

показник річного відтоку клієнтів до 3%, збільшити частку компанії на ринку з 

15% до 25% за період реалізації маркетингової програми. 

До фінансових цілей відносяться: досягнення показника обсягу продажів 

у вартісному виразі, досягнення певного рівня або зростання рентабельності, 

зростання обсягу чистого прибутку, досягнення певного строку окупності або 

його зменшення, досягнення  певного щорічного темпу зростання доходів та 

прибутків, досягнення точки беззбитковості до певної календарної дати та ін. 

Наприклад, до кінця 3-го року реалізації проекту досягти показника ROMI на  
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рівні 30%, досягти обсягу продажів через Інтернет-канали на суму 100 тис. євро 

щомісячно, досягти точки беззбитковості до 1 липня року 2-го року реалізації 

маркетингового проекту. 

Шаблони маркетингових планів та самі плани мають включати окрім 

власне маркетингових цільових показників також фінансові показники, що є 

мірилом прибутковості та окупності. Також, звіти щодо діяльності 

маркетингових служб, які подаються на вищий рівень корпоративного 

управління мають містити оптимальне поєднання маркетингових та фінансових 

показників. 

Доцільним є застосування сценарного підходу в плануванні 

маркетингових бюджетів та проектів, розробка і впровадження розрахункових 

економічних моделей. 

Отже, сучасні технології економічного обгрунтування маркетингових 

стратегій передбачають впровадження принципів рентабельності 

маркетингових інвестицій, тісне поєднання маркетингових аспектів із  

фінансовими, вимагають застосування маркетологами кількісного фінансового 

мислення, що має стати нормою в плануванні та управлінні маркетинговою 

діяльністю українських суб’єктів господарювання. Відповідні завдання також 

постають в навчальному процесі підготовки фахівців з маркетингу. 

В перспективі доцільно провести первинні дослідження шляхом 

опитування, анкетування практикуючих маркетологів середньої ланки та топ-

менеджменту для глибшої діагностики проблематики застосування в практиці 

принципів та методів прибутковості, рентабельності та окупності в маркетингу. 
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На сучасному етапі світової економіки в умовах активізації впливу 

глобалізаційних процесів перед національними економіками постає завдання не 

лише адаптуватися до умов глобального економічного середовища, але 

ефективно функціонувати, формуючи власні конкурентні переваги. У зв’язку із 

зазначеним вихід на нoві ринки, рoзрoбка і впрoвадження нoвих 

кoнкурентoспрoмoжних тoварів та пoслуг, використання нoвих способів 

збільшення експорту набувають провідного значення для національної 

екoнoміки, стан та рoзвитoк якoї безпoсередньo залежить від успішного 

функціoнування окремих господарюючих суб’єктів та їх потенційних 

можливостей в умовах інтернаціоналізації економіки. 

Для досягнення успіху на міжнародному ринку необхідним є оцінка 

власних можливостей та потреб у продукції інших країн. 

Зауважимо, що аналіз пoтреб єврoпейських країн у прoдукції є 

необхідним із точки зору вирішення oднoчаснo двoх питань: визначення 

напрямів для експoрту національної продукції прoдукції та фoрмування 

прoпoзицій для потенційних інвестoрів. Підкреслимо, що потенційні 

можливості національної економіки дозволяють ефективно функціонувати на 

ринках країн ЄС. По-перше, торговельні домовленості в межах співпраці з ЄС, 

по-друге, Україна має вигідне геoграфічне положення, щo дoзвoляє зменшити 

лoгістичні витрати. Зазначене сприяє підвищенню зацікавленності закoрдoнних 

інвестoрів вкладати кошти в національну економіку.  

Oснoвні етапи визначення та аналізу перспектив виходу на ринки ЄС 

наведенo на рис. 1.  



 

Міжнародний форум EFBM’2021 «Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Зміни. Адаптація. Нова економіка» 

 

83 

Процес виокремлення та аналізу перспектив передбачає реалізації трьох 

етапів (рис. 1). На першому етапі здійснюється аналіз пoтреб країн 

Єврoпейськoгo Сoюзу в прoдукції. Для цьoгo вартo викoристати декілька 

критеріїв для внесення групи прoдукції дo переліку з метoю  пoдальшoгo 

аналізу.  

 

 
 

Рисунoк 1 – Етапи визначення та аналізу перспектив виходу на ринки ЄС. 
Джерелo: пoбудoванo автoрoм на oснoві [1] 

 

Oдним з критеріїв є наявність позитивних тенденцій щодо імпорту до 

країн ЄС із інших країн світу, які не є його членами. Якщo прoдукція 

імпoртується прoтягoм тривалого періоду та oбсяги імпoрту збільшуються, тo 

це свідчить, щo внутрішні пoтужнoсті країн-членів ЄС не мoжуть задoвoльнити 

наявний пoпит, та виробництво цієї продукції на території ЄС є неефективним й 

недоцільним. Другий критерій – це значні oбсяги імпoрту дo країн ЄС, які 

свідчать прo наявність потужного ринку визначеної групи прoдукції. Третій 

критерій у принятті рішення щодо вибору продукції для експорту до ЄС -  
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рівень кoнкурентoспроможності вирoбників інших країн, частку яких на ринку 

планується зайняти. Тoму вартo прoаналізувати вартість рoбoчoї сили, 

транспoртні витрати, наявність чи відсутність квoт та інших бар’єрів. В 

результаті oтримаємo перелік деталізoваних груп прoдукції, на яку є пoпит у 

країнах єврoпейськoї спільнoти, та які імпoртуються з інших країн, але 

національні виробники мають кoнкурентні переваги порівняно з ними. 

Другий етап визначення перспектив продукції на ринках ЄС – це аналіз 

мoжливoстей національної економіки щoдo задoвoлення наявнoгo пoпиту на 

імпoрт тoварів дo ЄС. Ці мoжливoсті мoжуть бути фактичні та пoтенційні. Під 

фактичними мoжливoстями рoзуміють вже існуючі вирoбничі пoтужнoсті, щo 

вирoбляють аналoгічну прoдукцію та дoсить швидкo мoжуть мoдифікувати 

прoдукцію (за неoбхіднoсті) та збільшити випуск для експoрту дo ЄС. 

Пoтенційними мoжливoстями є наявність усіх абo більшoсті з неoбхідних 

ресурсів для ствoрення нoвoгo вирoбництва, а саме: людські ресурси, сирoвина, 

рoзвинута інфраструктура, вирoбничі потужності тoщo.  

Третій етап – фoрмування інвестиційних прoпoзицій. При цьoму 

визначаються глoбальні тенденції, які є перешкoдoю для успішнoгo 

інвестування. Серед головних перешкод необхідно виокремити дефіцит 

ресурсів та недосконалість нормативно-правової бази, що створює бар’єри для 

виходу на ринки ЄС. Недостатній обсяг ресурсів обумовлює необхідність 

рoзрoбки та реалізації стратегії сприяння інвестиціям у визначенні галузі, що 

може бути забезпечене ствoренням неoбхіднoї транспoртнoї, митнoї абo 

інфoрмаційнoї інфраструктури. Подолання закoнoдавчих барєрів потребує  

рoзрoбки стандартів та їх адаптація до норм європейського права. Таким чином, 

перспективи виходу національних підприємств на ринки  ЄС можна виявити 

шляхoм аналізу пoтреб європейського споживача в певних товарах або 

послугах, оцінки мoжливoстей України та фoрмування інвестиційних 

прoпoзицій. При цьому необхідно сформувати власні конкурентні перевага, 

враховуючи особливості ринку, поведінки споживача, його переваги та 

очікування. 
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У країнах із високим рівнем економічного розвитку і найвищим рівнем 

наукового потенціалу спостерігаються позитивні тенденції в розвитку ринку 

медичних послуг. Обсяг пропозицій медичних послуг та їх якість зростає, 

спектр їх надання розширюється. Зазначене своєю чергою сприяє розвитку 

ринкової інфраструктури і зростанню кількості лікувальних закладів, а також  

впровадженню різноманітних інформаційно-комунікаційних технологій в 

медичну галузь. Зростання попиту на медичні послуги є стимулом збільшення 

пропозиції з боку державних і приватних медичних установ. Розглянемо 

питання розвитку ринку медичних послуг на прикладі окремих країн ЄС: 

Фінляндії, Франції, Німеччини. 

Охорона здоров’я у Фінляндії, як і соціальна допомога, отримує 

фінансування здебільшого від держави. Муніципалітети забезпечують до 35% 

загального обсягу фондів. До 25% коштів –складають субсидії держави, що 

формуються за рахунок загальних податків. Фінансування шляхом медичного 

страхування складає 15% [1]. Решта зборів приватними надходженнями, 

зокрема через диверсифікацію оплати за надання медичних послуг. Приватні 

медичні послуги, здебільшого є поширеними в містах, тоді як у сільській 

місцевості є обмеженими. Державні та приватні медичні послуги є чітко 

розмежованими з метою запобігання фінансуванню одного виду медичної 

допомоги з двох різних джерел. Система медичної допомоги фінансується за 

рахунок загальних податків, страхування ж забезпечується за допомогою 

відповідних внесків. Внески в межах медичного страхування є однаковими для 

всіх громадян. Для пацієнта один день перебування в лікарні варту коштує 

близько 23,5 євро [1]. Фінансування лікарів, що працюють в центрах здоров’я, 



 

Міжнародний форум EFBM’2021 «Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Зміни. Адаптація. Нова економіка» 

 

86 

здійснюється за рахунок заробітної платні. Розмір та механізм оплати 

визначається Спілкою лікарів та Асоціацією муніципалітетів. Кожен 

муніципалітет контролює медичні послуги послугами, тим самим, 

представляючи інтереси громади. Отже, в оплаті медичних послуг існує певна 

ступінь місцевої автономії. Незважаючи на всі переваги системи надання 

медичних послуг Фінляндії, підкреслюється необхідність її спрощення. Одним 

із основних напрямів є мотивація до розвитку конкуренції в наданні медичних 

послуг. 

Як у фінансуванні, так і в наданні медичної допомоги, Франція має 

складне поєднання приватного і державного сектору [2]. Широкий спектр і 

необмежений обсяг медичних послуг надається на всіх рівнях. Кожна людина 

своєю чергою має право вибору надавача медичних послуг. Удосконалення 

системи охорони здоров’я у Франції здійснюється урядом, який відповідає за 

здоров’я громадян, регулює фінансування, здійснює контроль за медичними 

закладами та готує  працівників для них. Значний доступ до ринку медичних 

послуг забезпечується національною системою медичного страхування 

(НСМС). Система охоплює майже 100% населення і контролюється 

Міністерством соціальних справ. Страхування покриває близько 85% 

населення, здебільшого це людини, котрі працюють у сфері торгівлі, 

промисловості. Значна кількість громадян використовують систему медичного 

страхування через програми для незалежних професій, державних службовців, 

студентів, лікарів, а також для тих, хто задіяний в аграрному комплексі. 

Благодійні організації забезпечують медичними послугами верстви населення з 

низьким рівнем доходу та платоспроможності. Національна система медичного 

страхування (НСМС) компенсує витрати лише на ті послуги, які внесені до 

спеціального реєстру, і призначаються безпосередньо медичним працівником.  

Організація і фінансування ринку медичних послуг в Німеччині 

побудована на загальноприйнятих нормах суспільної солідарності, 

децентралізації та саморегулювання [2]. На відміну від Франції, роль 

центрального уряду обмежена лише розробкою законів, в межах яких 

відбувається надання медичних послуг, в той час як адміністрації окремих 

земель здійснюють усі виконавчі функції. І приватні, і державні медичні 

заклади, фінансуються двома шляхами.  Капітальні витрати покриваються 

урядом земель, а оперативні – спеціальними медичними фондами. Оперативні 

витрати фінансуються на основі комплексного розрахунку, який включає 

оплату за окремі випадки захворювань, процедури та витрати відділення, що 

здійснюються протягом доби. Медичні послуги для приватного страхування 

покриваються відповідно до певних тарифів. Через скасування принципу 

повного покриття витрат, медичні заклади можуть бути збитковими або 

прибутковими. Допомога в амбулаторії фінансується шляхом оплати окремих 

послуг, тарифи на них встановлюються під час переговорів між лікарняними 

фондами медичних закладів та асоціаціями медичних працівників. Для надання 

медичних послуг потрібно бути членами відповідних асоціацій. Основний 

механізм покриття витрат полягає в оплаті за послугу медичному працівнику. 

Існує федеральний тарифний план, або ж як його ще називають «Єдиний 

Стандарт Оцінки».  
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Зауважимо, що люди не сплачують кошти за лікування в амбулаторії. У 

Німеччині встановлені єдині ціни на ліки. Придбання більшості медичних 

препаратів здійснюється на основі системи реферативних цін. Фахівець-медик 

може призначити дорожчий лікарський засіб, але оплатити потрібно лише 

різницю між реферативною і фактичною ціною. Незважаючи на поступове 

зростання цін, вартість медичних препаратів є однією з найнижчих у 

Європейському союзі. 

На основі проведеного аналізу, можна підсумувати, що за створення 

програми комплексної медичної допомоги, існує три основні підходи: державне 

фінансування, соціальне медичне страхування і приватне медичне страхування. 

Ринок медичних послуг європейських країн поєднує ці три складові. Головна 

проблема традиційних систем охорони здоров'я є розподіл відповідальності за 

надання медичної допомоги і власне за її фінансування. З метою вдосконалення 

функціонування ринку медичних послуг та його подальшого розвитку 

необхідно  розширити сфера відповідальності надавачів медичних послуг щодо 

медичних та економічних наслідках своєї діяльності. З вдосконалення системи 

контролю за видатками в розвинутих країнах запроваджується новий спосіб 

оплати медичних послуг – капітація або «подушне фінансування». Крім того, 

задля посилення індивідуальної відповідальності людини існує систем доплати 

за отримувану медичну послугу послугу. В Європі така стратегія поєднується з 

наданням приватними медичними закладами допомоги, що раніше надавалась 

тільки державними закладами. Також здійснюються спроби запровадження в 

сфері охорони здоров'я квазі-ринкових підходів, які б розподіляли роль надання 

медичної допомоги та її фінансування, що посилює конкуренцію надавачів 

послуг та дає право вибору для користувачів. 
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На сучасному етапі значне загострення соціально-економічних проблем, 

пов’язаних із поглиблення нерівномірності розподілу доходів, зниження рівня 

платоспроможності населення, неможливість задоволення базових потреб за 

наявних ресурсів, обумовлює необхідність запровадження та підтримку 

діяльності соціальних підприємств як інноваційної форми бізнесу. Соціальні 

підприємства дозволяють вирішити соціальні проблеми створення нових 

робочих місць, підвищення рівня та якості життя в країні, розвитку кожної 

особистості впродовж життя.  

Унаслідок неможливості забезпечення рівня соціального розвитку на 

державному рівні, виникає необхідність пошуку ефективних методів 

дотримання соціальної збалансованості на локальному та регіональному рівнях 

функціонування економіки. 

Міжнародна практика свідчить про те, що країни з низьким рівнем 

суспільних витрат, характеризуються низьким рівнем розвитку населення та 

високим показником незадоволеності рівнем життя населення. В умовах 

посилення впливу глобальних викликів постає питання забезпечення 

відповідного рівня життя населення, його добробуту за рахунок наявного 

природо-ресурсного потенціалу.  

Таким чином, соціальне підприємство стає головним джерелом 

стабільності в суспільстві [1]. 
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Питання необхідності створення та функціонування соціальних 

підприємств в умовах загострюється в умовах неспроможності держави 

забезпечити відповідний рівень соціально-економічного розвитку, зменшення 

нерівномірності в розподілі доходів, соціальної диспропорційності. 

На основі вищезазначеного, можна констатувати необхідність визначення 

оптимального співвідношення між ринковими важелями та методами 

державного регулювання в діяльності суб’єктів господарювання на основі 

інноваційних бізнес-моделей. Зазначене обумовлюється особливостями 

економіки та регулювання діяльності підприємств у окремих країнах.  

Роль держави передбачає створення сприятливого середовища для 

діяльності соціальних підприємств та їх розвиток має свої особливості. 

Зауважимо, що дискусійним питання є пошук «ідеальної моделі» соціального 

підприємства, яка залежить від співвідношення між «бажаним» та «можливим». 

Зауважимо, що започаткування такої форми господарської діяльності 

залежить не лише від професійності людини – соціального підприємця, але й 

від його особистісних характеристик, перш за все готовність вирішувати 

соціальні проблеми [2]. 

Аналіз міжнародних соціального підприємництва дозволяє виокремити 

декілька моделей [3]. Модель Бельгії, Нідерландів, Норвегії та Швеції 

характеризується наявність ґрунтовної нормативно-правової бази, яка визначає 

статус соціальних підприємств та регулює їх діяльність (наприклад «компанії 

соціальної мети», Бельгія). Для США, Канади та Японії характерними є 

регулювання на рівні підприємства, адже відсутні вимоги щодо методу 

управління та юридичного статусу соціального підприємства, можливість 

займатися благодійність за рахунок надання безвідсоткових позик або з 

мінімальним відсотком). 

Підкреслимо, що європейська модель соціального підприємництва 

орієнтована переважно на соціальні цілі. У Європі соціальне підприємництво 

має тісний зв'язок із взаємодією громади та комерційної організації. Отже, у 

контексті європейського бізнесу «соціальне підприємництво – це інноваційний 

спосіб вирішення соціальних проблем, якого дотримується організація в 

процесі розвитку бізнесу, що реалізується в основному через некомерційні 

організації, з можливістю використання в комерційному спрямуванні. 

Соціальне підприємництво є дієвим інструментарієм вирішення соціальних та 

індивідуальних завдань: для підприємців – можливість особистого розвитку та 

самозайнятість, для окремої людини – вирішення соціальної проблеми, а для 

суспільства – забезпечення соціально-економічного розвитку, підвищення рівня 

життя населення та формування позитивного іміджу країни на міжнародному 

рівні. Головною метою соціального підприємництва є ідентифікація та 

практичне вирішення соціальної проблеми за рахунок використання 

ефективних методів господарювання , основою яких є креативність та 

інноваційність.  

Таким чином, наявність соціальної проблеми обумовлює потребу 

розвитку соціального підприємництва в певній галузі. 

Підкреслимо, що для сприяння розвитку та ефективного функціонуванню 

соціального підприємництва необхідно створити відповідне середовище в 
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країні, що залежить від стійких чинників. Економіки всіх країн світу зазнають 

значного впливу глобальних викликів сьогодення, що мають як негативні так і 

позитивні наслідки для соціально-економічного розвитку, незалежно від позиції 

країни на міжнародній арені. 
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Глобальний економічний розвиток в наш час зумовлений стрімким 

технологічним оновленням, що супроводжується постійним використанням 

передових технологій та інноваційних управлінських підходів. До переліку 

глобальних технологічних змін належать розвиток штучного інтелекту, генної 

інженерії, зміна структури споживання енергоресурсів.  

Країни з різною швидкістю впроваджують інновації, а відтак – різною є 

економічна та соціальна ефективність їх розвитку. Для порівняльного аналізу 

національних економік використовуються як традиційні, так і нові підходи. 

Так, в останні десятиріччя поширеною стала концепція світового 

технологічного рубежу (Global Technology Frontier – GTF).  

З математичної точки зору, ця концепція ґрунтується на 

непараметричному методі аналізу оболонки даних (Data Envelopment Analysis – 

DEA). Застосування методу DEA до обробки статистичних даних можна 

пояснити зростаючою складністю, а інколи і неможливістю побудови 

адекватних економетричних моделей. Алгебраїчно, GTF є розв’язком задачі 

лінійного програмування, а геометрично – являє собою ламану лінію в системі 

координат «фондоозброєність – продуктивність праці» або в системі 

«працемісткість ВВП – фондомісткість ВВП». В першій системі координат 

побудована ламана лінія може розглядатися як дискретний аналог графіка 

виробничої функції, у другій системі – як аналог її ізокванти. Ті країни, що 

мають найкращі комбінації показників ефективності з усієї досліджуваної 
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групи, вважаються лідерами, а решта – аутсайдерами. Точки лідерів 

розташовуються в кутах ламаної лінії GTF, яка таким чином, є опуклою 

оболонкою точок решти країн – аутсайдерів. Проекції точок аутсайдерів на GTF 

вздовж ліній сталої фондоозброєності праці утворюють «потенційні»  країни, 

відстані до яких розглядаються як показник ефективності цих аутсайдерів. З 

практичної точки зору, це означає, що «потенційні» країни є еталонами 

технологічного стану для відповідних аутсайдерів, а економічна політика 

найближчих лідерів – зразком для наслідування. GTF будується на 

статистичних даних одного року і, таким чином, може зрушуватися відповідно 

до їх зміни. 

На думку авторів, можливе послідовне багатократне застосування методу 

DEA до сукупності країн, що залишаються після виключення точок лідерів. Це 

дозволяє запропонувати ідею світових технологічних рубежів наступних 

порядків. Країни, що опиняться на кожному наступному світовому рубежі, 

утворюватимуть послідовні «технологічні ешелони» – від відносно 

найефективніших до все менш ефективних. Умовний приклад групи країн, що 

складається з двох лідерів та двох аутсайдерів, наведений на рисунку 1.  

 
Рис. 1. Модель технологічних ешелонів 

Країни А та В, що розташовані на GTF першого порядку, утворюють 

перший ешелон. Країна В – абсолютний лідер за продуктивністю праці, країна 

А – за фондовіддачею. Країни Х та , що розташовані на GTF другого порядку, 

утворюють другий ешелон. Країна Х – абсолютний аутсайдер за 

продуктивністю праці, країна  – за фондовіддачею. Країни А та  мають 

однакову продуктивність праці, країни В та Х – однакову фондовіддачу, країни 

В та  – однакову фондоозброєність. 

Ще одним перспективним напрямом розвитку класичної моделі  є така 

модифікація світового технологічного рубежу, відповідно до якої кожна з 

країн-лідерів переміщується з кутового положення у проміжну точку відрізка 

модифікованого GTF, а кутовими точками стають декі віртуальні країни. 

Геометрично, це досягається шляхом проекції кінців ділянок вихідної лінії GTF 

на осі координат працемісткості та фондомісткості та паралельного 

перенесення отриманого відрізка до точки лідера. Побудовані таким методом 

«національні ділянки» двох реальних лідерів перетнуться в точці, яка у 
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пропонованій моделі інтерпретується як віртуальний лідер. На основі моделі 

віртуальних країн можуть бути подолані відомі парадокси – парадокс рівної 

ефективності на крайніх ділянках рубежу (який є іманентним будь-якій моделі 

на основі класичного методу DEA) та парадокс технологічного регресу, що 

виникає внаслідок перетину ліній GTF різних періодів. Геометрична 

інтерпретація пропонованої моделі віртуальних країн представлена на рисунку 

2. 

 
Рис. 2. Модель віртуальних країн 

А та В – реальні країни, що є абсолютними лідерами: А – за 

фондовіддачею, В – за продуктивністю праці. ОL –  віртуальна країна, що має 

таку ж саму фондовіддачу, що й А, але нульову продуктивність праці. OK – 

віртуальна країна, що має таку ж саму продуктивність праці, що й В, але 

нульову фондовіддачу. ФАВ – віртуальний лідер, що має проміжні 

характеристики між країнами А та В. У правій частині рисунку відрізок АВ 

продовжений до перетину з осями координат. Національна ділянка лідера А 

паралельна відрізку KALA, національна ділянка лідера В паралельна відрізку 

KBLB . 

Враховуючи, що класичний GTF складається з прямолінійних відрізків, 

які визначаються двома параметрами, можна указати на ще один напрям 

розвитку існуючої теорії. Якщо, крім традиційної площини «фондомісткість – 

працемісткість», скористатися ще й площиною параметрів відрізків GTF, то 

можна побудувати ще один рубіж, який являтиме собою оболонку вже не самих 

технологічних станів групи країн, а лінійних рівнянь їх національних 

виробничих функцій. 
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Пандемія Сovid-19 змушує швидко переорієнтувати діяльність більшості 

підприємств або знайти шляхи освоєння нових цільових сегментів ринку та 

змінити підходи до обслуговування клієнтів, орієнтуючись на задоволення їх 

ринкових потреб. Розповсюдження Сovid-19 по всьому світу не залишив майже 

жодної галузі без змін. Коронавірусна криза змусила бізнес працювати в нових 

умовах, активно впроваджуючи інновації в обслуговуванні. Пандемія вплинула 

на всі галузі в Україні. Найбільш постраждали: авіаперевезення, туризм, 

розваги та кінотеатри, виставковий бізнес, готельний та ресторанний бізнес. 

Нові умови значно вплинули і на інструментарій маркетингу: поряд з 

традиційними маркетинговими інструментами особливого значення почали 

набувати застосування цифрових маркетингових технологій. В умовах нових 

соціальних та комунікативних обмежень все більшого значення набувають 

онлайн просування, діджиталізація існуючих інструментів, Інтернет-торгівля. 

Вагомим напрямком посилення маркетингових комунікації є SMM (Social 

Media Marketing), який використовує соціальні платформи для залучення 

цільової аудиторії в якості каналів просування та збільшення продаж. 

Для сфери послуг особливої актуальності під час пандемії набуває зміна 

концепції роботи: частина підприємств була вимушена скоротити чи взагалі 

припинити свою діяльність, а інша – змогла швидко переорієнтувалася 

(наприклад, є компанії, для яких карантин став поштовхом для розвитку – 71% 

організацій запустили новий продукт або послугу [1]). Натомість, користування 
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онлайн послугами банків зростало стійкими темпами. Також виграли такі 

сектори як технології, фармацевтика, логістика та виробництво суперфудів.  

За результатами дослідження Міжнародної аудиторсько-консультаційної 

компанії KPMG (Дослідження проводилося у 12 країнах і регіонах у період з 29 

травня по 8 червня 2020 року і охоплювало понад 12 000 осіб) основними 

тенденціями змін споживчої поведінки в умовах пандемії COVID-19 є наступні 

[2]: підвищення використання цифрових технологій, вибіркове прийняття 

рішення про купівлю, зростання ролі змісту довіри до компанії, а саме 

пріоритету потреби споживача, відчуття ним безпеки і збереження особистих 

даних. Ключовими критеріями прийняття рішення про купівлю є: особиста 

безпека споживача (40%), асортимент товарів і послуг (37%), попередній досвід 

(35%). На другому плані знаходяться такі показники як кадрова політика 

компанії-виробника товару і прямий зв'язок з брендом (19%), відповідність 

цінностей бренду особистим цінностям і соціальна поведінка бізнесу (18%), 

позиція компанії щодо навколишнього середовища (17%). 

Вагоме місце в умовах пандемії набуває зміна підходів до роботи з 

клієнтами та зміна стратегії позиціонування послуг. Наприклад, в умовах 

карантину позиціонування ресторану, як місця для того, щоб зібратися з 

друзями змінюється на місце, де можна зібратися з друзями безпечно на терасі, 

дотримуючись дистанції між столами, використовуючи електронне меню для 

мінімізації контактів з фізичним меню. З метою розширення сфери пропозицій 

ресторани розширюють стандартне меню комплексними замовленнями, 

запроваджують нові технологій доставки та комунікації зі споживачем, за 

рахунок чого користувачі зможуть зручно обрати найбільш вигідні для них 

пропозиції.   

Особливості позиціонування послуг пов’язані, в першу чергу, з 

особливостями та специфікою самої послуги, та її особливістю в якості товару: 

невіддільністю від джерела, нездатністю до збереження, нематеріальністю, 

невідчутністю та мінливістю якості. У зв’язку з цим  зміна позиціонування  

часто здійснюється шляхом збільшення складності самої послуги за рахунок 

додавання послуг з одночасним зменшенням їх мінливості (шляхом 

стандартизації та автоматизації) або збільшення можливості персоналізації 

послуг [3]. Так, шляхом впливу на дві основні характеристики послуги – 

складність та мінливість якості, виникає можливість зміни позиції послуги під 

впливом зміни умов ринку, технології, дій конкурента.  Інноваціями у 

позиціонуванні послуг залежно від критеріїв позиціонування можуть бути 

наступні: 

- позиціонування за якістю послуги (посилення якості послуги, матеріалізація 

послуги); 

- позиціонування за асортиментом (пропозиція пакетів послуг, надання послуг 

самообслуговування); 

- позиціонування за іміджем (посилення іміджу та цінності бренду, 

демонстрація цінності послуги для споживача); 

- позиціонування на додаткових послугах/ сервісі (надання широкого спектру 

додаткових послуг навколо базової послуги, надання споживачу можливості 

комплексного обслуговування); 



 

Міжнародний форум EFBM’2021 «Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Зміни. Адаптація. Нова економіка» 

 

96 

- позиціонування за технологією надання послуги та комунікаціями зі 

споживачем (надання послуг онлайн, комунікації зі споживачем через чат бот, 

Viber, соціальні мережі); 

- позиціонування за ціною (розробка пакетів диференційованих цінових 

пропозицій  послуги). 

В результаті на ринку послуг в умовах пандемії дедалі більшої 

популярності набувають такі інноваційні маркетингові інструменти: 

інноваційні цифрові інструменти комунікації зі споживачем, Інтернет-торгівля, 

інновації в обслуговуванні, нові технології доставки, розширення сфери 

пропозицій, інновації у позиціонуванні. 
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Структура зайнятості населення є реальним відображенням усіх 

структурних зрушень, що відбуваються в економіці країни. Зайнятість 

населення виступає одним з найважливіших факторів економічного розвитку, 

що дозволяє робити висновки про те, чи знаходиться дана економічна система у 

фазі кризи або ж її супроводжує стійке економічне зростання яке 

характеризується зростанням числа зайнятих. Саме структура зайнятості 

відображає досягнутий рівень розвитку соціально-економічних систем, 

макроекономічні пропорції поділу факторів виробництва, взаємозв’язку 

виробництва та споживання. Тож, питання модифікації структури зайнятості 

населення в Україні у сучасних умовах спричинених впливом карантинних 

заходів є досить актуальним та потребує особливої уваги. 

Пандемія корона-вірусу завдала досить сильного удару по суспільному 

житті та економіці у всіх країнах світу. Оголошення карантину в зв’язку з 

загрозою поширення COVID-19 за лічені дні перевернули ситуацію у бізнесі і, 

відповідно, на ринку праці країни. Протиепідемічні обмеження, у вигляді 

карантину, позначилися на функціонуванні багатьох галузей національної 

економіки та досить сильно вплинули на ринок праці. Зниження зайнятості, 

зростання безробіття та падіння доходів можна спостерігати у всіх країнах 

світу. Навіть у найрозвиненіших державах світу впроваджені запобіжно-

карантинні заходи характеризуються негативними наслідками як у соціальній 

так і економічній сферах [1]. 

За офіційними даними Державного центру зайнятості України [2] у 

березні 2021 році відносно аналогічного періоду попереднього року кількість 
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безробітних зросла на 100 252 особи, що становить 29%. В Україні з початком 

карантинних обмежень спричинених першою хвилею пандемії COVID-19 у 

2020 році рівень безробіття почав стрімко зростати. У березні 2020 року 

офіційна кількість зареєстрованих безробітних становила 349 424 особи то вже 

у червні ця цифра зросла на 48% і склала 517 704 осіб.  

Скориставшись офіційними даними Державної служби статистики 

України проаналізуємо динаміку зайнятого населення України за 2012-2020 рр. 

(рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Динаміка зайнятості населення України за 2012-2020 рр. 

Складено авторами за даними [3] 

 

З рис. 1 видно, що протягом дев’яти років значне зниження чисельності 

зайнятого населення зафіксовано у 2014, 2015 та 2020 роках. Зниження 

чисельності занятих у 2014-2015 рр. спричинене військовими діями на сході 

країни, а у 2020 р. зниження зайнятих на 4% пов’язане саме з впливом 

карантинних обмежень. Аналізуючи структуру зайнятості за останні два роки 

спостерігаються зміни щодо кількості зайнятих в наступних сферах: сільське, 

лісове та рибне господарство – кількість зайнятих у 2020 році порівняно з 2019 

роком зменшилася на 9,6%; організація харчування – на 6,1%; будівництво – 

майже на 5%; промисловість – зменшення на 4,1%. Проте попри зменшення 

чисельності зайнятих у вище названих галузях, були також і прирости у таких 

сферах як: державне управління й оборона та соціальне страхування – кількість 

зайнятих зросла на 3,6%, також незначне зростання (на 0,4%) простежується у 

сферах навчання та фінансово-страховій діяльності.  

Але жорсткі умови карантину вплинули не лише на рівень зайнятих, а й 

на рівень середньої заробітної плати в країні. За даними Державної служби 

статистики України [3] рівень середньої заробітної плати з початком 

карантинних обмежень у квітні 2020 р. відносно березня знизився майже на 9%. 

І лише у літній період, в умовах послабленого карантину, рівень середньої 

заробітної плати стабілізувався і у серпні склав 11 446 грн. У період карантину 

весною 2021 р. також простежується незначне зниження середньої заробітної 

плати на рівні 0,3-0,5%. Порівнюючи розмір середньої заробітної плати у травні 

2021 р. з аналогічним періодом 2020 р. зафіксовано зростання на 28%.  
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За даними сайту з пошуку роботи Work.ua [4], простежується дещо інша 

тенденція. А саме у квітні 2020 р. середня заробітна плата за вакансіями зросла 

відносно березня на 2,4% та склала 12 779 грн., а у серпні вийшла на до 

карантинний рівень. Така різниця може пояснюватися тим, що у приватному 

секторі падіння рівня зарплат не відстежується настільки прискіпливо як на 

державному. Дослідивши зацікавленість населення у пошукі роботи, слід 

зазначити, що кількість розміщених резюме у квітні – липні 2020 року в тричі 

перевищувала кількість пропонованих вакансій, а починаючи з серпня цей 

показник знизився та попит на трудові ресурси перевищував пропозицію у два 

рази. Також варто зазначити, що у квітні відносно березня 2020 р майже у два 

рази зменшилась кількість вакансій на сайті Work.ua. Проте не дивлячись на 

майже незмінну пропозицію праці, попит на неї дещо змінився.  

Карантинні заходи зачепили на усі сфери діяльності, так протягом весни – 

осені 2020 року падіння попиту на працю спостерігалося майже у всіх секторах 

економіки. Але порівняно з 2019 роком, у 2020 році найменша потреба у 

співробітниках була у готельно-ресторанному бізнесі, туризмі, сфері 

обслуговування та роздрібній торгівлі. У даних ринкових сегментах кількість 

пропонованих вакансій скоротилася більш ніж удвічі. У першу чергу це 

пов’язано з тим, що роботу більшості розважальних закладів та магазинів 

довелося призупинити у зв’язку з карантином. Найменше зниження попиту на 

працю простежується у медичній галузі, нерухомості та продажах, а також в 

сільському господарстві – скорочення кількості вакансій за 2020 рік було 

менше 20%. 

Також варто відмітити, що під час карантину ринок праці перенаситився 

так званими «фрілансерами», адже переважна більшість кваліфікованих 

спеціалістів, у яких з’явився вільний час, скористалися вимушеними 

канікулами з метою додаткового підробітку. За даними [5] перша хвиля 

карантину, весною 2020 року, спричинила значний стрибок бажаючих 

працювати дистанційно та за перший тиждень карантинних канікул кількість 

фрілансерів зросла на 43,8%. 

Отже, у процесі дослідження структури зайнятості населення під впливом 

COVID-19 виявлено, що корона вірус завдав потужний удар по економіці 

країни та зокрема по ринку праці. Зменшилось залучення робочої сили майже у 

всіх сферами економічної діяльності. Кількість безробітного населення 

залишається на достатньо високому рівні. Значна частина економічно 

активного населення, з впровадженням карантину, змушене було перейти на 

дистанційну роботу, що супроводжувалось хвилею невдоволення. Та у свою 

чергу карантин дав поштовх до розвитку цифрової економіки, відбулися 

кардинальні зміни як на ринку праці так і в економіці в цілому. 
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PR – це функція управління суспільними зв’язками, управління 

культурою впливу на людину, управління від імені влади, фірми, організації та 

корпорації [3]. 

Як і кожна галузь, PR піддається впливу дією зовнішнього середовища. 

2020 рік був роком швидких змін, деякі з яких залишаться на довгий час. 

Стратегії PR та комунікаційна діяльність майже постійно змінювалися та 

піддавались впливу зовнішніх факторів. 

Саме цей період переніс зустрічі з традиційного формату в онлайн -

простір. Серед 10 найбільш завантажуваних додатків минулого року були такі 

платформи, як Facebook та Instagram, а також Zoom та Google Meet.  

Очевидно, що на найближчий період робота продовжуватиме 

виконуватись переважно в режимі домашнього офісу, так як традиційні заходи 

не можуть відбуватися - включаючи, звичайно, конференції, фестивалі та інші 

масштабні події. 

Минулого року деякі видавництва закрили друковані видання вибраних 

журналів, інші ввели платну підписку на свої тексти, опубліковані в Інтернеті. 

Засоби масової інформації конкурують між собою за швидкість передачі 

інформації, а журналістам вже не вистачає часу на детальний аналіз даних та 

перетворення їх на зміст, зрозумілий для читача, тому вони все більше цінують 

високоякісні матеріали, надані перевіреними PR-спеціалістами. Потреба та 

здатність створювати унікальний контент (а не лише тексти) будуть 

продовжувати зростати. Тільки хороший контент, призначений для конкретних 

одержувачів, дозволить донести повідомлення до зацікавлених сторін. 

COVID-19 вплинув на багато стратегій PR. Водночас він підкреслив 

важливість, гнучкість у комунікативній діяльності. З одного боку, мова йде про 

спілкування з працівниками, які очікують чіткої та ефективно наданої 
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інформації про функціонування організацій, компанії в новій реальності. З 

іншого боку, маємо PR -заходи, орієнтовані на зацікавлених сторін, які 

потрібно майже весь час змінювати. Важко передбачити що-небудь у постійно 

мінливій реальності, але планування та відкритість до змін-це абсолютне “must 

have” ефективної комунікативної діяльності. 

В сучасних умовах маркетинг інфлюенсерів розвивається дуже 

динамічно, і все свідчить про те, що він буде продовжувати це робити. Бренди 

все частіше шукають впливових осіб, які пропонують контент, адаптований до 

їхніх клієнтів. Минулий рік показав нам, що споживачі дуже зацікавлені у 

електронній комерції, у розвитку своїх блогів.  

Діяльність у сфері корпоративної соціальної відповідальності стала більш 

ніж просто багатомільйонною благодійною пожертвою. У 2020 році 

підприємства спрямовували свою діяльність переважно на своїх співробітників 

та клієнтів, а кожна третя компанія була залучена до надання допомоги 

лікарням, будинкам престарілих, дитячим будинкам. Цього року корпоративна 

соціальна відповідальність теж відіграватиме ключову роль у контексті 

залучення та утримання працівників, встановлення ділових відносин та 

спілкування з клієнтами. 

Обсяг діяльності, яку здійснюють PR -фахівці, змінюється, оскільки 

змінюється ринок медіа. Однак основою їх роботи все одно буде створення 

цінного контенту. Початок року приніс, серед іншого, подальший розвиток 

маркетингу впливу та корпоративної соціальної відповідальності. 

Розвиток технологій моніторингу контенту, що з'являється в засобах 

масової інформації та Інтернеті, дає компаніям все більше можливостей 

встановлювати цінні відносини з зовнішнім середовищем.  

Однак, незалежно від потреб цільової аудиторії та типу платформи, що 

використовується для налагодження контактів з нею, цінний вміст 

залишатиметься основою. Здатність обробляти дані та створювати експертні 

матеріали, що забезпечують достовірні знання, є основним завданням PR -

фахівців.  

В даний час суспільство вимірюється в двох альтернативних світах - 

онлайн та офлайн. Сьогодні Інтернет є найбільшим і найшвидшим джерелом 

інформації. Тому PR -діяльність в Інтернеті є необхідною, особливо на етапі 

впровадження компанії або нової пропозиції на ринок, оскільки вона дозволяє 

максимально ефективно спілкуватися та формувати ідентичність бренду у 

свідомості одержувачів. 

Досвід показує, що наразі немає сильнішого середовища, ніж соціальні 

мережі. Створюючи та публікуючи вміст, фотографії чи відео, які є 

привабливими, дивовижними та емоційними для одержувача, є шанс, що 

«вміст» пошириться по всьому Інтернету та охопить широке коло потенційних 

клієнтів.  

Діяльність PR у службі іміджу бренду включає прес -релізи або інтерв'ю, 

надані ЗМІ. Виховна функція може бути спрямована, наприклад, на пояснення 

принципів роботи чи цілей компанії. Це можна зрозуміти на прикладі 

невеликого виробництва, яке створює відеоролик, у якому він пояснює складні 

правила виробництва, які впливають на ціну. Інша крайність - це кризове 

https://translate.google.com/website?sl=pl&tl=uk&ajax=1&prev=search&elem=1&se=1&u=https://www.imm.com.pl/
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управління та комунікація з громадськістю під час кризи. В умовах кризи 

діяльність PR спрямована на мінімізацію втрат з точки зору іміджу компанії та 

запобігання негативних емоцій навколо бренду. Їх метою є також уникнення 

подібних ситуацій у майбутньому. 

Останні роки показали, що несподіване завжди може настати. Тому ніхто 

не наважиться передбачити, як будуть виглядати наступні місяці. Однак, можна 

з впевненістю сказати, що дана ситуація буде продовжуватиметься і надалі 

певний період. Працюючи у сфері комунікації, ще більш необхідним буде 

враховувати соціальні та економічні наслідки коронавірусу. 

2020 та поточний роки та зміни, які суспільство пережило у світі, 

відкрили нові можливості та збагатили безпрецедентним досвідом, який 

можемо використати при розробці комунікації для брендів у 2021-2022 роках. 

Тенденції, які зараз актуальні, створюють певні можливості: бренди будуть 

виділятися, якщо вони визначатимуть їхні цінності вдало, ефективна взаємодія 

дозволить будувати відносини, а технології, які оточують, стануть і 

полегшенням, і викликом. Даній галузі пощастило, оскільки PR-послуги 

залишаються актуальними та потрібними в умовах пандемії. 
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У ХХІ столітті, коли  взаємозалежність, взаємопов'язаність, 

взаємозумовленість міжнародних економічних зв'язків набули стійкого 

характеру, людство зіштовхнулося із глобальною загрозою COVID-пандемії, 

яка спричинила значні людські, соціальні та економічні втрати. За кілька  

місяців охопивши практично всі країни світу криза спричинила глибоке 

соціально-економічне падіння. Це не лише унеможливлювало залучення і 

концентрацію ресурсів, необхідних для захисту здоров’я і лікування людей у 

різних країнах, але й ускладнювало взаємні консультації і допомоги між 

урядами, що, своєю чергою, погіршувало можливості міжнародної співпраці, 

послаблювало довіру між країнами в цілому. [1]. Досвід економічних системних 

негараздів і кризових процесів засвідчує, що вихід з негативної економічної 

динаміки зазвичай буває досить важкий і навіть завершення активної фази 

навряд чи одразу означатиме збалансування і зміцнення провідних економік та 

стабілізацію економічного розвитку господарських одиниць. Тому розвиток 

глобального маркетингу партнерських відносин може стати базисом для 

відновлення і побудови сталих економічних зв’язків. 

Міжнародні компанії знаходяться під надзвичайним тиском і змушені 

швидко та ефективно реагувати на зміни потреб клієнтів, використовуючи усі 

можливі канали комунікації, приділяючи все більше уваги створенню 

взаємовигідних, довготермінових відносин між суб‘єктами ринкової діяльності, 

іншими словами глобального маркетингу партнерських відносин (RM-G). 

Розвиток RM-G стимулюється фундаментальними культурними зрушеннями, 

створенням потужних баз даних, нерівномірністю розвитку різних секторів та 

галузей.  
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RM-G вимагає тісної комунікації між партнерами, разом з тим 

транснаціональні відносини потребують знання іноземних культур та цінностей 

в країнах, де ведеться бізнес. Культура пронизує майже всі аспекти життя, 

включаючи правову систему, яка регулює цивільні та соціальні відносини, 

символіку та свята, освіту, основні культурні цінності та поведінку. Оскільки 

культура має такий значний вплив на повсякденне життя, професійна та 

споживча поведінка також знаходяться під її впливом. Тому успіх компанії 

залежить і від уміння розуміти відмінності в культурах та особливостях впливу 

на бізнес при прийнятті рішень щодо комунікації та створення продуктів.  

Глобальний маркетинг партнерських відносин спрямований на створення 

тісних економічних, технічних і соціальних зв'язків з партнерами, які 

дозволяють домогтися зниження трансакційних витрат і заощадити час. 

Виникає необхідність турбуватися про бізнес замовника, посередника,  

постачальника та інших партнерів. Замість того, щоб думати, що корисно для 

особистості чи компанії, акцент робиться на тому, як принести користь усім 

учасникам відносин. Відповідно до стратегії управління RM-G, всі зацікавлені 

сторони процесу повинні бути інтегровані та спільно діяти із загальною метою. 

Зацікавлені сторони можуть не обмежуватись у кількості постачальників, 

конкурентів, працівників, дизайнерів, виробників, торгових агентів та іншими, 

хто впливає на ефективність та позиціонування на ринку, однак головна увага 

зосереджується на бізнесі та його найближчих зацікавлених сторонах, як 

правило, на клієнтах [2]. 

Глобальний маркетинг партнерських відносин має керуватися: 

-  взаємністю, пошуком компромісу з  партнерами, здатністю бачити ситуацію 

з позиції партнера;  

- довірою, яка є базисом довгострокових відносин;  

- гарантією, усі партнери зобов’язуються вести бізнес на основі спільних 

інтересів, які мають співпадати.  

Переваги глобального маркетингу партнерських відносин можна 

розглянути на різних рівнях, з точки зору компаній та зі сторони клієнта. 

Виділимо основні: 

 Прибутковість. Як відомо, утримувати існуючих клієнтів вигідніше, ніж 

завойовувати нових. Маркетинг партнерських відносин дає компанії 

можливість брати участь у перехресних продажах, що збільшує загальний обсяг 

продажів і потенційний прибуток. Крім того, чим довше існує зв'язок між 

компанією і її клієнтом, тим стабільнішими будуть відносини. 

 Конкурентна перевага, яка складається з різних інструментів. Лояльність до 

бренду - це вигода, що забезпечується ефективною маркетинговою стратегією 

відносин [3]. Маркетинг партнерських відносин спонукає клієнта будувати 

довгострокові відносини з компанією і її продуктом, результатом стає лояльний 

до бренду клієнт. З лояльністю до бренду тісно пов'язана концепція 

диференціації продукту і стратегічної конкурентної переваги, яку вона створює. 

RM-G забезпечує ефективне досягнення як ефективної диференціації продукту, 

так і конкурентної переваги. 
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Приділяючи набагато більше уваги клієнтові, компанії можуть більш 

ефективно визначати, чого він прагне, і адаптувати продукт, щоб він відповідав 

його потребам. Ще одне джерело диференціації продукту та конкурентної 

переваги - це маркетингові комунікації. Коли комунікаційна стратегія сприяє 

наданню покупцеві інформації, яка дає певні знання або підживлює цікавість, 

замість традиційної реклами і стимулювання збуту, покупець з більшою 

ймовірністю залишиться лояльним до даної компанії.  

Тобто, з точки зору клієнта можемо виділити наступні переваги: 

 Персоналізований маркетинг, який сприяє індивідуальній взаємодії між 

компанією та клієнтом. Одна з переваг маркетингу партнерських відносин 

стимулювання клієнтів до відкритого діалогу, клієнти можуть вільно висловити 

свою думку щодо товару чи послуги та донести пропозиції щодо покращення 

чи створення певного товару.  

 Доступність інформації, яка дозволить правильно обрати товар чи послугу. 

Чудовим прикладом є різні онлайн-сервіси бронювання авіаквитків. Коли 

клієнт підписується на такі онлайн-послуги та намагається забронювати рейс, 

більшість з компаній надає безліч варіантів вибору, яких в більшості випадків 

досить, щоб дозволити тому, хто подорожує скласти відповідний план 

мандрівки. 

 Прогнозування потреб. RM дозволяє фірмі передбачати бажання клієнтів. 

Компанії часто мають справи з клієнтами зі схожими потребами, смаками та 

інтересами, а відтак, можуть передбачити, що може сподобатися певній людині. 

Це особливо важливо в тому випадку, коли клієнт має загальне уявлення про те, 

чого він хоче, але фактичний дизайн продукту, який відповідає його потребам, 

може бути йому не відомий. Прикладом може бути система BookMatcher, яку 

Amazon використовує для реалізації функції «спільної фільтрації». Вона 

працює шляхом збору симпатій і антипатій багатьох людей в колекціях, 

наприклад, книг. Система шукає книги, які ви не читали, але яким інший клієнт, 

прочитавши їх, поставив високу оцінку, і рекомендує їх вам. В цьому випадку 

RM рекомендує вам познайомитися з продуктом, який відповідає вашим 

індивідуальним смакам, про існування цих продуктів в іншому випадку ви 

могли б і не дізнатися. 

В умовах жорсткої глобальної конкуренції, якість і доступність продукції стає 

стандартом в багатьох галузях. Клієнти на різноманітних платформах активно 

діляться як позитивними, так і негативними відгуками про співпрацю із 

компаніями, швидко змінюючи постачальника послуг у разі неякісного 

обслуговування [4]. Все більше число компаній прагнуть включити RM-G в 

свої операційні стратегії, однак варто пам'ятати, що «негайне задоволення» не є 

атрибутом успішної реалізації маркетингу партнерських відносин, адже знання 

накопичуються протягом тривалих взаємовідносин клієнта з компанією. Немає 

сумнівів в тому, що ті підприємства, які знаходять час для розвитку міцних і 

взаємовигідних відносин зі своїми клієнтами, в довгостроковій перспективі 

будуть домінувати над тими, хто продовжує вести бізнес в звичайному режимі. 
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Серед сучасних процесів розвитку міжнародної торгівлі особливу увагу 

привертають тенденції до фрагментованої інтенсивності торговельних потоків у 

просторі світового господарства, які зумовлені регіональною торговельною 

інтеграцією країн та сучасними якісними зрушеннями в економіці. Сутність 

явища регіоналізації світової торгівлі полягає у зростанні частки 

інтрарегіональної торгівлі в обсягу світової торгівлі. Серед основних 

особливостей його розгортання можна визначити наступні: 

1. Волатильність динаміки кількості регіональних торгових угод (РТУ). За 

даними статистики СОТ, з початку 90-х рр. ХХ ст. кількість РТУ почала 

стрімко збільшуватися та характеризувалася висхідною динамікою до кризи 

2008 р. Протягом 2010-2020 рр. показник кількості укладених РТУ 

демонстрував нисхідну динаміку [1]. Такий характер динаміки визначають 

процеси переформатування інтеграційних угрупувань країнами світового 

господарства за умови змін у традиційних порівняльних перевагах, які вони 

реалізували на регіональних ринках, в т.ч. в наслідок процесів формування 

нової економіки. 

2. Нелінійний характер процесів розвитку економічної інтеграційної, що 

виявляється у зростанні кількості «поглиблених» РТУ, які одночасно 

поєднують інтеграційну співпрацю в торгівлі та інвестиційній діяльності. Для 

країни-учасниць торговельної інтеграції привабливим є укладання додаткових 

угод щодо лібералізації взаємних інвестицій, узгодження питань зниження 

інвестиційних ризиків. Приклад інтеграційного угрупування азійських країн у 

формі зони преференційної торгівлі запровадженого Азійсько-тихоокеанською 

торговельною угодою (AsiaPacific Trade Agreement – АРТА) засвідчує, що за 

умови навіть помірних темпів торговельної лібералізації через низьку 

конкурентоспроможність національних виробників на регіональному ринку, 
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країни вдаються до узгодження та координації в сфері інвестиційної політики 

намаагаючись створити сприятливе інвестиційне середовище для розвитку 

промисловості на основі міжнародної виробничої кооперації. Рамкова угода про 

інвестиції, укладена країнами у 2009 р., передбачає узгодження умов 

просування, захисту та лібералізації інвестицій як внутрішньорегіональних, так 

і інвестиції з третіх країн. 

3. «Масштабування» простору регіональної торговельної лібералізації 

передбачає укрупнення зон вільної торгівлі, які включають все нових учасників 

та стають міжконтинентальними. Серед таких – РТУ ЄС з країнами Латинської 

Америки, формування панафриканської ЗВТ, яке розпочалося після укладання 

52 країнами Африки у 2019 р. угоди «African Continental Free Trade Area» 

(Af CFTA), укладення у 2020 р. країнами Південно-Східної Азії, Японією, 

Китаєм, Австралією та Новою Зеландією (АСЕАН+5) Угоди про всеосяжне 

регіональне економічне партнерство, створення 11 країнами АТР 

міжконтинентальної ЗВТ після підписання у 2018 р. Угоди про всеосяжне та 

поглиблене транстихоокеанське партнерство. 

4. Нерівномірність зростання частки внутрішньорегіональної торгівлі в 

основних регіональних угрупованнях. Розрахунки на основі статистики СОТ 

показують особливості динаміки частки взаємної торгівлі між країнами-

учасницями основних регіональних угрупувань протягом останнього 

десятиліття (див. табл. 1).  

Таблиця 1 

Частка внутрішньорегіонального експорту товарів від загального обсягу 

експорту товарів інтеграційного об’єднання, 2008-2017 рр. 
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2008 67,7 49,8 25,4 14,2 11,9 7,5 1,5 4,1 1,3 9,9 

2009 66,9 47,9 24,7 13,1 12,9 7,4 2,4 5,5 2,5 11,6 

2010 65,4 48,7 25,2 11,5 13,3 7,9 3,4 5,3 3,3 9,8 

2011 64,5 48,3 25,2 11,1 12,6 7,0 2,3 6,5 2,4 8,4 

2012 62,8 48,5 25,9 13,0 13,4 8,7 2,8 5,3 2,6 9,4 

2013 62,1 49,2 25,9 13,8 13,9 7,2 2,7 5,5 2,6 7,3 

2014 63,3 50,3 25,3 12,9 13,8 7,4 1,8 6,2 2,7 8,0 

2015 63,2 50,4 24,1 14,5 14,1 7,8 1,7 7,0 3,3 5,8 

2016 64,1 50,3 24,1 13,9 13,7 7,7 2,0 6,6 3,7 8,6 

2017 64,1 50,1 23,6 13,7 13,2 7,0 1,8 6,3 3,9 8,4 

Розраховано автором за даними [1]. 

 

За темпами зростання частки внутрішньорегіонального експорту товарів, 

прискорення процесів торговельної інтеграції демонструють передусім, 
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африканські країни та латиноамериканські країни. Провідними факторами, які 

зумовлюють таку динаміку можна вважати розвиток індустріального сектору їх 

економік – місцева промисловість потребує ємних ринків збуту, проте не 

завжди спроможна конкурувати на глобальних ринках. 

5. Формування цілісних інтеграційних просторів у виробництві та зростання 

обсягів інтрарегіональної торгівлі проміжною продукцією – прискорене 

формування регіональних ланцюгів створення вартості (value chain). Фахівці 

вже давно використовують терміни «Фабрика Північна Америка», «Фабрика 

Європа» та «Фабрика Азії» у дослідженнях процесів розвитку регіональної 

економічної інтеграції на основі торгівлі проміжною продукцією для 

відбраження впливу сучасної торгівлі на розвиток промисловості. Наприклад, в 

наслідок модернізації торгової угоди країн Північної Америки в 2015 р. 

отримала додатковий імпульс для модернізації «factory North America» через 

створення покращення умов для місцевих виробників проміжної продукції та 

комплектуючих, вимог до рівня оплати праці [2]. Дослідження аналітичної 

компанії Mckinsey відмічено формування тренду регіоналізації ланцюгів 

створення вартості та вплив процесів формування нової економіки [3]. 

Дослідження фахівців СОТ виявляють нові можливості для МСБ країн, що 

розвиваються за умов формування нової економіки, цифрової трансформації 

збільшити зовнішньоторговельну активність в наслідок долучення до ланцюгів 

створення вартості [3]. Узагальнюючи світовий досвід вітчизняні фахівці 

стверджують, що за умов асиметрії розвитку країн світового господарства 

регіональні ринки створюють нові можливості в наслідок участі в регіональній 

інтеграційній взаємодії [4]. Зростання привабливості виробничої кооперації 

фірм в країнах регіональних угрупувань є безпосереднім результатом 

поглибленої торговельної інтеграції, тому що створює сприятливе середовище 

для цих процесів. 

Зазначені особливості регіоналізації міжнародної торгівлі необхідно 

враховувати у стратегічному плануванні як на макрорівні національної 

економіки, так і у міжнародній діяльності вітчизняних фірм. Використання 

можливостей реалізації порівняльних переваг національної економіки на 

регіональному ринку потребує відповідних інструментів сприяння на 

державному та міждержавному рівнях, одночасно вітчизняні промислові 

підприємства отримують додаткові імпульс для модернізації за рахунок 

вбудування у регіональні ланцюги створення вартості. Проте отримання 

додаткових ефектів від міжнародної співпраці потребує розробки та 

запровадження стратегій просування вздовж smile curve до прикінцевих ланок 

ланцюга створення вартості. 
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Інтенсифікація процесів розвитку інноваційних технологій на основі 

машинного навчання, штучного інтелекту та їх стрімке поширення задає 

напрями для трансформації різних сфер діяльності, зокрема, і бізнес-

середовища. Динамічність зміни умов ринкового середовища спонукає 

власників підприємств та бізнесу шукати нові підходи із застосуванням 

інноваційних технологій до прийняття стратегічних та тактичних рішень, щоб 

передбачати їх та адаптуватись до цих змін. У 2021 році ринок технологій, що 

базуються на штучному інтелекті оцінюється у $93,53 млрд і до 2028 року ця 

оцінка сягне величини у $997,77 млрд із щорічними темпами зростання у 40,2% 

[1]. За індексом рівня розвитку штучного інтелекту, який складає Oxford 

Insights Україна на разі займає 57 місце, а у ТОП-5 країн входять США, Велика 

Британія, Фінляндія, Німеччина та Швеція [2].  

Для початку необхідно визначити основні категорії цієї теми: маркетинг 

та штучний інтелект. Найбільш чітко розкриває суть поняття «маркетинг» 

українська вчена Старостіна А.О., яка зазначає, що маркетинг – це теорія та 

практика процесу прийняття управлінських рішень відносно ринково-

продуктової стратегії суб’єктів господарювання на основі дослідження факторів 

зовнішнього макро- і мікромаркетингового середовища з метою реалізації 

економічних інтересів виробників і споживачів [3, с. 6]. У свою чергу, А. 

Каплан та М. Хаенлен визначають, що штучний інтелект – це концепція 

можливості системи правильно інтерпретувати зовнішні дані, навчатись за 

допомогою цих даних та використовувати навчання для досягнення 

специфічних цілей та задач через гнучку адаптацію [4]. 
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Тематиці застосування штучного інтелекту у маркетингу приділяли увагу 

такі зарубіжні та вітчизняні вчені як  П. Роетзер, С. Фокс, Т. Чанг, Д. Дзябаура, 

Н.Ф. Стеблюк, В.М. Кузьомко та інші. Стрімкого поширення у дослідженнях 

вона здобула у 2016 році, коли було отримано доступ до перших прототипів 

штучного інтелекту. Загалом, визначають чотири основних підходи до 

застосування: використання алгоритмів штучного інтелекту для вирішення 

конкретних маркетингових проблем, вивчення психологічних реакцій 

споживачів, вплив штучного інтелекту на ринок праці та суспільство, 

менеджерська та стратегічні рішення, пов’язані з використанням штучного 

інтелекту [5]. 

Інструменти на основі штучного інтелекту для маркетингу стали 

поширеними у провідних компаніях таких як Google, Facebook, AirBnB тощо. 

Більшість із цих компаній, пов’язана із створенням технологічного досвіду 

споживачів, проте і компанії із сфери щоденного вжитку також змінюють свої 

підходи до маркетингу через технології штучного інтелекту. 

Однією із таких компаній є Unilever – провідна компанія із виробництва 

товарів повсякденного вжитку із британсько-нідерландським корінням. До її 

складу входять такі бренди як Rexona, Dove, Axe, Domestos та інші [6]. Unilever 

завжди впроваджує інноваційні рішення у підходи до ведення бізнесу і стала 

однією із компаній, які запровадили використання технологій штучного 

інтелекту у маркетинг. 

Прикладами використання технологій штучного інтелекту у Unilever є 

традиційні маркетингові дослідження, управління відносинами із клієнтами 

(CRM) та моніторинг соціальних медіа. Для цього компанія встановлює 

партнерські відносини із стартапами із Сінгапуру, Фінляндії, Ізраїлю, США, 

Китаю та Великої Британії. Одним із відомих прикладів є використання 

платформи Popular Chips, яка асистує процес відбору інфлюенсерів. Платформа 

аналізує не лише інфлюенсерів із накрученими підписниками, а і підбирає 

найкращих, звертаючи увагу на такі фактори як стать, вік та країна [7]. Окрім 

використання технології для аналізу соціальних мереж та контенту, Unilever 

використовує технологію для покращення бренд-стратегій. Зокрема, система 

проаналізувавши якісні дані виявила, що є тенденція до вживання морозива на 

сніданок. Компанія, у свою чергу, запропонувала у асортименті провідного 

бренду морозива Ben&Jerry нові продукти, призначені для вживання на 

сніданок [8]. 

Отож, роль технологій у бізнесі стрімко зростає. Компанії шукають 

рішення для спрощення та покращення ефективності ведення бізнесу з 

використанням інноваційних підходів. Однією із технологій, яка стрімко 

поширює свій вплив на діяльність підприємств є штучний інтелект, не є 

винятком і маркетинг. Технологія дозволяє краще розуміти потреби споживачів 

та пропонувати лише найбільш релевантні для них продукти, впливаючи 

суттєво на загальне стратегічне управління. Проте залишаються відкритими 

питання як використовувати технологію етично та забезпечувати захищеність 

приватних даних для споживачів. 
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З тріади, що визначає маркетинг взагалі та український маркетинг 

зокрема: наука – виробництво – бізнес в напрямку розвитку маркетингових 

науки і освіти зроблено потужний крок вперед, бізнес розвивається 

нерівномірно, а у  виробництві продукції багато що втрачено. Такому стану 

сприяє й те, що за останні 30 років кількість жителів країни зменшилася майже 

на третину, а близько чверті працездатного населення працює за кордоном. У 

цих умовах підприємствам малого і середнього бізнесу важко вийти на ринок з 

унікальним, інноваційним продуктом, тому таке середньостатистичне 

підприємство змушене зосередити зусилля на концентрованому продажі 

продуктів чи послуг невеликому сегменту своїх покупців. В умовах 

адміністративно-територіальної реформи український маркетинг змушений 

орієнтуватися на бізнес-структури харчового, обслуговуючого, транспортного 

та інших напрямків функціонування економіки об’єднаних територіальних 

громад (ОТГ). Всесвітня пандемія COVID-19 може стати значним поштовхом у 

зміні характеру розвитку економічних стосунків між народами, що виразився у 

першу чергу в сумніві перспектив подальшої глобалізації економіки й все 

більшої переорієнтації країн на її самостійний, незалежний від іноземного 

капіталу національний характер. Зосередженість України на проблемах власної 

економіки дає змогу по-перше, збільшити різновиди та обсяги 

імпортозаміщення імпортованих продуктів, у технічному рівні та якості яких є 

якщо не перевага, то хоч мінімальне відставання від закордонних аналогів, по-

друге, максимально використати вдале географічного положення, по-третє, 

налагодити вигідні соціально-економічні стосунки з країнами-сусідами, не 

озираючись на тиск з боку європейських та північноамериканських партнерів. 

Подальші наукові дослідження та освіта нового покоління маркетологів має 

здійснюватись з урахуванням зазначених змін.   
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Як відомо, маркетинг об'єднує творчі зусилля постачальника сировини, 

підприємства-виробника, посередника, торгівельної організації у найповнішому 

задоволенні потреб споживача й, як наслідок, для завоювання та утримання 

максимально можливої частки ринку з метою отримання максимального 

прибутку на якомога довший період [1]. На жаль, паралельно з цим в Україні за 

останні 25 років з’явилося багато підприємств, що експлуатують старі зношені 

основні фонди, не продукують жодної інновації або революційного товару та 

намагаються паразитувати на вже створеному серед споживачів сприйнятті 

схожого або ідентичного продукту, агресивно використовуючи жорстку 

пропаганду в ЗМІ. Можливо, заборона представникам крупного бізнесу 

володіти мас-медіа обмежить монопольний стан підприємств, якими володіють 

олігархи, й підвисить рівень конкуренції між потужними товаровиробниками? 

Аналіз сукупних обсягів виробництва продукції в Україні за останні роки 

підтверджує повільне але стабільне їх зростання в грошовому вигляді у 

підприємств малого та середнього бізнесу в порівнянні з великими 

підприємствами. Як відомо, малий та середній бізнес здебільшого не виробляє 

продукцію, а функціонує в сферах торгівлі, обслуговування, на транспорті 

тощо. Викликає занепокоєння і соціально-демографічна ситуація в Україні: з 

часу коли в Україні проживало 52 млн. осіб, кількість пенсіонерів практично не 

змінилася, а кількість працездатного населення практично зменшилась вдвічі й 

це з включенням безробітних та працюючих за кордоном. Так на яку орієнтацію 

на споживача можна сподіватися, коли останніми роками на сотню померлих 

припадає близько 40 народжених?  

Підприємствам малого і середнього бізнесу важко вийти на ринок з 

унікальним, революційним продуктом, тому таке середньостатистичне 

підприємство здебільшого має цілком зрозумілий споживачеві продукт чи 

послугу, які вже представлені на ринку, але не володіє необхідним запасом 

міцності бюджету для впровадження інноваційного продукту: розробки 

продукту, виготовлення дослідного зразка або пробної партії, проведення 

відповідної комунікаційної політики тощо. Таке підприємство змушене 

зосередити зусилля на концентрованому продажі продуктів чи послуг 

невеликому сегменту своїх покупців.  

Коли промислове підприємство чи торгівельна компанія міцно займе 

відповідну нішу, створить сталий прогнозований прибуток і досягне певної 

пізнаваності серед своєї вузької цільової аудиторії, воно може збільшувати 

обсяги виробництва товару чи послуги, застосовуючи концепцію 

недиференційованого маркетингу, або створювати новий різновид свого 

продукту чи послуги, націлені на розширення своєї цільової аудиторії засобами 

диференційованого маркетингу. На цьому принципі побудовано всеукраїнські 

торгівельні мережі: АТБ, ЕКО-маркет, Сільпо та ін. Але сподіватися на 

регулярну появу на ринку нових марок й виробів оброблюваної продукції не 

приходиться й особливо це стосується виробничо-технічної продукції. Місця 

роботи для українців окрім торгових та підприємств малого і середнього 

бізнесу залишилися в основному у виробництві матеріалів і сировини та 

сільському господарстві. І в умовах адміністративно-територіальної реформи 

маркетингу потрібно орієнтуватися на бізнес-структури  об’єднаних 
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територіальних громади (ОТГ): дрібні м’ясокомбінати і малі підприємства 

первинної обробки молока та консервування овочів й фруктів на підприємствах 

ОТГ, різноманітних фірм з ремонту побутової техніки, установ із побудування 

та ремонту приміщень, фірм із зеленого туризму, готелів, ресторанів, барів й 

кав’ярень, оренди автомобілів та інших закладів обслуговування та ін. [2]. 

Тобто, маркетинг малого й сільськогосподарського бізнесу та адміністративно-

територіальна реформа сприятиме збільшенню відсотка сільськогосподарської 

продукції й спонукатиме підвищення заміщення імпортних товарів 

вітчизняними.  

Ще у 2011-2015 рр. нами прогнозувалася необхідність переходу 

суспільних укладів розвитку людства у нову якість [3, 4]. На сьогодні значним 

поштовхом для цього стала всесвітня пандемія COVID-19. В світі значною 

мірою поставлено питання перспектив подальшої глобалізації економічних 

процесів, які згубно впливають на соціальний стан й демографію не тільки 

азійських, південно-американських та африканських країн, а й розвинутих країн 

Європи та Північної Америки. Саме в цьому напрямку можна знайти нові 

аспекти маркетингу інновацій та інноваційні підходи у вітчизняному 

маркетингу. Зосередженість розвинутих країн на проблемах власної економіки 

може дати змогу Україні по-перше, збільшити різновиди та обсяги 

імпортозаміщення імпортованих продуктів, у технічному рівні та якості яких є 

якщо не перевага, то хоч мінімальне відставання від закордонних аналогів, по-

друге, максимально використовувати вдале географічне положення, по-третє, 

налагодити  вигідні соціально-економічні стосунки з країнами-сусідами, не 

озираючись на тиск з боку європейських та північноамериканських партнерів. 

Подальші наукові дослідження та освіта нового покоління маркетологів має 

здійснюватись з урахуванням зазначених змін.   
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Основною ланкою будь-якої національної системи вищої освіти протягом 

тривалого історичного періоду залишається заклад вищої освіти. Ці організації, 

окрім розв’язання завдань щодо задоволення потреби населення у  вищій освіті, 

забезпечують відтворення наукових і педагогічних кадрів, без якого неможливе 

існування освітньої системи загалом.  

Необхідно відзначити, що еволюція університетів тісно пов’язана з 

суспільним розвитком. На зміну класичним університетам прийшли бізнес-

університети, які поєднують освітні та наукові процеси, результати яких 

затребувані бізнес-структурами. Тенденція розвитку сучасного суспільства – 

перетворення знань в капітал. Причини, за якими ЗВО мають характеристики 

бізне-структур: 

з огляду на недостатньо  розвинуте приватне інвестування (меценатство, 

спонсорство і т.д.), оскільки основним джерелом доходів виступали кошти з 

державних бюджетів різних рівнів і існування стереотипів з боку населення про 

безкоштовність сфери освіти. Зважаючи на невідповідність на сьогодні  

розмірів державного фінансування і засобів, необхідних для розвитку ЗВО, 

виникла гостра потреба у розробці та впровадженні системи багатоканального 

фінансування, у якій платні освітні послуги ЗВО були б одним із основних 

джерел підприємницького доходу; 

надання державним закладам вищої освіти з боку держави більшої  

юридичної та економічної автономії, унаслідок чого вони, будучи 

некомерційними установами, повинні діяти в умовах вільного ринку за 

принципами підприємницьких структур. Це призвело до активної конкурентної 

боротьби ЗВО за абітурієнтів, ефективними інструментами якої повинні 

виступати ефективна побудова стратегій поведінки, розвиток маркетингової та 
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цінової політики, підвищення якості освітнього процесу (що теж відбивається 

на рівні цін освітніх послуг), реструктуризація управління ЗВО та ін.;  

необхідність відповідності вимогам ринку праці, який за останні  роки 

зазнав значних змін, що проявилися в появі потреб у фахівцях з новими видами 

кваліфікацій. Така тенденція впливає на пріоритети абітурієнтів, що 

відбивається на престижі спеціальностей, і, відповідно, на результати 

підприємницької діяльності закладу вищої освіти (табл. 1). 

 

Таблиця 1 

Характеристика ознак університету як бізнес-структури 

Автор 

 

Характеристика 

E. Selenica [1] 1. Управлінська структура, здатна відповідати викликам часу і реагувати 

на зміну ринкових умов 

2. Розвиток нетрадиційних видів діяльності 

3. Залучення зовнішніх джерел ресурсів, диференційоване фінансування 

4. Інтегрування освітньої та підприємницької культури, схильність до змін 

О. Жукова [2, 

c. 26] 

1. Капіталізація знань 

2. Тісна взаємодія з державним сектором і промисловістю 

3. Безперервне вдосконалення внутрішньої структури 

4. Управління рівноважним станом між залежністю і незалежністю від 

інших інститутів 

G. Subotzky [3] 1. Комерціалізація інновацій 

2. Створення сприятливих умов для нових можливостей 

3. Командна робота організації 

4. Здатність ризикувати і відповідати сучасним викликам 

М. Коваленко 

[4, c. 22] 

1. Генерація знань 

2. Ініціювання нових видів діяльності 

3. Трансформації внутрішнього середовища і постійна взаємодія із 

зовнішнім середовищем 

L. Leslie [5] 1. Надання можливості студентам і співробітникам демонструвати 

підприємницькі навички в освітній, науковій та інноваційній діяльності 

університету 

2. Гнучкість і адаптація основних напрямів діяльності до мінливого 

середовища 

3. Генерація суспільних цінностей за рахунок процесів відкритої взаємодії 

О.Романовський 

[6, c. 63] 

1. Взаємодія із зовнішнім середовищем 

2. Підприємницька поведінка співробітників університету 

3. Університет як організація,  що демонструє підприємницьку поведінку 

Складено авторами 

 

Отже, ЗВО все більше характеризуються як організації підприємницького 

типу, тому доцільно орієнтуватися на застосування інноваційних методів, форм 

та інструментів управління усіма видами власної діяльності, зокрема й освітнім 

процесом. Тільки при дотриманні цієї умови ЗВО зможе відповідати сучасним 

вимогам і тенденціям розвитку освітнього ринку, забезпечуючи собі досягнення 

заданого рівня конкурентоспроможності в короткостроковій і довгостроковій 

перспективах 
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 Сучасний світ охопила хвиля процесів, пов’язаних з суттєвим 

поширенням цифровізації усіх видів діяльності. В Україні, наприклад,  

користувачами Інтернету є  27 млн. осіб в Україні [1]. Це і багато інших 

процесів сьогодення поставили задачі пошуку ефективного функціонування  

бізнес-екосистем, особливо  - в контексті розробки маркетингової стратегії, що 

здатна забезпечити успіх компанії в реальному просторі за рахунок, в першу 

чергу – відповідних компетентностей персоналу, які ,як відомо, формують 

інтелектуальний  капітал бізнесу.  Саме в системі формування інтелектуального 

капіталу, з нашої точки зору, криється можливість отримання його 

конкурентних переваг в непростому діджиталізованому світі. 

Отже, виокремимо три позиції, на які хотілося б звернути увагу в 

контексті проблематики форуму і даних тез. 

  По-перше, функціонування бізнес-екосистем у світовій і вітчизняній 

економіці.  

За прогнозами  McKinsey, до 2025 року біля 30% корпоративного бізнесу 

будуть генерувати цифрові бізнес-екосистеми. Спробуємо дати пояснення про 

те, що вони собою представляють. 

Визначення екосистем бізнес запозичив у біології. Цей термін у 1930-их 

роках ввів британський ботанік Артур Тенслі. Екосистемою він назвав локальні 

спільноти організмів, які взаємодіють один з одним і навколишнім 

середовищем. Процвітання їх забезпечується конкуренцією і співробітництвом, 

вони спільно еволюціонують й адаптуються до зовнішніх змін.  

На початку 1990 років бізнес-стратег Джеймс Мур переніс цю концепцію 

і запропонував розглядати компанію ні як окремого гравця, а як представника 

бізнес-екосистеми, що охоплює багатьох учасників із різних галузей. «Як і її 

біологічний аналог, бізнес-екосистема постійно переходить від випадкового 

набора елементів до більш структурованої спільноти», - зауважує Мур. 
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Сучасний тренд на створення екосистем з'явився у середині 2010 років і 

сьогодні вважається основним у розвитку світового бізнесу. 

Що ж екосистеми дають бізнесу? Чому сьогодні така велика увага 

приділяється саме їх формуванню? 

Коротко можна зазначити наступне. Всередині успішної екосистеми 

компанія отримує більше клієнтів і продає більше товарів і послуг. Коли 

звичайний споживач, наприклад, приходить за доставкою їжі, йому одночасно 

пропонують  й доставку продуктів, і готові раціони здорового харчування. А 

коли невеликий бізнес хоче відкрити рахунок, йому можна одночасно 

запропонувати послуги по веденню бухгалтерії, платіжне рішення і юридичну 

підтримку. Користуючись загальною інфраструктурою і базою клієнтів, 

компанії-учасники швидше зростають.  Усередині екосистеми бізнеси можуть 

ділитися даними, кращими практиками і інноваціями – в результаті краще і 

швидше задовольняються потреби споживачів. Особливої актуальності це 

набуло сьогодні, коли споживачі почали віддавати перевагу цифровим каналам 

комунікації, на що бізнес - екосистеми відповідають тотальною 

діджиталізацією  усіх виробничих процесів, особливо – у маркетинговій 

стратегії. 

По-друге, цифровізація усіх процесів у суспільстві і бізнесі. 

Компанія McKinsey [2] провела дослідження, згідно з якими основними 

причинами переходу споживачів на цифрові канали стали: пандемія COVID-19 

– 45% опитаних, більша зручність та доступність цифрових каналів – 43% 

опитаних. Необхідно зауважити, що не дивлячись на зазначене вище, значна 

кількість респондентів все ж бажає комунікувати в реальному просторі:  

учасники дослідження (48%) зазначають бажання відвідувати «фізичні» 

магазини, 24% опитаних високо цінують можливість  спілкування з іншими 

людьми, а 5% респондентів зазначають складність використання цифрових 

технологій. Останнє має бути враховано при розробці маркетингових стратегій 

бізнес екосистем. 

Організацією Об’єднаних Націй 12.12.2003 р. була прийнята Декларація 

принципів «Побудова інформаційного суспільства – глобальне завдання у 

новому тисячолітті», в якій проголошено, що освіта, знання, інформація і 

спілкування є основою розвитку, ініціативності та благополуччя людської 

особистості [3]. Про скорочення «цифрової прірви» та забезпечення 

гармонійного, справедливого і рівноправного розвитку для всіх, а також 

формуванню комплексного інформаційного суспільства проголошується в 

Декларації ЮНКТАД XI (2004) (ЮНКТАД – Конференція ООН з питань 

торгівлі та розвитку, англ. United Nations Conference on Trade and Development 

(UNCTAD))[4]. З метою прискореного розвитку інформаційного суспільства в 

Україні був прийнятий Закон України «Про Основні засади розвитку 

інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки» від 9 січня 2007 р. № 

537-V (далі Закон) [5]. Пізніше розпорядженням Кабінету Міністрів України від 

17 січня 2018 р. № 67-р було схвалено «Концепцію розвитку цифрової 

економіки та суспільства України на 2018–2020 роки» [6], якою сформульовано 

основні принципи цифровізації України.  
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Цифрові технології почали розглядатися як основа інноваційної 

діяльності виробничих стратегій сучасних бізнес-екосистем на основі 

розуміння необхідності формування інтелектуального капіталу, здатного 

забезпечити конкурентні переваги бізнесу в реальному просторі.  

По-третє, інтелектуальний капітал бізнесу повинен формуватися під 

впливом сучасних внутрішніх і зовнішніх чинників, а саме – формування 

цифрових компетентностей персоналу. 

В сучасних наукових працях є певні здобутки в галузі характеристики та 

класифікації компетентностей, необхідних для ефективної роботи в цифровому 

середовищі, проте, з нашої точки зору, недостатньо уваги приділено 

компетентностям, які здатні забезпечити високий рівень  

конкурентоспроможності бізнес-екосистеми в сучасних умовах, а саме – 

компетентностям в галузі цифрового маркетингу, який в умовах пандемії й 

постковідному середовищі є актуальним напрямом діяльності багатьох бізнесів. 

З 2006 року цифрова компетентність визначена однією з восьми 

ключових компетенцій в ЄС для навчання впродовж життя. Так, Європейською 

спільнотою були розроблені та постійно оновлюються рамки цифрової 

компетентності: для громадян – DigComp; для освітян – DigCompEdu; для 

освітніх організацій – DigCompOrg; для споживачів – DigCompConsumers.  

Аналіз сутності та змісту цифрових компетентностей інтелектуального 

капіталу представлений, наприклад, у звіті “Digital skills and competence, and 

digital and online learning” (2018 рік) - пропонується розглядати цифрові 

компетентності та цифрові навички на трьох рівнях [7]: 

1 - цифрова компетентність, яка являє собою «здатність застосовувати цифрові 

навички (знання і ставлення) впевненим, критичним і відповідальним чином в 

певному контексті (наприклад, в освіті)». При цьому, цифрова компетентність 

ототожнюється із цифровою грамотністю та складається із набору цифрових 

навичок; 

2 - специфічні цифрові навички – характерні для певного виду робіт, 

пов’язаних із використанням цифрових приладів (інструментів); 

3 - професійні цифрові навички – передові вузькоспеціалізовані навички 

характерні для професіоналів в області ІКТ. 

У концептуальної моделі DigComp 2.1 [8] цифрові компетентності 

сформовано у п’ять основних сфер: інформаційна грамотність та грамотність в 

галузі даних; комунікація та співробітництво; створення цифрового контенту; 

безпека; вирішення проблем.  

Аналіз досліджень показує, що цифрова компетентність не обмежується 

лише володінням та використанням суто технічних знань, умінь та навичок, а 

передбачає інші аспекти поведінки індивідууму у цифровому середовищі 

(когнітивні, соціальні, емоційні тощо). Треба погодитися з В. Куйбідою та його 

співавторами [9], а також - з групою бельгійських вчених [10], які розглянули 

підхід до класифікації цифрових компетентностей на основі порівняння 

тринадцяти моделей цифрової грамотності, до складових якої віднесено знання, 

навички та компетентності. При цьому: цифрові знання виступають в якості 

інформації, обізнаності та розуміння щодо існування і використання різних 

цифрових інструментів; цифрові навички – в якості практичного застосування 
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певних знань при використанні цифрових інструментів;  цифрова 

компетентність – в якості здатності застосовувати зазначені знання і навички в 

різних життєвих контекстах, від особистих до професійних.  

Особливої уваги, з нашої точки зору, заслуговують результатами 

досліджень бельгійських вчених, які запропонували інтегровану модель 

цифрової грамотності, яка, відповідно, складається із таких груп цифрових 

навичок та компетентностей: операційні, технічні та формальні навички та 

компетентності; Інформаційні, когнітивні; цифрова комунікація; створення 

цифрового контенту; стратегічні навички та компетентності [10]. 

Здобутки науковців і практиків  в теорії і методиці формування цифрових 

компетентностей інтелектуального капіталу, з нашої точки зору, можуть стати 

основою для розробки стандартів для реального бізнесу, зокрема в галузі 

маркетингу. Для цього на рівні бізнес-екосистеми необхідно розробити 

відповідні моделі, які враховують потреби підприємства, тенденції розвитку 

цифрового маркетингу та містять загальноприйняті параметри щодо методики 

класифікації цифрових навичок та компетентностей інтелектуального капіталу 

бізнесу. 
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Пандемія коронавірусу та економічна депресія починаючи з  2020 року 

супроводжується прискоренням діджиталізації економіки та соціальної сфери. 

Це біло обумовлено поширенням нокдаунів у більшості країн, обмеженнями 

міжнародної торгівлі та поїздок, переходу до дистанційної роботи та навчання. 

В силу економічних обмежень та соціальної ізоляції різко збільшився 

попит на електронні комунікації, електронну торгівлю і фінансові послуги, 

засоби цифрового зв’язку. 

Перехід до економічного відновлення повинне спиратися на стабільність 

грошей, виважену монетарну політику та поведінку економічних агентів. 

Стабільність важлива для довіри населення до грошей як засобу економічного 

обміну. Фінансова та грошова стабільність впливають на економічний 

розвиток, інвестиційні рішення та конкурентоспроможність країни та 

підприємств. роздрібні платежі обслуговують збалансування індивідуального та 

сукупного попиту та пропозиції, економічної поведінки споживачів, 

підприємств та малого бізнесу. 

Глобальна економічна та фінансова інтеграція, доступність інфраструктури 

ринку та комунікації роблять можливим прямий доступ споживачів до 

внутрішнього та зовнішніх ринків товарів і послуг. Такі процеси 

забезпечуються використанням вітчизняних та іноземних постачальників 

платіжних послуг. 

Інтернаціоналізація роздрібних платежів розвивається за рахунок 

диверсифікації транскордонної електронної торгівлі, міжнародних платіжних 

систем, глобальних і регіональних електронних майданчиків. Динаміка 

роздрібних платежів визначається низкою факторів, включаючи: економічні та 

соціальні умови у всьому світі та в кожній країні, попиту споживачів, 
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економічною поведінкою, довірою до банків та інших постачальників платежів, 

доступом до платіжної інфраструктури, безпекою, культурними звичаями. 

Безготівкові роздрібні платежі протягом пандемії будуть зростати 

особливо в сфері продажів електроніка, продуктів харчування, побутових 

товарів. Електронна комерція здійснюється переважно за допомогою карток та 

Інтернету. За даними опитування Європейського центрального банку, в зоні 

євро вартість онлайн-покупок зараз здійснюється  такими способами: платіжні 

картки - 48%, електронні платежі через Інтернет - 24%, кредит -14%, інші - 

11%, готівка - 3% [2] 

Карткові та Інтернет-платежі поєднують в собі зручність, доступність та 

безпеку для споживачів, тому очікується, що їхня тенденція продовжиться і під 

час відновлення після пандемії. 

Безконтактні картки та платежі є продуктом цифрових технологій і шіидко 

прогресують. В європейських країнах відбувається диференціація застосування 

безконтактних карток між 68% Швеції та 12% у Бельгії всіх безготівкових 

роздрібних розрахункових операцій [ 2] .  

Конкуренція у роздрібних платежах розвивається у всьому світі у двох 

основних аспектах. 

Перший аспект - міжнародна конкуренція  з  глобальним домінуванням 

американських провайдерів Visa International та Master Card.  На початку 2021 

року в Україні було емітовано 78,3 млн. карток, в тому числі 40,3 млн. активних 

та 14,1 млн. – безконтактні, або 35% від активних [4]. Із загальної кількості 

карти Master Card складають 64 % та Visa – 34% [4].   

Різні спроби створити місцеві та регіональні карткові системи були є не 

завжди успішними. В останні кілька років міжнародні бренди розвиваються з 

урахуванням місцевих умов та таких функцій, як картки спільного брендування 

(разом з супермаркетами, торговельними  мережами, авіакомпаніями тощо), 

місцеві стимули (повернення готівки, знижки місцевим брендам та послугам 

тощо), картки для цільових споживачів (діти, молодь, жінки та інші). 

Домінування двох міжнародних платіжних систем означає що має місце 

олігополістична конкуренція, яка потребує ефективного державного 

регулювання у цій сфері. Удосконалення регулювання йде у напрямку 

гармонізації з європейськими нормами та врахування інтересів учасників 

ринку, покращення якості та безпеки послуг. 

Одночасно конкурентом двох домінуючих платіжних систем зараз стає 

китайська система платіжних карток UnionPay International. Це відповідає 

 політиці Китаю щодо інтернаціоналізації юаню, що покращує його статус 

резервної валюти , інвестиційної валюти та засобу міжнародних платежів. 

UnionPay застосовує стратегію об’єднання з місцевими системами та 

конкурентними умовами для споживачів. 

Другий аспект - технологічна конкуренція з боку інноваційних фінансових 

рішень та цифрових фінтех-компаній. Наприклад, платіжна система США 

PayPal орієнтована на фізичних осіб та малий бізнес по всьому світу. Зараз 

PayPal має близько 200 мільйонів рахунків і розвивається в напрямку більш 

конкурентоспроможних послуг для магазинів та клієнтів мереж супермаркетів. 
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Програми для безконтактних карток, мобільних телефонів та Інтернет-

платежів , включаючи ті, що використовують біометричне розпізнавання 

клієнтів), залучають все більше споживачів завдячуючи  зручності 

користування. 

Міжнародна трансформація платежів рухається на користь кращого 

обслуговування споживачів і вимагає багатосторонньої гармонізації 

регуляторних умов та технологічних застосувань для кращого ефекту.  
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Requirements of the present to industrial enterprises engaged in the export of 

products are quite significant. One the main places in this list belongs to safety and 

environmental friendliness of  manufactured products. Because of this, industrial 

enterprises move to a system of environmentally-oriented management. 

 In recent years,  the problem of improving the quality of products as well as 

their environmental friendliness has emerged at domestic enterprises. The main goal 

of the management was re-equipment and modernization of production, which should 

increase the level of environmental friendliness, as the industrial processes 

themselves and the final product they produce. This strategy can be achieved in 

several ways. However, it is quite common to green production due to purchase of 

new technologies from scientists (domestic or foreign). 

Purchase of new/modernization of technologies from domestic scientists 

(scientific organizations) has both advantages and disadvantages. To the main 

advantages, we can attribute the cost of the purchase itself, on the one hand, and on 

the other, these investments are a guarantee of support for Ukrainian scientists and 

their opportunities provision to constantly improve and feel in demand among the 

domestic market of intellectual resources. 
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Bring the scientific idea of domestic researchers to the final product is possibly 

due to a number of factors, the main of which are: 

- creation of associations of enterprises (clusters, technology parks, etc.) on platform 

of which scientific ecological development will pass a stage of innovation and will 

become the innovative product, i.e. a specific quality thing at a specific price; 

- with the support of the state, which must use its administrative levers of influence or 

financial assistance which creates an opportunity for domestic scientists to adapt their 

innovative ideas to the needs of industrial enterprises and create an innovative 

product that will have a reasonable price and value; 

- transition to international, worldwide recognized practice of startups. 

Investing in startups is quite profitable, as evidenced by the possibility of their 

application in the development and implementation of environmental developments 

for industrial enterprises. That is, we can conclude that to increase purchases by 

domestic industrial enterprises the innovative developments with ecology of their 

own scientists or research institutions requires efforts of all market participants.  But 

the most important of them are: the state, industrial enterprises, scientific institutions.  

It is the balanced policy of these subjects and their cooperation will provide an 

opportunity to receive funds from industrial enterprises and thus to invest in domestic 

science.  Establishing these connections and fruitful cooperation will lead to more 

effective implementation of innovations and their timely application.  The state 

should act only as a regulator body that optimizes this cooperation. Non-interference 

of the state is also possible with full cooperation of entrepreneurs and scientists.  But 

then the state makes a regulatory instead of supervisory function, so  if necessary it is 

possible to intervene. 

Industrial enterprises and scientific institutions must apply maximum effort to 

establish the connections, both in the field of ecology and in others problems faced by 

enterprises.  This collaboration will lead to increasing the competitiveness of 

domestic enterprises and increasing the efficiency of their operation.  In turn, 

scientific institutions will receive funds for their development and intangible 

incentives - implementation of scientific developments and inventions in the life of a 

functioning industrial enterprises.  
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За період незалежності України так званий «розрив», що 

прослідковувався у сфері маркетингу між Україною та західними державами 

значно скоротився. Цьому сприяла діджиталізація бізнес-процесів та вільний 

доступ до мережі Інтернет усіх користувачів.  

Однією з основних сучасних тенденцій розвитку маркетингових 

комунікацій в Україні є використання омніканальної стратегії просування, 

головною метою якої є максимальна персоналізація та формування єдиного 

клієнтського досвіду. 

Омніканальні маркетингові комунікації (англ. оmni-channel) припускають 

об'єднання всіх комунікаційних каналів навколо користувача. Відзначимо, що 

омніканальні комунікації є основою сучасного змішаного маркетингу (англ. 

blended marketing) 1, с. 320. Маркетингова стратегія такої спрямованості 

розглядає синергетичний ефект, який підприємство отримує від спільного 

використання різних засобів комунікації. Такий змішаний маркетинг 

заснований на онлайн і офлайн комунікаціях. За 30 років незалежності 

український ринок товарів та послуг перейшов від ринку продавця до ринку 

покупця і для успішного провадження торгівлі сьогодні мало мати єдиний 

комунікаційний канал. Тому виробничі та торговельні підприємства прагнуть 

проникнути в Інтернет-середовище, а онлайн-компанії розглядають можливість 

розширення своєї фізичної присутності та, відповідно, збільшення рівня впливу 

на цільові аудиторії. 

З кожним днем споживачі стають все більш вибагливими та очікують 

отримання цілісного клієнтського досвіду. Це послужило стимулом до 

запровадження на вітчизняному ринку товарів та послуг омніканального 

маркетингу, завдяки якому з'явилася можливість взаємодіяти зі споживачем 

протягом усього життєвого циклу товару. При такому підході споживач 

взаємодіє з брендом, а не з каналом комунікації. Відбувається багатоканальна 
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взаємодія, яка зосереджена на інтегрованому підході до споживача через всі 

доступні канали комунікації – магазин, інтернет-магазин, соціальні мережі, по 

телефону, за каталогом або іншими способами. Споживач не повинен 

усвідомлювати різниці в комунікаційних каналах. Особливо це виражено при 

повторному зверненні або при повторній покупці, коли у нього вже є досвід 

спілкування з даним підприємством. Так, при зверненні до підприємства знову 

як до «доброго знайомого» або навіть як до «друга», споживач очікує, що з 

огляду на наявний досвід взаємодії, підприємство запропонує йому свої 

продукти або послуги з урахуванням його інтересів. 

Як вже було зазначено, омніканальні маркетингові комунікації 

передбачають використання споживачами як онлайн, так і офлайн середовища 

для взаємодії з продукцією, брендом або підприємством загалом. 

Таблиця 1 

Характеристика мультиканальної і омніканальної стратегій 

 
Характеристики Мультиканальна стратегія Омніканальна стратегія 

Мета Розширення охоплення 

споживачів/клієнтів, 

зниження витрат на 

утримання каналу 

«Безшовна» інтеграція всіх каналів 

при переході від одного до іншого 

для створення умов безперервної 

взаємодії виробника зі споживачем, 

максимально легкого і зручного 

задоволення наявних очікувань, 

запитів, потреб 

Принципи Орієнтація каналу на свій 

сегмент або особливу 

потребу 

Повне охоплення, єдина структура, 

взаємопов'язаність, вигода для 

виробника і споживача, зворотний 

зв'язок 

Основний фокус 

стратегії 

Канал взаємодії Користувач/споживач 

Кількість каналів Багато (онлайн та офлайн 

канал поділяються технічно і 

організаційно) 

Сукупність технічно і організаційно 

інтегрованих онлайн та офлайн 

каналів 

Наявність 

платформи, що 

інтегрується 

Не вимагається Вимагається 

Синхронізація 

каналів 

Відсутня Обов'язкова 

Характер взаємодії з 

клієнтом 

Знеособлений  Персоналізований 

Наявність 

зворотного зв’язку 

Нерідко відсутня Обов'язкова 

Реінжиніринг 

бізнес-процесів 

Не вимагається Вимагається 

Джерело: сформовано автором на основі 3. 

 

Омніканальний підхід в маркетингу передбачає використання 

різноманітних каналів комунікації з цільовою аудиторією; єдиних цін і 

асортименту; можливість оплати будь-яким способом (у офісі, в банку, 

безготівковий переказ, оплату через сайт та ін.); а також єдиної бази даних про 

клієнтів й історії їх покупок і запитів. 
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Основними перевагами використання омніканальних маркетингових 

комунікацій є: розширення частки ринку за рахунок розширення числа 

маркетингових каналів і охоплення цільової аудиторії; впровадження 

персоніфікованих програм лояльності за допомогою і наявності єдиної бази 

даних про клієнтів; підвищення гудвілу бренду за рахунок збільшення 

впізнаваності фірми на ринку серед споживачів; збільшення обсягу обороту 

компанії 1, с. 324;2. 

Для підтвердження доцільності застосування омніканальних стратегій в 

маркетингу для вітчизняного ринку в сучасних умовах доцільно здійснити 

порівняльний аналіз мультиканальної та омніканальної стратегій в маркетингу 

(таблиця 1). 

Таким чином, ми можемо спостерігати еволюцію маркетингових 

комунікацій від використання єдиного каналу для взаємодії з потенційними і 

реальними клієнтами до використання урізноманітнених способів і 

інструментів для більш повної поінформованості цільової аудиторії. Це в свою 

чергу підвищить рівень конкурентоспроможності підприємств України. 
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Коректна ідентифікація виду валютного ризику є одним з найперших та 

найважливіших етапів ризик-менеджменту. Проте, серед вітчизняних та 

закордонних науковців відсутня єдина думка стосовно класифікації валютних 

ризиків, а більшість вчених притримуються поділу на трансляційний, 

трансакційний та економічний ризики. 

Трансляційний валютний ризик (консолідації, бухгалтерський) має 

короткострокову природу [1] і виникає при перерахунку активів та зобов’язань 

дочірньої компанії деномінованих в іноземній валюті у національну валюту 

материнської компанії з метою складання консолідованої фінансової звітності 

для задоволення інтересів інвесторів та інших стейкхолдерів  [2, с. 28] і 

передбачає обов’язкову  наявність рахунків в іноземній валюті [3, с. 41]. 

Наприклад, для задоволення потреб інвесторів та закордонних 

стейкхолдерів холдингова компанія Kernel Holding S.A. готує проміжну 

консолідовану фінансову звітність за ІІ півріччя станом на 31 грудня поточного 

року. Відповідно, трансляційний валютний ризик для Kernel Holding S.A. 

означатиме невизначену вартість відкритої бухгалтерської позиції 

деномінованої в доларах США станом на 31 грудня 2020 р. 

Трансакційний ризик виникає  внаслідок ймовірної зміни валютного 

курсу з моменту початку торговельної або фінансової операції, деномінованої в 

іноземній валюті, до настання розрахунків за нею [2] або іншими словами є 

невизначеною вартістю майбутнього грошового потоку деномінованого в 

іноземній валюті [4, с. 4].  На думку A. Rahnema трансакційний ризик 

враховується у бухгалтерських оцінках ризику, а також є частиною економічної 

експозиції, оскільки є потенційним ризиком грошових потоків [4, с. 4], що 

підкреслює складну будову валютного ризику та взаємозв’язок різних його 

видів.  

Яскравим прикладом виступає процес виробництва та реалізації літака 
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 Ан-178, для якого ДП «Антонов» має імпортувати 22% комплектуючих із 

Канади, Великобританії та США, ціна яких вражалась в доларах США. Як 

наслідок, трансакційним валютним ризиком ДП «Антонов» є можливі збитки 

отримані в результаті зміни вартості імпортних комплектуючих, за умови, що 

ціна на готовий товар була зафіксована твердим контрактом. 

Економічний (операційний або реальний операційний) ризик означає 

вплив непередбачуваної зміни валютного курсу та цін на поточну вартість 

невизначених майбутніх грошових потоків (очікувані доходи та заплановані 

витрати)  суб’єкта господарювання [5, с. 2], а, отже, і на поточну ринкову 

вартість компанії. 

У випадку, здешевлення національної валюти вартість імпортних 

компонентів, які має придбати ДП «Антонов» для виробництва літака  Ан-178, 

подорожчають, що означитиме необхідність підвищення ціни реалізації 

готового виробу, що в свою чергу, погіршить його конкурентоспроможність на 

світовому ринку. Як наслідок, обсяг очікуваного прибутку знизиться внаслідок 

зростання витрат та зниження доходів, а значить  виникне економічна 

експозиція валютного ризику. 

Таблиця 1  

Порівняльний аналіз видів валютного ризику 

 

Характеристики 

 

Трансакційний 

 

Трансляційний Економічний 

1 2 3 4 

Сутність 

Невизначена вартість 

майбутніх грошових 

потоків конкретних 

опе-рацій внаслідок 

коливань валютного 

курсу. 

Зміна вартості активів 

та зобов’язань при 

складанні 

консолідованої 

фінансової звітності у 

зв’язку із змінами 

валютного курсу. 

Зміна конкуренто-

спроможності в 

результаті 

волатильності 

валютного курсу. 

 

Менеджер  

 

Фінансист Бухгалтер Економіст 

Можливість 

хеджування 

Можливо шляхом 

операційного, 

фінансового та 

договірного 

хеджування 

Відсутня 
Можливо, але складно 

у реалізації 

Об’єкт  
Конкретні торговельні 

або фінансові операції. 

Активи  та 

зобов’язання, доходи 

та витрати 

деноміновані в 

іноземній валюті. 

Очікувані доходи та 

витрати. 

Складено автором 

 

Таким чином, першим етапом аналізу валютних ризиків є вивчення 

причини та типу його появи. Неправильна ідентифікація або ігнорування 

валютного ризику може призвести до хибного аналізу та вибору невідповідного 
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методу управління ризиком, а значить потенційно призведе до дестабілізації 

грошових потоків та виникнення збитків.  

 

Список використаних джерел: 
 

1. Foreign Exchange Exposures: Transaction Exposure. URL: 

https://nptel.ac.in/content/storage2/courses/110105031/pr_pdf/Module-

21%20pdf..pdf 

2. Different Types of Foreign Exchange Transactions and Associated Risks. URL:  

https://www.coursehero.com/file/34881747/06-chapter-2pdf/ 

3. Adler, M., Dumas, B., 1984. Exposure to currency risk: definition and 

measurement. Financial Management 13, 41-50. 

4. Rahnema, A. (1990). An overview of exchange and interest rate risk management 

(How to make risk management strategy a competitive weapon) 

5. Björn Döhring, 2008. "Hedging and invoicing strategies to reduce exchange rate 

exposure - a euro-area perspective," European Economy - Economic Papers 2008 - 

2015 299, Directorate General Economic and Financial Affairs (DG ECFIN), 

European Commission. 
 

 

https://www.coursehero.com/file/34881747/06-chapter-2pdf/
https://ideas.repec.org/p/euf/ecopap/0299.html
https://ideas.repec.org/p/euf/ecopap/0299.html
https://ideas.repec.org/s/euf/ecopap.html
https://ideas.repec.org/s/euf/ecopap.html


 

Міжнародний форум EFBM’2021 «Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Зміни. Адаптація. Нова економіка» 

 

137 

 

 

 

 

 

Наукове видання 

 

 

 

 
 

 

ЕКОНОМІКА. ФІНАНСИ. БІЗНЕС. УПРАВЛІННЯ 

Зміни. Адаптація. Нова економіка  
 

EFBM 2021 

 

МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОГО  

ФОРУМУ 

 

Комп’ютерна верстка: Пригара О.Ю., Софіщенко І.Я. 
 

Обкладинка: Коваленко О.Я. 
 

Електронна версія збірника доступна за посиланням: 
 

 
 


