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ЦИФРОВІ ТРАНСФОРМАЦІЇ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ1

Розглянуто вплив пандемії на цифрову трансформацію. Визначено, що цифрові 
технології знищують традиційні конкурентні переваги та створюють нові бізнес-мо-
делі. Доведено, що розробка цифрових стратегій збільшить можливість бізнесу нада-
ти клієнтам персоналізований досвід, орієнтований на їх поведінку. Авторки статті 
дійшли висновку, що для цифрової трансформації необхідно змінити бізнес-процеси, 
бізнес-моделі, стратегії, відносини з клієнтами, досвід співробітників і культуру. 

Ключові слова: цифрова трансформація, штучний інтелект, блокчейн, ланцюги 
поставок, екосистеми.

JEL Classification: D40, L12, L43.
1 © Шкодіна І. В., Іващенко М. В., 2021. Стаття публікується на умовах ліцензії Creative Commons – 
Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).
Статтю розміщено на сайті збірника: http://econtlaw.nlu.edu.ua.



9

Економічна теорія

Постановка проблеми. Пандемія COVID-19 посилила відсутність стій-
кості в традиційних бізнес-моделях, які намагалися конкурувати з орієнтова-
ними на цифрові технології компаніями. Закриття й обмеження щодо бізнесу 
продемонстрували, наскільки важливою стала наявність цифрових інстру-
ментів управління бізнесом. Сьогодні цифрові технології активно використо-
вують підприємства галузей, які традиційно не були цифровими, що допо-
магає їм випередити конкурентів, швидше реагувати на потреби клієнтів 
і стати більш прибутковими. Компанії, які не цифровізують свої процеси та 
не змінюють існуючі бізнес-моделі, ризикують не тільки втратити значну 
частку ринку, а й збанкрутувати. Ураховуючи сказане, наукова проблематика 
дослідження особливостей цифрової трансформації міжнародного бізнесу 
є надзвичайно актуальною.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження проблем цифро-
вої трансформації бізнесу здійснюють як закордонні, так і вітчизняні вчені 
[1–6]. Серед вітчизняних учених слід виділити Л. С. Шевченко (L. Shevchenko), 
яка дослідила проблеми цифрової конкуренції [7], Г. М. Азаренкову 
(G. Azarenkova) з аналізом впливу цифрових технологій і нестабільності гло-
бальної системи [8], О. С. Марченко (О. Marchenko), яка здійснила аналіз 
процесів цифровізації консалтингового бізнесу [9]. Але, враховуючи, що 
збільшення цифрових технологій відбувається експоненціально, залишають-
ся недостатньо дослідженими питання адаптації підприємств міжнародного 
бізнесу до цифрової трансформації.

Формулювання цілей. Метою статті є розкриття основних напрямів 
і проб лем цифрової трансформації підприємств міжнародного бізнесу.

Виклад основного матеріалу. Якщо раніше ефективність виробництва та 
його масштаби були рушійною силою для лідерів галузі, то в епоху цифрової 
економіки конкурентоспроможність бізнесу залежить від можливостей бізнесу 
впроваджувати цифрові технології та адекватні їм бізнес-моделі. Цифровізація 
економіки стає найважливішою тенденцією останніх років. До 2023 р. цифрова 
економіка складатиме близько 24 % світового ВВП. До цифрової економіки 
відносять Інтернет речей (Internet of Things, IoT), штучний інтелект (Artificial 
intelligence, AI), великі дані (Big data), блокчейн, хмарні технології, аналіз 
даних і робототехніку [10]. 

Оскільки світ перебуває лише на ранніх стадіях цифровізації, багато тер-
мінів цифрової економіки не мають загальновизнаних визначень. У цьому 
контексті необхідно чітко визначити дефініції. Аналізуючи сучасні процеси 
впровадження цифрових технологій, важливим є розділення процесів цифро-
вої трансформації та цифровізації. Незважаючи на пов’язаність, вони є різни-
ми явищами. 
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Під цифровізацією мається на увазі використання цифрових технологій 
для зміни бізнес-моделі (перехід аудіо, відео, зображень з аналогової на циф-
рову форму) й освоєння нових можливостей для отримання прибутку. 
Оцифрування економіки розпочалося ще в кінці ХХ ст. і зазнало стрімкого 
прискорення в перші два десятиліття ХХІ ст. У реальному житті більшість 
бізнесу є оцифрованим (digitalized), але не цифровим (digital). Прикладами 
оцифровування на підприємствах стали CRM, що покращують передпродаж-
не та післяпродажне обслуговування клієнтів, різне програмне забезпечення 
для управління робочою силою для ефективної організації ресурсів завдяки 
правильному плануванню діяльності. У результаті цифровізації компанії, які 
застосовують цифрові технології, стають більш ефективними для масштабу-
вання виробництва і надання цифрових послуг клієнтам.

З іншого боку, цифрова трансформація – це набагато ширше явище, яке 
кардинально змінює наше суспільство, економіку та всі інституції, які вико-
ристовують цифровізацію. В основі цифрової трансформації лежать збір 
і використання величезної кількості даних. Інструментами для створення, 
збирання й аналізу цих даних є Інтернет речей, хмарні обчислення, великі 
дані та аналітика, штучний інтелект. Основою цифрової трансформації є оциф-
рування даних та оцифрування процесу. Ураховуючи вищезазначене, необхід-
ними є не тільки наявність даних у цифровому форматі, а й керування ними 
цифровим способом.

Цифрова трансформація передбачає не тільки технологічні, цифрові, але 
також професійні, ділові та культурні інституційні зміни. Це реструктуризація 
економіки та суспільства на рівні системи, що відбувається шляхом зростаю-
чої присутності цифрових технологій у нашому повсякденному житті. 
Використання цифрових технологій здатне назавжди змінити функції всіх 
інститутів, що виходять далеко за межі простої цифровізації та дематеріалі-
зації. У результаті цього цифрові технології часто називають руйнівними, 
оскільки вони трансформують інституційні процеси. Організації, які прагнуть 
цифрової трансформації, мають змінити бізнес-процеси, операції, бізнес-мо-
делі, стратегії, відносини з клієнтами, досвід співробітників і культуру.

Незважаючи на те, що стратегії цифровізації та трансформації бізнесу мали 
багато світових компаній, більшість із них виявилися абсолютно не готовими 
працювати в кризових умовах COVID-19 [11]. Під час пандемії економічна 
активність різко знизилася, віддалена робота стала нормою, багато людей 
уперше вийшли в Інтернет, у результаті чого компанії вимушені були вдатися 
до використання цифрових технологій, що стало каталізатором розвитку 
цифрової економіки.

Статистика свідчить, що люди постійно збільшують час, який вони про-
водять в Інтернеті. Зараз мобільні телефони є найбільш широко використову-
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ваним інтернет-пристроєм у всіх країнах. У 2021 р. із 7,83 млрд населення 
світу 5,22 мільярда людей використовували мобільний телефон (66,6 % усьо-
го населення світу). Середній користувач зараз проводить майже 7 годин на 
день в Інтернеті [12]. Фактично відбувається формування нового учасника 
ринку – цифрового споживача, який має інтерактивний і персоналізований 
досвід завдяки використанню цифрових технологій. Для задоволення потреб 
споживачів міжнародним компаніям слід адаптувати свої продукти і послуги 
до потреб, поведінки та вподобань нового цифрового споживача.

Цифрова поведінка у світі розвивається, і її зміна має важливі наслідки 
для бізнесу, який хоче бути конкурентоспроможним серед цифрової аудиторії. 
Успішні представники міжнародного бізнесу модернізують наявні технології 
для того, щоб стати цифровими підприємствами. За прогнозами аналітиків, 
до 2023 р. витрати міжнародного бізнесу на технології та послуги, що забез-
печують цифрову трансформацію, становитимуть 2,3 трлн дол. США (рис. 1). 
Такий обсяг інвестицій у цифрові технології остаточно трансформує світову 
економічну систему від вертикальної організації до персоналізованої пост-
цифрової.

задоволення потреб споживачів, міжнародним компаніям слід адаптувати 
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Рис 1. Інвестиції міжнародного бізнесу в цифрові технології. млрд дол. 
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Рис 1. Інвестиції міжнародного бізнесу в цифрові технології, млрд дол. США

Здатність різних учасників глобальної економіки освоювати цифрові ін-
струменти значно різниться в різних галузях і країнах, що має суттєві наслід-
ки для подальшої конкурентоспроможності. Найбільше зростання витрат на 
цифрову трансформацію спостерігається в промисловості (16,3 %) та охороні 
здоров’я (15,7 %). Зростання відбувається у фінансовій галузі, страхуванні, 
освіті (створення віртуальних лабораторій і цифрової візуалізації), телекому-
нікації, споживчих послугах [14]. Незважаючи на те, що лідерами цифрової 
трансформації стати достатньо складно (5–6 % компаній), проте швидкими 
темпами зменшується кількість компаній, які взагалі не приділяли уваги циф-
ровим технологіям. 
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З огляду на важливість цифрової трансформації під час пандемії витрати 
підприємств на цифрову трансформацію будуть зростати. Дослідження 
«Gartner 2020» показало, що більше 80 % організацій планують збільшити 
свої інвестиції в цифрову трансформацію. Очікується, що інвестиції в циф-
рову трансформацію підприємства зростуть на 15,5 % з 2020 р. по 2023 р., при 
цьому загальний обсяг інвестицій за цей період досягне 6,8 трлн дол. США 
[16]. Реагуючи на зміни зовнішнього середовища, компанії все частіше за-
стосовують цифрові технології для посилення стійкості бізнесу, зменшення 
ризику та легшого отримання даних для бізнес-аналітики (рис. 2). 

Джерело: [6]
Рис. 2. Пріоритети цифровізації компаній

За даними «Deloitte», міжнародні компанії, які вже розпочали цифрову 
трансформацію, є більш стійкими та краще адаптуються до швидких глобаль-
них змін, що відображається на їх фінансових результатах [3]. А дослідження 
«Oxford Economics» свідчать, що компанії, які вже впровадили цифрову біз-
нес-модель, не тільки збільшили свою ефективність і прибутковість, але й по-
кращили задоволення споживачів (70 %) і співробітників компанії (64 %) [17]. 
Ураховуючи це, інвестиції в цифрові технології стають інвестиціями в нову 
еру сталого й інклюзивного економічного зростання.

Криза COVID-19 порушила виробничу та логістичну діяльність у всьому 
світі, у результаті чого багато компаній стикнулися з невизначеними терміна-
ми доставки та критичною нестачею деталей і матеріалів. Криза показала, 
наскільки вразливими можуть бути сучасні глобально інтегровані ланцюги 
поставок. Завдяки глобалізації економіки за останній час ланцюги створення 
вартості зросли в довжину й ускладнилися. Міжнародні підприємства, які 
успішно впровадили глобальну модель виробництва, досягли поліпшення 
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багатьох економічних показників, серед яких рівень запасів, своєчасність по-
стачання, короткий час виконання угод. У той же час ці складні виробничі 
мережі були розроблені для ефективності бізнесу, але не обов’язково для його 
прозорості чи стійкості. Великі компанії міжнародного бізнесу мають у се-
редньому 5000 постачальників. Форс-мажорна ситуація з одним постачаль-
ником може призвести до величезних втрат. Аварія контейнеровозу «Ever 
Given» (на борту судна було 18 тис. контейнерів) у Суецькому каналі призве-
ла до блокування каналу, що викликало зміну ціни на нафту та значне підви-
щення тарифів на морські перевезення. Цей кейс є прикладом, наскільки 
важливими є добре функціонуючі ланцюги поставок і наслідки, коли вони 
руйнуються в результаті різних форс-мажорних ситуацій. Ще до пандемії 
COVID-19 такі перерви були досить поширеними – компанії переживали 
зупинку виробничої лінії тривалістю місяць кожні 3,7 року [18]. Але пандемія 
загострила питання ефективної будови ланцюгів поставок.

Цифрова трансформація покращує ланцюги поставок. Кінцевою метою 
цифрової трансформації в цій галузі є створення в основному автономних 
ланцюгів поставок із можливістю регулювати себе і вирішувати, як реагувати 
на події та зміни. Розширення можливостей ланцюжка поставок за допомогою 
цифрових технологій може привести до підвищення рівня продуктивності. 
На відміну від виробництва в традиційній економіці, де виробництво пред-
ставлено лінійним процесом (сировина, елементи, готовий продукт, спожи-
вання продукту), в сучасній економіці формується концепція «кругової еко-
номіки», яка передбачає розробку ланцюга поставок кругового життєвого 
циклу. Це означає, що більшість компонентів можна переробити, відновити 
і використати повторно. Концепція кругової економіки все частіше розгляда-
ється як шлях уперед для досягнення необхідної цифрової трансформації. 
Важливим критерієм ефективності в круговій економіці стає цифрова суміс-
ність і стандартизація для масштабування бізнесу. Ця сумісність означає, що 
підприємства скорочують витрати, час і ризик при створенні нових бізнес-
моделей із круговою економікою.

Ланцюжки поставок у різних галузях і країнах можуть бути вдосконалені 
завдяки технології блокчейн, яка є найбільш ефективною в поєднанні з інши-
ми цифровими технологіями, такими як IoT та АІ. Ураховуючи здатність АІ 
активно діяти в складних бізнес-процесах по всьому ланцюжку, ефективним 
є впровадження штучного інтелекту в ланцюг поставок. Поява технології, яка 
вчить машини мислити як люди, має величезні наслідки для бізнесу та еконо-
міки в цілому. Ця технологія дає змогу використовувати цінність даних й одно-
часно визначає будь-які проблеми, що потенційно існують у ланцюзі.

Пандемія стимулювала інвестиції в штучний інтелект майже в усіх га-
лузях промисловості. Технологічні гіганти («Facebook», «Amazon», «Google» 
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та ін.) вже використовують цю технологію у своїх продуктах. Компанії 
впроваджують АІ задля персоналізації досвіду та управління відносинами 
з клієнтами, прогнозування і підвищення продуктивності, покращення без-
пеки бізнесу та процесів управління персоналом. Згідно зі звітом CB Insights 
«Numbers Q2 2021», міжнародні компанії інвестували в АІ понад 50 млрд 
дол. в 2020 р., а в першому півріччі 2021 р. залучили понад 20 млрд дол. 
Експерти прогнозують, що ринок АІ та технологій машинного навчання 
досягне 309,6 млрд дол. до 2026 р. [19]. Завдяки таким інвестиціям протягом 
наступного десятиліття АІ змінить бізнес-моделі не тільки великого, але 
й малого бізнесу.

У сучасних екосистемах змінюється погляд на конкуренцію – співпраця 
з конкурентами стає джерелом для збільшення знань, навичок і ресурсів без 
втрати конкурентної переваги кожним учасником, оскільки ніхто не виграє за 
рахунок інших, але колективні вигоди зростають. Цифрова трансформація 
змінює конкуренцію, створюючи нові можливості для диференціації, шляхом 
створення кращого досвіду роботи з клієнтами, нових продуктів та адаптації 
своєї бізнес-моделі.

Перехід до партнерських відносин, формування середовища для коево-
люції ринків і компаній створює бізнес-моделі на основі цифрових платформ. 
Найбільші компанії у світі побудовані на цифрових платформах, які 
об’єднують двох чи більше суб’єктів ринку та збільшують прибутки і капі-
талізації завдяки мережевим ефектам. За останнє десятиліття цифрові плат-
форми трансформували ринки і галузі та змінили динаміку створення вар-
тості й конкуренції.

Цифрові платформи почали свій розвиток ще на початку 1990-х років, коли 
«Microsoft», «Intel» та «Apple» разом з «IBM» зробили персональний 
комп’ютер однією з перших цифрових платформ масового ринку, що пору-
шило вертикально інтегровану комп’ютерну промисловість. Друга хвиля 
фірм-платформ з’явилася в середині 1990-х років на чолі з «Amazon», 
«Google», «Yahoo», «Alibaba», які використовували Інтернет для торгівлі, по-
дорожей і видавничої діяльності. Наступний етап платформ пов’язаний із 
розвитком соціальних мереж – «Friendster», «Myspace», потім «Facebook», 
«LinkedIn» і «Twitter». Останній етап пов’язаний із «Airbnb», «Didi Chuxing», 
«Grab», «Uber», які використовують платформи для шеренгової економіки 
(sharing economy, економіка спільного використання) [4]. Ці платформи не 
є повністю цифровим бізнесом, оскільки тільки транзакція замовлення й опла-
ти є цифровою, але надання послуг є фізичним, що обмежує ефект масштабу 
та сферу застосування. 

Сучасні платформи використовують сучасні цифрові технології для ство-
рення циклів позитивного зворотного зв’язку, які потенційно підвищують 
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цінність платформи з кожним новим учасником. Вони створюють екосистеми, 
які представляють собою систему взаємодії ієрархічно незалежних, але вза-
ємозалежних суб’єктів (фірм, споживачів, постачальників ресурсів, державних 
інституцій, різних зацікавлених осіб – університетів, фінансових компаній 
та ін.) для реалізації підприємницьких можливостей. За даними досліджень, 
компанії (В2В, В2С), які є учасниками екосистем, мають зростання доходів 
приблизно на 27 процентних пунктів вище, ніж у середньому по їх галузях, 
а прибуток – на 20 процентних пунктів вище середнього для їх галузей про-
мисловості [5].

Для ефективного функціонування екосистем мають діяти інституційні 
й організаційні фактори, які підтримають розвиток суб’єктів підприємництва. 
Аналіз інституційних елементів екосистеми [1; 2; 4; 5] дає можливість виді-
лити основні її елементи – підприємці, постачальники ресурсів, функціональ-
ні зв’язки та підприємницька культура. Роль підприємців має вирішальне 
значення для розвитку екосистем. Крім представників бізнесу, важливими 
стейкхолдерами є науковці, дослідники університетів і науково-дослідних 
установ, знання та навички яких можуть підвищити рівень компетентності 
суб’єктів підприємницької діяльності. Рушійні сили розвитку потрібно шу-
кати в колаборації всіх основних стейкхолдерів.

Постачальники підприємницьких ресурсів надають джерела фінансування 
та забезпечують регулюючі послуги [1]. Постачальниками фінансового капі-
талу є банківські та небанківські установи, різні сучасні джерела фінансуван-
ня (краудфандинг, кредитування P2P). Підтримуючі функції виконують бізнес-
інкубатори, технопарки, наукові лабораторії, які надають компаніям доступ 
до мереж, капіталу, знань тощо. Важливим елементом екосистеми є державний 
сектор, який шляхом прийняття законодавчої бази регулює доступ до капіта-
лу й активізує підприємницьку діяльність.

Ураховуючи, що більшість підприємств ще знаходяться на доцифрових 
рівнях, існують високі крос-функціональні бар’єри для співпраці, слабка 
комунікація через низьку культуру співпраці, бюрократію та низький рівень 
гнучкості й адаптації до швидких технологічних змін. При проведенні циф-
рової трансформації бізнесу потрібно розуміти, що старі організаційні струк-
тури та стилі керівництва заважають цифровій трансформації [20]. Отже, 
важливим елементом стає цифрова культура, яка включає формування нових 
цифрових навичок, управління талантами, науково-дослідну роботу (Research 
& Development, R&D), культуру взаємодії з персоналом, міжнародні стандар-
ти та бенчмаркінг тощо.

Проблемою стає також те, що в багатьох компаніях світу працюють люди 
старших вікових груп. Збільшення тривалості життя та неефективні пенсійні 
системи призводять до того, що багато людей пенсійного віку вимушені про-
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довжувати працювати. Наприклад у США за останні два десятиліття частка 
старших працівників збільшилася майже вдвічі – до 26 %, а кількість людей 
віком від 25 до 54 років знизилася до 68 %, кількість 24-річних знизилася 
з 10 % до 6 % [21]. Для подолання розриву в талантах більшість фінансових 
менеджерів зосереджені на стратегії утримання меленіалів і покоління z.  
У той же час старше покоління володіє навичками та цінностями, які підви-
щують їх важливість для міжнародного бізнесу. Серед них – гарне критичне 
мислення, прагматичність та емпатія, навички кризового менеджменту, вони 
є більш лояльними і терплячими, гарними медіаторами завдяки багаторічно-
му досвіду управління та стосункам із клієнтами. Ці факти свідчать про важ-
ливість урахування фактору культури в успішній стратегії цифрової транс-
формації.

Для розширення своїх бізнес-можливостей і підвищення внутрішньої 
ефективності компанії обмінюються даними між собою. Аналіз даних перед-
бачає використання даних та аналітики для пошуку інформації, яка допомагає 
організаціям більш ефективно використовувати нові цифрові можливості для 
бізнесу. Обмін даними між бізнесом може мати різні форми – від односторон-
ньої до багатосторонньої, від платної до безкоштовної. Очікується, що обмін 
і повторне використання даних найближчим часом значно зростуть. Дані 
стають цінними активами, за допомогою яких можливо автоматизувати ви-
робничі та операційні процеси, покращити здатність збирати інформацію про 
споживачів і ринки, аналізувати та ділитися інформацією із зацікавленими 
сторонами з метою максимізації прибутку. Цифрові технології діляться ін-
формацією між різними додатками, базами даних та ІТ-рішеннями, не до-
тримуючись традиційної ієрархічної архітектури для потоку інформації. 
У результаті міжнародні компанії всебічно аналізують дані / інформацію та 
генерують ефективну бізнес-аналітику. Компанії, які не інвестують у доступ 
до даних у реальному часі, втрачають конкурентні переваги.

Збільшення кількості даних, що використовується, викликає занепокоєння 
щодо їх захисту та конфіденційності. У Звіті Федеральної торгової комісії 
США (FTC) за 2020 р. проблеми захисту конфіденційності споживачів та по-
кращення безпеки даних визначено основним пріоритетом на наступні роки 
[22]. Збільшення зв’язків із третіми особами збільшує кіберризик. Посилення 
кіберризиків, ІТ-шахрайства спричиняють серйозні фінансові і репутаційні 
наслідки для підприємств. Серед кіберінцидентів можуть бути викрадення 
особистих даних клієнтів або грошей із рахунків клієнтів, несанкціонований 
доступ до інформації та баз даних клієнтів, у тому числі за допомогою фішин-
гу. Як і будь-який інший тип ризику, кіберризик можливо зменшити, але не 
повністю ліквідувати. 
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Важливим питанням також стає те, яким чином компанії використовують 
отриману від споживачів інформацію та чи не маніпулюють вони поведінкою 
споживачів. Методи управління інформацією, які використовують алгоритми, 
впливають на наше особисте й економічне життя, оскільки поширюються 
неправдива інформація, теорії змов, ворожнеча та демагогія. У багатьох спо-
живачів створюється враження, що цифрові послуги «безкоштовні», оскільки 
прямі грошові збори не пов’язані з такими цифровими послугами. Але спо-
живачі платять іншим цінним ресурсом – своїми особистими даними! 
Соціальні мережі стали найбільшими маніпуляторами особистою інформа-
цією, яку використовують в тому числі в політичних цілях. Їх алгоритми ви-
значають інформацію, яку ми бачимо (рекомендують продукти при купівлі 
в Інтернеті, друзів, блогерів тощо), та запрограмовані на стимулювання за-
лучення аудиторії «лайками» та «коментарями». А залучення аудиторії до-
рівнює трафіку, доходу та прибутку. Таким чином, питання конфіденційності 
даних стають одним із головних факторів, які впливають на розвиток бізнес-
моделей у цифровій економіці.

Зважаючи на загострення проблеми цифрового розриву між бізнесом, який 
вже впровадив цифрові технології, і тим, який тільки починає цифровізацію, 
украй необхідним є вдосконалення законодавства про конкуренцію. У біль-
шості країн світу законодавство зосереджене на застарілому для цифрової 
економіки підході визначення шкоди для споживачів товарів і послуг. У су-
часних умовах акцент потрібно перенести на структуру ринку та корпоратив-
ну концентрацію. Розробки потребують антимонопольні норми, які б були 
націлені на регулювання «домінуючих гравців» на ринку, визначення напряму 
й обсягів даних, які використовують компанії. На законодавчому рівні необ-
хідно створити запобіжники для унеможливлення придушення конкуренції 
сучасними технічними гігантами. 

Отже, для успішного функціонування цифрових платформ і запуску ме-
режевих ефектів мають бути вирішені питання щодо ключових учасників 
платформи, самої бізнес-моделі, яка буде приносити прибуток, і встановлені 
правила використання (а не зловживання) платформою та управління екосис-
темою. Платформні бізнес-моделі можуть стати надзвичайно успішним біз-
несом, проте створення платформи не є гарантією довгострокового успіху. 
Платформізація бізнесу з низькою рентабельністю (послуги таксі, доставка 
їжі) не обов’язково зробить бізнес прибутковим. Ураховуючи, що цифрові 
технології (штучний інтелект, машинне навчання, аналіз великих даних 
тощо) поки що не розкрили повністю свій потенціал, то функціонування 
платформ буде пов’язано зі змінами стратегій платформенного бізнесу, збіль-
шенням концентрації на ринку невеликої кількості потужних компаній і змі-
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нами регулювання платформ. Для отримання прибутку бізнес має швидко 
адаптуватися до змін.

Висновки. Цифровізація бізнесу прискорилася в результаті пандемії. 
Успішний великий бізнес зосереджений на інтеграції цифрових технологій 
у свої стратегії трансформації. Тим часом менш зрілий цифровий бізнес зо-
середжений на вирішенні окремих бізнес-проблем за допомогою цифровізації 
певних бізнес-процесів. Традиційні конкурентні переваги зазнають значного 
тиску, змінюються бізнес-моделі, екосистеми та технології, які ними керують, 
правила, що пов’язані з управлінням бізнесом платформ. Нові конкуренти 
з доступом до даних будуть використовувати мережеві ефекти від зростання 
кількості клієнтів. Розробка цифрових стратегій збільшить можливість бізне-
су надати клієнтам персоналізований досвід, орієнтований на їх поведінку. 
У цих умовах важливим фактором є виправлення уявлення про «безкоштовні» 
цифрові послуги. Конфіденційність створює довіру, що важливо для досяг-
нення високих показників діджиталізації, які генерують високі економічні 
показники. Суспільство має бути впевнено, що алгоритми бізнес-моделей 
розроблені на основі фундаментальних людських цінностей. Компанії мають 
ураховувати етичні аспекти своїх стратегій розвитку, оскільки в бізнес-стра-
тегії потрібно передбачати не тільки прибуток, а також довгострокові пере-
ваги, які включають стійкість та інклюзію як визначальні фактори глобаль-
ного розвитку. Використання потужностей цифрових технологій сприятиме 
не тільки підвищенню конкурентоспроможності міжнародного бізнесу, а й по-
ширенню цифрової культури на всі сфери життя.
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ЦИФРОВЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА

Рассмотрено влияние пандемии на цифровую трансформацию. Определено, что 
в международном бизнесе цифровые технологии уничтожат традиционные 
конкурентные преимущества и создадут новые бизнес-модели. Доказано, что разра-
ботка цифровых стратегий увеличит возможности бизнеса предоставлять клиентам 
персонализированный опыт, ориентированный на их поведение. Авторы пришли 
к выводу, что для цифровой трансформации необходимо изменить бизнес-процессы, 
бизнес-модели, стратегии, отношения с клиентами, опыт сотрудников и культуру.

Ключевые слова: цифровая трансформация, искусственный интеллект, блокчейн, 
цепи поставок, экосистемы.
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DIGITAL TRANSFORMATIONS OF INTERNATIONAL BUSINESS

Problem setting. The global COVID-19 pandemic has contributed to the rapid 
implementation of digital technologies in various countries and industries. Companies that 
do not digitize their processes and do not change existing business models risk not only to 
lose a significant market share, but also to go bankrupt.

Recent research and publication analysis. Research on the problems of digital 
business transformation is carried out by both foreign and domestic scientists. But, taken 
into account that the increase in digital technologies is exponential, the issues of adaptation 
of international business enterprises to digital transformation remain insufficiently studied.

Paper objective. The aim of the article is to reveal the main directions and problems 
of digital transformation of international business enterprises.
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Paper main body. In the period of digital economy, the competitiveness of business 
depends on the ability of business to implement digital technologies and new adequate 
business models. As a result of changes in consumer behavior during the COVID-19 
pandemic, there is formed a new market participant – digital consumer. Changes in digital 
behavior have important implications for businesses that want to be competitive among 
digital audiences. Successful representatives of international business are actively carrying 
out the digital transformation of their business. It is determined that with the beginning of 
the world economy went out of the crisis; the progress of digitalization of business may 
decrease. Leading digital consumers in the pandemic industry will be most vulnerable to 
the loss of digital consumers.

The crisis has shown that the digital transformation is improving supply chains. It has 
been determined that supply chains can be improved due to blockchain technology, which 
is the most effective in combination with other digital technologies such as IoT and AI. 
Business digitalization requires new ways for international business companies to work 
with ecosystem partners. As a result, the point of view to competition is changing – there 
is a transition from competition between vertically integrated companies to horizontal 
cooperation. The development of digital strategies increases the business’s ability to provide 
customers with a personalized, behavior-oriented experience. When conducting a digital 
business transformation, it is important for companies to consider the ethical aspects of their 
development strategies, as it is important to consider not only profits, but also long-term 
benefits, which include sustainability and inclusion as determinants of global development.

Conclusion of the research. We concluded that digital transformation requires 
changing business processes, business models, strategies, customer relationships, employee 
experience and culture. The successful international business focuses on integrating digital 
technologies into its transformation strategies. Meanwhile, less mature digital business is 
focused on solving individual business problems through the digitization of certain business 
processes. The use of digital technology by international business will not only increase 
its competitiveness, but also spread digital culture to all spheres of life.

Short Abstract for an article
Abdtract. The impact of the pandemic on digital transformation is considered. It is 

determined that in international business, digital technologies destroy traditional competitive 
advantages and create new business models. It has been proven that the development of 
digital strategies will increase the ability of businesses to provide customers with 
a personalized experience focused on their behavior. We concluded that digital transformation 
requires changing the business processes, business models, strategies, customer relationships, 
employee experience and culture.

Key words: digital transformation, artificial intelligence, blockchain, supply chains, 
ecosystems. 
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ПРОГНОЗУВАННЯ: СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ  
ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ1

Обґрунтовано необхідність прогнозування для реалізації монетарної політики. 
Наголошено на варіативності прогнозів. Викладено етапи здійснення прогнозу й ухва-
лення рішень із монетарної політики. Доведено значущість припущень, якості по-
чаткових даних, експертної оцінки при проходженні кожного етапу в самому про-
гнозі. Визначено центри прогнозування в Україні. Наведено кореляцію цілей Націо-
нального банку України та принципів монетарної політики Національного банку 
України. Запропоновано напрями вдосконалення макроекономічного прогнозування.

1  Погореленко Н. П., Глущенко О. В., 2021. Стаття публікується на умовах ліцензії Creative Commons – 
Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).
Статтю розміщено на сайті збірника: http://econtlaw.nlu.edu.ua.
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JEL Classіfіcatіon: Е27, Е58. 

Постановка проблеми. Формування стабільного ресурсу для забезпечен-
ня реального економічного зростання – базова передумова для створення умов, 
здатних забезпечити готовність населення розміщувати заощадження в банках 
(за умови, що низькі процентні ставки покривають інфляційні ризики), фор-
мування довіри з боку учасників фінансового ринку та спрощення досягнен-
ня інфляційної цілі. Це реалізовується шляхом забезпечення прозорості, пе-
редбачуваності та послідовності діяльності центробанку, а також вимірюван-
ням ефективності його роботи через відповідні порівняння прогнозних 
і фактичних показників, які він оприлюднює через звітування перед суспіль-
ством, клієнтами та партнерами. У цьому зв’язку дослідження питань керу-
вання очікуваннями Національного банку України набуває особливого зна-
чення, що зумовлює актуальність обраної теми і доцільність проведення до-
сліджень для розвитку цього питання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання застосування про-
гнозування для реалізації монетарної політики актуалізуються останнім часом, 
виступаючи предметом доволі ґрунтовних досліджень чималої кількості віт-
чизняних і зарубіжних науковців та практиків, серед яких: А. Андрющенков 
(А. Andryushchenkov) [1], Л. В. Жердецька (L. V. zherdetska) та І. С. Постирнак 
(I. S. Postyrnak) [2], Р. Барр (R. S. Barr) і Т. Сімс (T. F. Siems) [3], Е. Качак 
(E. Kaciak) [4], Г. Камінські (G. Kaminsky), С. Лізондо (S. Lizondo) та 
С. Рейнхарт (C. Reinhart) [5], Г. Островська (G. Ostrovskaya) та О. Квасовський 
(O. Kvasovsky) [6], В. Ф. Савченко (V. F. Savchenko) [7], В. Стельмах 
(V. Stelmakh) [8], А. В. Череп (A. V. Cherep) та О. А. Комісаренко 
(О. A. Komisarenko) [9], Ю. фон Хаген (J. Von Hagen) і Т. К. Хо (Tai-Kuang 
Ho) [10] та багато інших. 

Зміст їх наукового доробку буде проаналізовано далі. Віддаючи належне 
внеску вказаних авторів, слід зауважити, що методологія визначення та кіль-
кість задіяних показників для побудови макроекономічних прогнозів обме-
жують можливості використання їх результатів. 

Формулювання цілей. Метою статті є обґрунтування доцільності вико-
ристання прогнозів для макроекономічного прогнозування розвитку країни 
для реалізації монетарної політики, що дозволить забезпечити ефективність 
процесу керування очікуваннями та сприятиме підвищенню прозорості й пе-
редбачуваності монетарної політики.

Виклад основного матеріалу. Вагому роль у реалізації монетарної полі-
тики НБУ відіграє останнім часом керування очікуваннями на основі про-
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гнозування як основа її прозорості та передбачуваності, що сприяє зменшен-
ню невизначеності й підвищенню перспективності та передбачуваності [11–
14]. Завдяки прогнозуванню учасники фінансового ринку (банки, бізнес, 
інвестори, фінансові аналітики, населення) мають змогу:

– оцінювати бачення регуляторів щодо змісту монетарної політики, на-
ціленої на встановлення інфляції до заданої цілі;

– приймати обґрунтовані інвестиційні рішення;
– посилювати вплив ключової ставки на ринкові процентні ставки, інфля-

цію та вартість фінансових ресурсів.
Саме прогнозування – той інструмент, який здатний забезпечити перспек-

тивність монетарних рішень для досягнення таргетованого рівня інфляції.
Діючий монетарний режим передбачає наявність таких елементів [8]:
– публічне оголошення кількісних цілей з інфляції;
– зобов’язання центрального банку досягати інфляційних цілей;
– основний інструмент монетарної політики – ключова процентна ставка;
– гнучкість обмінного курсу;
– чітке і прозоре інформування про мотивацію прийнятих рішень;
– управління інфляційними очікуваннями.
Виділяють декілька принципів монетарної політики, в основі яких зна-

ходиться монетарний режим інфляційного таргетування [15; 16]:
– підтримки цінової стабільності та пріоритетність її досягнення;
– усі рішення, що стосуються монетарної політики, повинні нести пер-

спективний характер і повинні бути спрямовані на досягнення показників 
інфляції до рівня тих, що мають бути на середньостроковому відрізку;

– основним інструментом монетарної політики має бути ключова (облі-
кова) ставка;

– прогнозний інструментарій повинен постійно вдосконалюватися, це 
стосується також і аналізу всіх можливих даних, використання моделей про-
гнозу та оцінок експертів [8];

– дотримання певного режиму обмінного курсу, а саме плаваючого;
– для відповідного виконання центральним банком своїх функцій 

обов’язково має бути його інституційна, фінансова та операційна незалежність;
– Національний банк України повинен дотримуватися прозорості в усіх 

своїх аспектах, в основному за рахунок сталої системи комунікацій із суспіль-
ством.

Удосконалення прогнозного інструментарію – складова, яка останнім 
часом набула неабиякого значення, оскільки саме від неї залежить спромож-
ність регулятора досягати встановлених цільових орієнтирів. 

Питанням важливості використання прогнозів приділяється увага в науко-
вих працях багатьох учених, що узагальнено в табл. 1 [12]: 
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Таблиця 1
Систематизація наукових праць, які базуються на використанні прогнозів 

(узагальнено авторками)

Автор Актуалізація уваги на важливості побудови 
прогнозу для:

В. Жердецька 
(L. V. zherdetska) та 
І. С. Постирнак 
(I. S. Postyrnak) [2]

Прогнозування банкрутств, моделі, розроблені 
спеціально для банківського сектору, а також моделі 
прогнозування банківських криз і банківських крахів 
на основі класичних моделей

Р. Барр (Barr R. S.) та
Т. Сімс (Siems T. F.) [3]

Однорічного і дворічного горизонтів за допомогою 
прогнозування (точність оцінок за якими складає 92,4 
і 94,8 %)

Е. Качак (Kaciak E.) [4] Прогнозування банкрутства банку на основі розробки 
багатофакторної моделі (для чого було досліджено 
вплив 87 факторів-показників на фінансовий стан 
банку)

Г. Камінські 
(G. Kaminsky), 
С. Лізондо (S. Lizondo) 
та С. Рейнхарт 
(C. Reinhart) [5]

Визначення й обґрунтування меж, що ідентифікують 
передкризовий стан, м’яку та жорстку кризи 

Г. Островська 
(G. Ostrovskaya)  
та О. Квасовський
(O. Kvasovsky) [6]

Визначення вірогідності банкрутства через 
невідповідність зарубіжних моделей вітчизняним 
умовам господарювання, часову невідповідність 
через їх розробку на основі емпіричного матеріалу 
багаторічної давнини

А. В. Череп 
(A. V. Cherep) та 
О. А. Комісаренко 
(О. A. Komisarenko) [9]

Побудови показника прогнозування банкрутства 
банків за допомогою виявленої дискримінантної 
функції 

Ю. фон Хаген 
(J. Von Hagen)  
та Т. К. Хо (Tai-Kuang 
Ho) [10]

Прогнозування банківських криз за допомогою індексу 
вразливості банківського сектору 

Що стосується офіційних і неофіційних інфляційних таргетів, говорячи 
про моделі прогнозування центральними банками макроекономіки та їх особ-
ливості, то, по-перше, вони мають теоретичний апарат, що лежить в основі 
монетарного режиму, установленого для виконання кількісних цілей інфляції. 
Хоча даний підхід майже постійно різниться з тими, що мають у своєму ко-
ристуванні міністерства економіки чи фінансів або незалежні експертні ком-
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панії при складанні офіційних чи консенсус-прогнозів різноманітних наборів 
макроекономічних змінних або під час складання прогнозу поведінки окремих 
ринків [18]. 

Варіативність прогнозів поліпшує розуміння стейкхолдерами економічно-
го стану, а учасники ринків оцінюють потенційну спрямованість як монетар-
ної, так і фіскальної політики. Проте, зважаючи на те, що більшість макроеко-
номічних показників (це стосується зовнішнього і внутрішнього сектору) ма-
ють відмінності e визначенні, маємо обмеження в зіставленні таких прогнозів 
економічними агентами. 

Відзначимо, що різні центральні банки використовують різні методи 
прогнозування, існуючі відмінності при цьому зводяться до наступного 
(табл. 2).

Таблиця 2
Систематизація відмінностей методів прогнозування,

які використовують центральні банки (узагальнено авторками)

Відмінність Пояснення

Конфлікт інтересів на ґрунті 
змісту самих прогнозів [19]

Для уряду прогноз – предмет політичного втручан-
ня в межах процесу бюджетування
Для центрального банку прогноз – операційний ін-
струмент, який має безпосереднє відношення до ці-
лей монетарної політики. 
Крім цього, прогноз – інструмент комунікації та 
формування очікування у стейкхолдерів 

Кореляція прогнозу інфля-
ційних таргетів із теоретич-
ною моделлю існуючого мо-
нетарного режиму в країні 
[20]

Відсутність перешкоджань між ними сприяє комп-
лексній роботі центрального банку – від початку прий-
няття кількісних цілей інфляції до роботи механіз-
му трансмісії 

Комунікації щодо основно-
го інструменту в монетарній 
політиці та процедура прий-
няття рішень щодо нього за-
безпечуються саме прогноз-
ною системою центральних 
банків і відповідним ре-
гламентом, що стосується  
внутрішнього прогнозного  
циклу

Наприклад, якщо в момент отримання експліцитно-
го визначення функція реакцій містить у собі про-
гнозну змінну, процентна ставка буде змінюватися 
в прямій залежності від показника відхилення про-
гнозного значення від цільового
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Наразі законодавчою базою забезпечується необхідна правова основа узго-
дження (ураховуючи загальну методологію визначення отриманих парамет-
рів) у прогнозах НБУ та КМУ [21]. НБУ, як і інші центральні банки, які працю-
ють з режимом інфляційного таргетування, використовує у своїй роботі систе-
му прогнозування та аналізу монетарної політики (FPAS – Forecasting and Policy 
Analysis System). Застосування цієї системи має на меті забезпечення якісної 
основи для ухвали рішень, що стосуються монетарної політики. 

Модельний інструментарій системи аналізу монетарної політики та про-
гнозування, який використовується НБУ, складається з кількох блоків [1]. 
Відповідні узагальнення наведені в табл. 3.

Для окремих процесів при побудові моделей динаміки використовують  
DSGE-моделі малого масштабу, за допомогою яких формується теорія понять, по-
трібних для тлумачення, коригування чи респецифікації деяких інструментів [22]. 

Таблиця 3
Систематизація модельного інструментарію системи прогнозування  

та аналізу монетарної політики, який використовує НБУ (узагальнено авторками)

Модель Характеристика

Моделі для наукастин-
гу і короткострокового 
прогнозування 
(VAR, ARMA, ЕСМ)

1. ІСЦ наукастинг (вебскре-
пінг; тижневі дані ДССУ).
2. Прогноз ІСЦ (МНК за ком-
понентами).
3. Прогноз цін продтоварів 
(покомпонентна на основі ме-
ханізму корекції похибок).
4. ВВП наукастинг (ФАВАР; 
МНК на основі секторальних 
місячних даних; МНК на 
основі результатів опитувань).
5. Прогноз ВВП (МНК за 
компонентами, ФАВАР)

Використовуються для по-
стійного відстежування окре-
мих залежностей, прогнозу-
вання поведінки окремих 
змінних

Моделі для середньо-
строкового прогнозу-
вання

1. QPM (Quarterly Projection 
Model) – базова модель – роз-
ширена версія канонічної но-
вокейнсіанської середньо-
строкової прогнозної моделі 
трансмісійного механізму 
монетарної політики 

Базова модель для довго- та 
середньострокових прогнозів. 
Є напівструктурною новокейн-
сіанською моделлю, доповне-
на змінними, які дають змогу 
аналізувати малу відкриту
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2. Номінальні негнучкості в ко-
роткостроковому періоді та ней-
тральність монетарної політики 
в довгостроковому періоді. 
3. У вигляді розривів (відхи-
лень показника від рівноваж-
ного рівня). 
4. Основа прогнозного про-
цесу (комбінація даних, екс-
пертних суджень і коротко-
строкового прогнозу в серед-
ньостроковий)

економіку, вплив ефектів пе-
ретікання (спілловерів), до-
ларизовану економіку тощо 

Допоміжні моделі Моделі:
– сценаріїв розвитку світової економіки;
– оцінювання фіскального стану;
– модель оцінки рівноважного рівня РЕОК;
– модель для прогнозу грошових агрегатів;
– декомпозиція ВВП;
– інші моделі

Динамічна модель за-
гальної рівноваги 
(DSGE)

Оптимізація економічними 
агентами своїх рішень, склад-
ні в побудові та використанні, 
проблеми з прогнозними 
властивостями

Використовуються для моде-
лювання динаміки окремих 
процесів, допомагаючи сфор-
мувати теоретичні основи 
здійснення судження, необхід-
ні при інтерпретації, корекції 
чи респецифікації інших про-
гнозних інструментів 

Напівструктурна мо-
дель

Похідна від DSGE моделей з фокусом на відтворення ста-
тистичних зв’язків між даними відображає основні канали 
монетарної трансмісії

Існуючі додаткові моделі використовують задля виявлення специфічних 
функцій або уточнення деталей для базових моделей.

На якість отриманого прогнозу в більшій мірі впливають припущення, 
якість початкових даних, експертна оцінка при проходженні кожного етапу 
в самому прогнозі. Модельний інструментарій також відіграє одну з ключових 
ролей, адже дає право надавати комплексні кількісні оцінки тих показників 
макроекономіки, які будуть отримані в майбутньому [23].

В Україні прогнозними центрами є Національний банк і Кабінет Міністрів 
України. Саме вони створюють передумови для інституціональної конкуренції, 
що має на увазі руйнування прогнозної монополії, що, зокрема, вагомо впливає 
на центральний банк із мандатом на забезпечення цінової стабільності та сус-
пільств, уразливих до політичного втручання в рамках бюджетного процесу [15]. 
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До завдань прогнозування входить не лише оцінка очікуваних результатів 
розвитку економічної системи на підставі виявлення тенденцій, але й визна-
чення перспективних, довгострокових цілей розвитку і шляхів досягнення 
такої мети в часі. Головним завданням прогнозування на завершальних етапах 
фінансового аналізу можна вважати зниження тієї ймовірної невизначеності, 
яка пов’язана з прийняттям економічно важливих управлінських рішень, 
орієнтованих на майбутнє.

Система прогнозування повинна охоплювати сферу методології та орга-
нізації розробки прогнозів, інформаційного, економіко-математичного, еко-
нометричного й технічного організаційного управління процесами забезпе-
чення розробки прогнозів і сприяння їх використанню [7]. 

До основних передумов формування науково обґрунтованих прогнозів 
належать: актуальність, достовірність і оперативність інформації; глибина та 
об’єктивність ситуаційного аналізу.

У наукових роботах різних авторів представлено чимало поглядів на кіль-
кість і послідовність етапів здійснення економічного прогнозування, проте на 
даний момент відсутня єдина точка зору.

Так, О. Ю. Бобровська (O. Yu. Bobrovska) [24] пропонує наступні етапи 
процесу прогнозування:

– формування концепції прогнозу та інформаційної бази його здійснення 
(формулювання загальної мети прогнозу і конкретизація окремих цілей); 

– уточнення виду, призначення результатів прогнозування і форм наве-
дення результатів; 

– визначення показників і характеристик стану явища, за яким складаєть-
ся прогноз, уточнення одиниць їх вимірювання та методів розрахунків; 

– визначення джерел, періоду формування, збір і систематизація інформації; 
– установлення умов і обмежень під час формування масивів інформації; 
– виконання дій щодо збору інформації, її систематизація; 
– побудова рядів динаміки; 
– аналіз стану, тенденцій і характеру змін параметрів прогнозованих явищ 

і процесів; 
– подання результатів в аналітичній і графічній формах; 
– здійснення прогнозу й обґрунтування його достовірності (оцінка якості 

і достовірності визначених показників для здійснених прогнозів); 
– визначення сценаріїв очікуваних тенденцій змін явища, яке аналізується; 
– розрахунки показників, що прогнозуються, за всіма обраними сценарі-

ями і моделями прогнозування; 
– верифікація прогнозів; 
– наведення результатів прогнозу; 
– оформлення результатів прогнозу і пропозиції щодо їх використання 

у відповідних сферах діяльності. 
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Автори [25] виділяють такі етапи: передсценарний (опис об’єкта прогно-
зування, аналіз основних елементів, побудова системи моделей прогнозуван-
ня) і сценарний. 

На думку О. О. Фурсіна (O. O. Fursin) [26], процедура розроблення про-
гнозу передбачає основні етапи: 

– обґрунтування прогнозування; 
– опис зовнішнього середовища; 
– розроблення прогнозної моделі, розроблення альтернативного варіанта; 
– оцінювання достовірності, точності й обґрунтованості розробленого 

прогнозу; 
– розроблення рекомендацій щодо подальшого управління процесом; 
– формулювання завдань щодо розроблення нового варіанта прогнозу. 
На нашу думку, процес прогнозування макроекономічних показників най-

більш повно виглядає у вигляді наступних послідовних етапів (рис. 1).

Початковий →
– виявлення об’єктів і періоду прогнозу; 
– формулювання цілей розроблення прогнозу; 
– визначення джерел інформації; 
– обґрунтування інструментів прогнозу

↓

Аналітичний →

– формування для кожної цілі системи обґрунтованих 
показників;
– визначення групи експертів для проведення аналізу; 
– збір та аналіз інформації для визначення стану 
об’єкта прогнозу

↓

Організаційний →
– формування команди виконавців; 
– обґрунтування системи основних показників для 
прогнозування

↓

Прогнозний → – розроблення безпосередньо прогнозу; 
– визначення альтернативних сценаріїв прогнозу

↓

Завершальний →
– моніторинг рівня результативності за варіантами 
прогнозу;
– розроблення системи контролю, стимулювання та 
регулювання процесу реалізації прогнозних значень

Рис. 1. Послідовність прогнозування макроекономічних показників  
(побудовано авторками)
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Призначення макроекономічного прогнозування – розвиток цільових орі-
єнтирів розвитку національної економіки. Правові, економічні та організацій-
ні засади формування цілісної системи прогнозних і програмних документів 
економічного і соціального розвитку України визначаються в Законі України 
«Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соці-
ального розвитку України» № 1602-III від 23 березня 2000 р. [27]. 

Згідно з цим Законом і відповідними нормативно-правовими актами 
Кабінету Міністрів України головним виконавцем і координатором робіт із 
прогнозування є Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. 
Водночас Національний банк України здійснює прогноз динаміки макроеко-
номічних, грошово-кредитних, валютних і фінансових показників. Отже, іс-
нуюча законодавча база створює два центри державного прогнозування 
в Україні: Кабінет Міністрів України (в особі Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України) і Національний банк України, що, з-поміж іншо-
го, зафіксовано в Меморандумі між Кабінетом Міністрів України та 
Національним банком України про взаємодію з метою досягнення стійкого 
економічного зростання та цінової стабільності [28], згідно з яким – в части-
ні блоку «Координація дій» задекларовано наступне:

– Національний банк України та Кабінет Міністрів України на регулярній 
основі представляють громадськості власні макроекономічні прогнози, інфор-
мують щодо досягнення як інфляційних цілей, так і факторів розвитку інфля-
ційних процесів та заходів, спрямованих на їх досягнення;

– Національний банк України завчасно отримуватиме від Кабінету 
Міністрів України інформацію як про ключові зміни адміністративно регу-
льованих цін та тарифів, так і про прогноз зміни обсягів коштів на рахунках 
Уряду та відповідні плани щодо державних закупівель.

Наявність двох прогнозних центрів (Національний банк України і Кабінет 
Міністрів України) створює передумови для інституціональної конкуренції 
і в такий спосіб забезпечує ліквідацію монополії на прогноз, що особливо 
важливо для центробанків із мандатом на забезпечення цінової стабільності 
та суспільств, уразливих до політичного втручання в рамках бюджетного про-
цесу. 

У липні 2020 р. Кабінет Міністрів України схвалив основні прогнозні 
макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2021–
2023 роки (затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 
2020 р. № 671) [29]. Такими показниками є:

– номінальний ВВП;
– індекс споживчих цін;
– індекс цін виробників промислової продукції;
– прибуток прибуткових підприємств;
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– фонд оплати праці найманих працівників і грошового забезпечення 
військовослужбовців;

– номінальна середньомісячна заробітна плата працівників;
– кількість зайнятих економічною діяльністю;
– рівень безробіття населення;
– продуктивність праці;
– сальдо торговельного балансу;
– експорт та імпорт товарів і послуг.
Своєчасний перегляд і затвердження цих макроекономічних показників 

прямо впливає на планування державного та місцевих бюджетів. Особливо 
це необхідно саме зараз, тоді коли маємо фінансову нестабільність на макро-
рівні, а країна знаходиться в режимі пандемії та карантину COVID-19.

Національний банк України також складає свій прогноз, але робить це 
частіше – раз на квартал. Отримані дані публікуються в інфляційному звіті 
НБУ. До показників, на які складається прогноз, належать: споживча інфляція, 
економічне зростання, номінальний ВВП, облікова ставка, рівень безробіття 
тощо.

Національний банк України публікує в Інфляційному звіті власний макро-
економічний прогноз задля підвищення рівня прозорості й передбачуваності 
монетарної політики. Це, у свою чергу, має підвищити рівень довіри суспіль-
ства до монетарної політики, за допомогою чого відбуватиметься найбільш 
ефективне управління інфляційними очікуваннями та досягнення цінової 
стабільності [30].

Національний банк України використовує власні прогнози для розроблен-
ня монетарної політики, а Кабінет Міністрів України – для реалізації фіскаль-
ної політики та формування проєкту бюджету на наступний рік (середньо-
строкову перспективу) [31]. Проте можливості економічних агентів щодо зі-
ставлення цих прогнозів залишаються обмеженими – значна кількість 
макроекономічних показників (у тому числі показники зовнішнього секто-
ру) є різними за методологією визначення.

Перехід до режиму інфляційного таргетування в Україні спирався, зокре-
ма, на вже досить розвинуту систему макроекономічного прогнозування, яка 
в цілому відповідала початковим вимогам до середньострокової, зорієнтова-
ної на майбутнє, монетарної політики [32].

Макроекономічні показники є основними або базовими індикаторами 
економіки, за допомогою яких можливо визначити стан економіки в цілому.

Критичні зміни в показаннях будь-якого з показників може передвіщати 
різка зміна ринків і валют, саме тому провідні економісти, брокери і трейдери 
постійно відстежують вихід нових макроекономічних даних. А для економіки 
в цілому складаються таблиці, у яких відображається кожен показник окремо, 
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утворюється так звана система макроекономічних показників. Це дає повно-
цінну картину про відносини між економікою держави та економікою інших 
країн, а так само між самими показниками.

Поведінку будь-якого ринку спрогнозувати цілком реально, якщо відсте-
жити чіткий взаємозв’язок між макроекономічними показниками економіки 
та іншою інформацією. Для того щоб грамотно і чітко планувати ту чи іншу 
операцію на ринках, необхідно знати і розуміти, у якому стані зараз знахо-
диться світова економіка, а також будь-який із конкретних макроекономічних 
індикаторів, здатних вплинути на подальший хід подій.

Існує декілька значень макроекономічних показників [33]:
1. Прогнозоване значення (FRC) – значення ґрунтується на думці аналіти-

ків, а так само є орієнтиром ринку і в міру наближення виходу реальних даних 
систематично коригується.

2. Реальне значення (ACT) – значення, що підлягає офіційній публікації.
3. Виправлене значення (PRV) – уточнене значення показника за поперед-

ній період.
Учасники ринків, маючи значення прогнозованих показників, уже можуть 

спланувати подальший рух ринків, а після виходу офіційних даних негайно 
порівнюють значення і вживають заходів, проаналізувавши ситуацію.

До того ж усі ринки між собою пов’язані. Наприклад, при зростанні інди-
катора безробіття, як правило, відбувається зниження курсу національної ва-
люти. Або індикатор, який тісно пов’язаний із показником рівня безробіття, – 
облікова чисельність працівників у несільськогосподарському секторі. При 
підвищенні цього індикатора – національна валюта росте, при одночасному 
зростанні цих індикаторів – зростає безробіття саме за рахунок сектору сіль-
ського господарства, і це визначає негативну тенденцію в промисловості [34]:

До основних завдань середньострокового макроекономічного прогнозу-
вання відносять [35]:

– визначення суспільних потреб і пошук можливостей їх найбільш повно-
го задоволення;

– визначення основних факторів, що впливають на виробництво ВВП 
і його найбільш ефективні шляхи розподілу та використання; 

– дослідження шляхів досягнення максимальних темпів розвитку еконо-
міки за оптимального поєднання виробництва і споживання; 

– підтримання збалансованості між окремими сегментами (сектора-
ми) економіки та досягнення оптимальної пропорційності, що забезпечує 
максимально можливу ефективність усіх ланок економіки; 

– розроблення заходів економічної політики із забезпечення технічних, 
економічних і організаційних умов управління національною економікою.
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Прогнозування та планування економічного і соціального розвитку дер-
жави є головним засобом забезпечення збалансованого й ефективного функ-
ціонування народного господарства загалом, його галузей, підприємств різної 
форми власності зокрема.

Про важливість якісного прогнозування макроекономічних показників 
свідчить той факт, що недонадходження запланованих платежів у результаті 
непідтвердження основних макропоказників, урахованих при затвердженні 
Державного бюджету України в 2004 і 2005 рр., за експертною оцінкою 
Рахункової палати України, склало майже 3 млрд грн щороку.

Вивчення макроекономіки є дуже важливим для оцінки загальних показ-
ників економіки з точки зору національного доходу. Дані про національний 
дохід допомагають передбачити рівень фіскальної активності та зрозуміти 
розподіл доходів між різними групами людей в економіці.

Результатами макроекономічного прогнозування в Україні користуються: 
Міністерство фінансів України – при розробці прогнозу доходів державного 
та місцевих бюджетів, пропозицій щодо змін податкового законодавства та їх 
впливу на показники бюджету, інструкцій до складання бюджету; органи 
державної влади – при розробці економічної та бюджетної політики і політи-
ки у сфері оподаткування; Національний банк України і міністерства – для 
оцінки діючих програм і майбутніх потреб [36].

Розуміння того, що нас чекає в майбутньому, дуже важливе для державних 
чиновників, допомагаючи їм визначити, яку податкову і грошово-кредитну 
політику слід проводити. Економісти, що здійснюють прогнози, відіграють 
ключову роль у наданні допомоги директивним органам у визначенні пара-
метрів витрат і податків.

Бізнес-менеджери покладаються на економічні прогнози, використовуючи 
їх як керівництво при плануванні майбутньої операційної діяльності. Компанії 
приватного сектору можуть мати власних економістів, щоб зосередитися на 
прогнозах, найбільш актуальних для їх конкретного бізнесу (наприклад, суд-
ноплавна компанія, яка хоче знати, яка частина зростання ВВП зумовлена   
торгівлею). У якості альтернативи вони можуть покладатися на Уолл-стріт 
або академічні дослідження економістів, що працюють в аналітичних центрах 
або консультант-бутиках.

Таким чином, макропоказники є основою прогнозування і планування 
показників соціально-економічного розвитку країни, і зокрема дохідної час-
тини бюджетів. Але на цей процес впливають не тільки макроекономічні 
показники, а й інші явища суспільного життя, ціла низка екзогенних і ендо-
генних факторів. 

До екзогенних можна віднести світову фінансову кризу, зовнішньоеконо-
мічну кон’юнктуру, рівень цін на певні види продукції у світі тощо. До ендо-
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генних факторів можна віднести рівень оплати праці, зношеність основних 
фондів, податкові пільги, податковий борг, стан розрахунків за окремими 
податками. Усі фактори впливу мають комплексний характер, формуються під 
впливом політичного, демографічного і соціального елементів, їх динаміку 
та тенденції обов’язково враховують у бюджетному процесі. Дані про націо-
нальний дохід допомагають передбачити рівень фіскальної активності та 
зрозуміти розподіл доходів між різними групами людей в економіці.

Світовою та українською практикою накопичено великий досвід прогно-
зування макроекономічних процесів, проте в Україні дотепер триває розроб-
лення макроекономічних методів, що дозволили б адекватно умовам транс-
формаційних перетворень аналізувати та прогнозувати економічні процеси, 
на базі яких би приймалися управлінські рішення уповноважених органів. 
І тому діюча в Україні система державного макроекономічного прогнозуван-
ня потребує подальшого розвитку на основі врахування теоретичних і прак-
тичних підходів, які за багато років накопичилися в практиці країн із ринковим 
типом економіки.

Метою макроекономічного прогнозування як такого є визначення потен-
ційно можливих у майбутньому обсягів і структурних параметрів економіки 
України загалом, оцінка можливих ресурсних диспропорцій та їх впливу на 
соціально-економічний розвиток, рівня забезпеченості економіки ресурсами, 
перевірка оптимальності міжсекторних і відтворювальних пропорцій еконо-
міки, перевірка збалансованості фінансових, матеріальних і трудових потоків, 
формування пропозицій щодо заходів економічної політики, спрямованих на 
ефективне використання ресурсів виробництва [37].

Майже дванадцять років прогнози не мали такого поширення, як зараз, 
і пов’язане це перш за все зі зміною монетарного режиму. До 2013 р. інтерес 
до макроекономічних прогнозів був відсутній. Пов’язують це з політикою 
фіксованого обмінного курсу, відсутністю зацікавленості з боку Правління 
Національного банку України тощо. Цей період називають «тихим режимом» 
[38].

З 2014 р. починається фаза активного режиму. Більше уваги почали при-
діляти досягненню поставлених цілей, зріс інтерес як до самих прогнозів, так 
і до стимуляцій монетарної політики, транспарентності економічних даних.

Якість прогнозу основних макроекономічних показників залежить від 
характеристики модельного (математичного) апарату прогнозування і від 
реальності закладених припущень. Слід розуміти, що не всі прогнози справ-
джуються, тому Національний банк України повинен проводити «роботу над 
помилками». Сюди входять аналіз причин хибності, виявлення факторів, що 
вплинули на результат, зміна моделі (за необхідності), надання роз’яснень 
базовим користувачам прогнозу та громадськості.
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При розробленні прогнозу розглядаються декілька сценаріїв розвитку по-
дій з урахуванням різноманітних шоків. Оскільки при побудові будь-якої 
кількості сценаріїв прогнозу неможливо передбачити всі варіанти розвитку 
подій, частина незакладених до прогнозних сценаріїв явищ відокремлюють-
ся в розділ ризиків. 

Зазвичай головними ризиками прогнозу вважаються негативні явища для 
розвитку економіки, які можуть виникнути в прогнозному році і призвести 
до невиконання прогнозних очікувань щодо окремих прогнозних показників 
навіть за умови ефективної, попередньо прописаної в базовому чи альтерна-
тивних варіантах прогнозу урядової політики. Повна інформація щодо про-
гнозу не підлягає публікації, оскільки містить сенситивну інформацію (тра-
єкторія процентної ставки, обмінний курс, валютні інтервенції, альтернатив-
ні сценарії, оцінка ризиків). 

Прогноз – ключовий внесок до процесу прийняття рішень, що стосуються 
монетарної політики. Рішення з монетарної політики ухвалюються Правлінням 
Національного банку України для досягнення цінової та фінансової стабіль-
ності, підтримки стійкого економічного зростання. Основним монетарним 
інструментом виступає облікова ставка.

Усі рішення, що стосуються монетарної політики, ухвалюються в декіль-
ка етапів: 

1. Підготовка персоналом НБУ пропозицій щодо рішень із монетарної 
політики.

2. «Режим тиші» з монетарної політики.
3. Засідання Комітету з монетарної політики НБУ. 
4. Засідання Правління Національного банку України з питань монетарної 

політики.
5. Оприлюднення рішень і проведення комунікаційних заходів.
Перший етап починається із зустрічі керівників департаментів Націо-

нального банку України. Під час цієї зустрічі визначаються коло питань, що 
стосуються безпосередньо монетарної політики, та шляхи їх вирішення. Крім 
того, між департаментами розподіляється завдання з підготовки даних, що 
необхідні для прийняття рішень. Підготовлені матеріали повинні містити:

– макроекономічний прогноз; 
– розширений аналіз економічного стану та монетарних показників;
– визначення можливих ризиків фінансової стабільності; 
– пропозиції стосовно змін у грошово-кредитній політиці.
Другий етап означає, що протягом 7 днів до прийняття й оголошення рі-

шень із монетарної політики члени Правління Національного банку, інші 
члени Комітету з монетарної політики, як і решта співробітників Національного 
банку, не повинні спілкуватися на теми, що стосуються питань монетарної 
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політики, з представниками ЗМІ, банків, експертної спільноти, інвесторами 
та іншими зацікавленими особами [39]. Така заборона поширюється й на за-
соби масової інформації. Вони не можуть публікувати інтерв’ю, коментарі 
або інші публічні матеріали представників Національного банку, які були 
підготовлені до «режиму тиші», але містять висловлювання з питань моне-
тарної політики.

Метою «режиму тиші» визначають запобігання публічним спекуляціям 
щодо майбутнього рішення, які можуть неоднозначно вплинути на очікуван-
ня учасників фінансових ринків, підвищити їх рівень невизначеності та спро-
вокувати надмірну волатильність на ринках.

На третьому етапі представники департаментів на основі проведеного 
аналізу презентують Комітету з монетарної політики отримані результати, 
що стосуються питань макроекономічного прогнозу, розвитку грошово-
кредитного та валютного ринків, фінансової стабільності та діляться ін-
формацією щодо результатів аналізу, досвідом та оцінками з членами 
Правління Національного банку України. На такому засіданні може бути 
розглянуто Інфляційний звіт і пропозиції до Основних засад грошово-кре-
дитної політики.

На четвертому етапі під час засідання Правління Національного банку 
з питань монетарної політики фіналізуються всі рішення, відбувається вне-
сення пропозицій щодо змін у грошово-кредитній і валютно-курсовій по-
літиці (за потреби), основних параметрів проведення активних і пасивних 
операцій із поточного регулювання ліквідності банківської системи, а також 
щодо інших питань, розглянутих на засіданні Комітету з монетарної полі-
тики.

Останній, п’ятий, етап настає за дві години після засідання Правління. Він 
супроводжується оприлюдненням прес-релізу щодо прийнятих рішень (на 
сторінках Офіційного інтернет-представництва Національного банку 
України) та проводиться прес-брифінг Голови Національного банку України 
(оголошення та пояснення цих рішень).

Жодне з прийнятих рішень не повинно відхилятися від основного пріори-
тету монетарної політики – досягнення та забезпечення цінової стабільності 
(рис. 2) [15].

Оскільки рішення з монетарної політики мають ефект лише через 9–18 мі-
сяців, саме прогноз є одним із ключових факторів їх прийняття. Наприклад, 
якщо в країні протягом якогось періоду буде спостерігатися високий рівень 
інфляції, спричинений зовнішніми чи внутрішніми факторами, то через це 
інфляція в цьому році буде вище за цільовий показник. Отже, вона вичерпає 
себе сама і монетарні методи для її вгамування будуть не доречні.
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Стор. 79, останній абзац, має бути: 

Зауважимо, що при поєднанні методологій інновації Горизонту 2 часто ототожнюють із 
проривними або радикальними [12; 14 та ін.], підривні ж інновації зазвичай відносять до 
Горизонту 3. Утім зустрічаються й ототожнювання підривних інновацій із Горизонтом 2 
(Г. Сател та ін.). 
 

 

 

Рис. 2. Зв’язок ключових цілей НБУ 
і принципів монетарної політики НБУ (побудовано авторками)

Напрямами вдосконалення макроекономічного прогнозування в Україні є: 
1. Розроблення методичного забезпечення і спеціальної економіко-мате-

матичної технології прогнозування з урахуванням ресурсного забезпечення, 
яке повинне вийти на передній план і стати базовим елементом макропрог-
нозу. 

2. Перегляд показників, на основі яких будується прогноз. Особлива увага – 
відносним показникам витрат ресурсів на одиницю обсягу економіки (прирос-
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ту обсягу економіки). Саме такі показники близькі до змісту нормативів витрат 
або ресурсовіддачі, продуктивності ресурсу та мають стабільну тенденцію. 

3. Урахування взаємозамінності ресурсів з урахуванням їх ціни як уза-
гальненої оцінки важливості ресурсу, можливості його відтворення, у тому 
числі через відповідні інвестиції. 

4. Науково-технічний розвиток. У час діджиталізації та автоматизації було 
б непогано мати програму, яка б автоматично, з урахуванням внутрішніх і зов-
нішніх шоків, здійснювала економіко-математичне прогнозування ресурсно-
го забезпечення розвитку економіки. 

5. Удосконалення статистичної бази. Поки що врахування витрат ресурсів 
(і аналогічних потенційних чинників розвитку) науково-технічного і управ-
лінського характеру є складним завданням з інформаційно-статистичних 
причин. 

6. Оптимізація розподілу ресурсів, що має на меті представлення в про-
гнозі можливості досягнення найкращих результатів при тих же обсягах на-
ціональних ресурсів. 

7. Розроблення заходів із мінімізації ресурсоємності перетворення резуль-
татів прогнозування у відповідні конкретні рекомендації щодо економічної 
політики: валютний курс, інфляція, бюджетний дефіцит, структура витрат 
бюджету і т. д.

За допомогою прогнозу можна визначити, коли інфляція повернеться до 
таргету без особливих потрясінь для економіки та які чинники найбільше 
цьому сприятимуть. Виявивши необхідні дані, Національний банк України 
почне спрямовувати свої дії для поступового приведення інфляції до цільо-
вого значення.

Не існує ідеальної моделі. Навіть максимально насичена за кількістю вхід-
них даних модель не дає впевненості в максимальному збігу розрахункових 
і фактичних даних. Вони – певний орієнтир, який дає уявлення про майбутні 
тенденції розвитку подій. За наявності основних елементів для прогнозування 
(якісний поточний стан, припущення прогнозу, довгострокові рівноважні рів-
ні показників, економіко-математична модель) нехтувати цим інструментом 
для вдосконалення складових монетарної політики неприпустимо.

Висновки. Нова економічна реальність, з якою Україні прийдеться зіштов-
хнутися найближчими роками, як випливає з узагальнень провідних аналітич-
них центрів, полягатиме в тому, що: світова економіка (принаймні в найближ-
чі 2 роки) зростатиме нижчими темпами; знижуватиметься інтенсивність 
у глобальній торгівлі, яка супроводжується структурними зрушеннями в ній; 
зберігатимуться високі рівні суверенної і приватної заборгованості. 
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Якісний інструмент підвищення прозорості та передбачуваності монетар-
ної політики Національного банку України – керування очікуваннями еконо-
мічних суб’єктів у вигляді побудови відповідних прогнозів. Це дає можливість 
учасникам фінансового ринку оцінювати бачення регулятора щодо змісту 
монетарної політики, націленої на приведення інфляції до встановленої цілі; 
ухвалювати обґрунтовані інвестиційні рішення; посилювати дієвість впливу 
ключової ставки на ринкові процентні ставки, вартість фінансових ресурсів 
та інфляцію.

Зрозумілість і передбачуваність монетарної політики – за допомогою 
зменшення невизначеності – зменшення премії за ризик, яка закладається 
у вартість кредитів, дохідність боргових цінних паперів тощо. Тому обґрун-
тування базових складових монетарної політики – базова передумова для 
формування довіри з боку учасників фінансового ринку та спрощення до-
сягнення інфляційної цілі. Це в кінцевому підсумку визначить готовність 
населення розміщувати заощадження в банках (за умови, що низькі процент-
ні ставки покривають інфляційні ризики) та сформує стабільний ресурс для 
забезпечення реального економічного зростання.
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FORECASTING: THE ESSENCE AND SIGNIFICANCE OF MONETARY 
POLICY IMPLEMENTATION

Problem setting. Ensuring the real economic growth and meeting the inflation objective 
require the central bank to be transparent, predictable, and consistent, as well as to track 
the efficiency of its activity through proper comparisons of predicted and actual indicators. 
Undertaking macroeconomic projections is a useful instrument for managing economic 
entities’ expectations.

Recent research and publication analysis. Studies of these scientists show that 
economic agents have a limited ability to use and (ultimately) compare the results of these 
forecasts because the significant number of macroeconomic indicators (including external 
sector indicators) is determined using different methodologies.

Paper objective. The goal of this article is to demonstrate the viability of using 
projections for macroeconomic forecasts of the country’s development in order to implement 
a monetary policy, which will ensure the efficacy of the management’s expectations and 
promote transparency and predictability of a monetary policy.

Paper main body. Forecasting under modern conditions of regulatory activity of the 
National Bank of Ukraine is a way to ensure the prospects of monetary policy decisions 
to bring the existing level of inflation to the target level. Differences in forecasting 
methodology, theoretical models underlying the baseline forecast, and forecasting cycles 
in terms of central banks and other official bodies are a natural phenomenon. At the same 
time, the existing legal framework provides the necessary legal basis for coordination 
(including the possibility of harmonizing the methodology for determining the initial 
parameters) between forecasts of the National Bank of Ukraine and the Cabinet of Ministers 
of Ukraine. Relaying on information about future actions of the central bank, financial 
market participants adjust their expectations about the future value of financial resources. 
In this way, the central bank affects an entire yield curve.

The forecast serves as a means to substantiate the choice of strategy for further 
development and coordination of decisions on its implementation and application. That is 
to say, it is a kind of tool for influencing the future economic environment because the 
economic activity never stops and there are lags between changes in environmental factors 
and their impact on the economy. A well-established forecasting process in the economy 
helps stakeholders adapt to such changing circumstances without compromising their own 
finances.

The main component in ensuring the result is the optimization of forecasting methods. 
The main task that arises in calculating the forecast is to ascertain a correct definition of 
the scope of each forecasting method and to make a choice of an indicator being the most 
effective for each individual since the choice depends on a purpose and amount of time 
allotted for forecasting. 

The forecasting techniques quality underpins determining the dynamics of major 
macroeconomic variables. The precision of this procedure greatly influences the attainment 
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of the regulator’s stated aims and, ultimately, the efficacy of the regulator’s contact with 
fundamental market players.

Conclusion of the research. Managing economic entities’ expectations in the form of 
issuing suitable predictions is a qualitative instrument for strengthening the transparency 
and predictability of the monetary policy, which is undertaken by the National Bank of 
Ukraine’s. This enables financial market participants to assess the regulator’s perspective 
on the content of the monetary policy aimed at bringing the inflation to a target; to make 
informed investment decisions; and to increase the effectiveness of the key rate’s impact 
on market interest rates, the cost of financial resources, and the inflation.

Short Abstract an article
Abstract. The authors have demonstrated the importance of anticipating monetary 

policy implementation. The authors have determined that managing economic entities’ 
expectations through developing appropriate forecasts enables financial market participants: 
to evaluate the regulator’s vision of the content of monetary policy aimed at bringing the 
inflation to an established goal; to make informed investment decisions; and to improve 
the effectiveness of the key rate’s impact on market interest rates, the cost of financial 
resources, and the inflation. Forecasts are noted for their erratic nature. The article describes 
phases of the forecast execution and monetary policy decision-making. The authors have 
demonstrated the relevance of the assumptions, the quality of the original data, and the 
expert judgment throughout the forecasting process. Forecasting hubs have been discovered 
in Ukraine. The article discloses the relationship between the National Bank’s aims and 
the principles of the National Bank’s monetary policy. The authors have made corresponding 
recommendations to improve macroeconomic forecasting. 

Key words: monetary policy, regulatory activity, forecasting, analysis, expectations, 
efficiency, methodology, modelling tools.
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ЕКОНОМІЧНА ПОВЕДІНКА В УМОВАХ 
НЕВИЗНАЧЕНОСТІ1

У статті досліджуються особливості економічної поведінки людини та групи під 
впливом різних факторів внутрішнього і зовнішнього середовища, у тому числі 
в умовах невизначеності. Визначено, що на процес прийняття економічного рішення 
впливають не стільки економічні фактори, скільки психологічні та соціальні. Вплив 
індивідуальних і групових ефектів, виникнення яких зумовлено саме психологічни-
ми особливостями людини, формує сучасну економічну поведінку, яка найчастіше 
стає ірраціональною. Крім того, ірраціональність у поведінці посилюється з виник-
ненням умов невизначеності та ризику. Досліджено, що як людина, так і група на-
магаються максимально уникнути ризиків і більш схильні до перебування в умовах 
стабільності.

Ключові слова: економічна поведінка, ірраціональність, невизначеність, ризик, 
прийняття економічних рішень.

JEL Classification: D81, D87, D03, D79, B59.

Постановка проблеми. Сучасні економічні умови функціонування інди-
відів та організацій зумовлені впливом певних факторів, одним з яких є не-
визначеність. Отже, головною проблемою поведінкової економіки стає до-
слідження особливостей поведінки людини та групи в умовах невизначенос-
ті, а також виявлення впливу інших факторів, які зумовлюють прийняття 
сучасного економічного рішення.

1 © Базецька Г. І., 2021. Стаття публікується на умовах ліцензії Creative Commons – Attribution 4.0 
International (CC BY 4.0).
Статтю розміщено на сайті збірника: http://econtlaw.nlu.edu.ua.
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Найчастіше принципи поведінкової економіки використовуються в марке-
тингу, тому що дана сучасна економічна теорія досліджує економічну пове-
дінку споживача. При цьому головним об’єктом дослідження є ступінь раціо-
нальності економічних агентів. Поведінкова економіка перш за все зацікавле-
на в поясненні того, чому люди часто поводяться ірраціонально, відходячи 
від одного з основних припущень класичної економічної теорії. Така ж ситу-
ація спостерігається в поведінкових фінансах, які відходять від припущень 
традиційних фінансів. Отже, моделі, що використовуються для аналізу по-
ведінки, зазвичай інтегрують ідеї психології, нейронауки та мікроекономіки.

На вибір економічного агента звичайно впливають певні фактори. До них 
належать соціальні, когнітивні та емоційні. Саме вони остаточно визначають 
поведінку економічних агентів та її особливості в сучасному світі. Однак 
фактори, які впливають на вибір економічних агентів та змушують їх бути 
ірраціональними, обґрунтовують також і певні процеси, що відбуваються 
з іншого боку барикади. Так, вплив емоційних факторів визначає стратегію 
роботи компанії з клієнтами, когнітивні фактори визначають процес форму-
вання персоналу, а соціальні – ефективність роботи співробітників та їх ко-
мунікацій зі споживачами. Таким чином, дослідження, що були проведені 
в рамках поведінкової економіки, сприятимуть розвитку системи управління 
всіма сферами діяльності підприємств.

Важливим аспектом є дослідження економічної поведінки в сучасних 
умовах і процесу прийняття економічних рішень. У даному випадку значна 
роль відводиться економічній психології. Ця наука допомагає визначити, 
якою мірою і яким чином психіка, поведінка і взаємодія людини із соціумом 
визначаються економічними факторами, як економічні умови життя вплива-
ють на формування особистісних характеристик. Відповідь на дані питання 
дає змогу дослідити характер взаємин для людей тощо. При цьому економіч-
ні явища виступають у ролі зовнішніх чинників, таких як навколишнє сере-
довище, умови життя людей. Фактично соціальні (неекономічні) явища, 
особливо соціальної психології, розглядаються або як явища, похідні від 
економічних, залежні від них, або як фактори, що впливають на економічну 
поведінку та взаємодію. При цьому характер взаємозв’язку економічних 
і психологічних явищ подається як взаємозв’язок між факторами, причинами 
та їх наслідками.

В економічній психології та поведінковій економіці дедалі частіше роз-
глядається поведінка людини та групи в умовах невизначеності. Швидкий 
розвиток економіки і темп сучасного життя зумовлюють неповноту або недо-
стовірність інформації про умови реалізації управлінських рішень. Отже, 
дослідження впливу невизначеності також суттєво полегшить процес про-
гнозування економічної поведінки як серед окремих індивідів, так і в групі.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Фундаментальними досліджен-
нями у сфері поведінкової економіки займалися нобелівські лауреати 
Д. Канеман (Daniel Kahneman), А. Тверські (Amos Tversky) та Р. Талер 
(Richard H. Thaler) [1–4]. Вони глибоко вивчали причини ірраціональної по-
ведінки та її вплив на прийняття економічних рішень. Д. Канеман (Daniel 
Kahneman), П. Словик (Paul Slovic) та А. Тверські (Amos Tversky) [5] дослі-
дили, що, приймаючи рішення в небезпечних умовах, люди зазвичай поми-
ляються, іноді помиляються значною мірою, незважаючи на те, що вони ви-
вчали теорію ймовірностей і статистику. Ці помилки підпорядковані певним 
психологічним закономірностям, які виявлені і добре експериментально об-
ґрунтовані дослідниками. Причини ірраціональної поведінки та вплив на 
поведінку людей емоцій, очікувань, соціальних норм та інших факторів до-
сліджує Д. Аріелі (Dan Ariely) [6]. Крім того, багато дослідників вивчали 
процеси моделювання економічної поведінки [7–10], у результаті чого було 
визначено, які саме фактори є найбільш впливовими в процесі прийняття 
економічними агентами рішень, як загальних економічних, так і управлін-
ських. Дослідження процесу прийняття рішень саме в умовах невизначенос-
ті, а також відношення людини до ризику висвітлені в роботах М. Алле 
(Maurice Allais) та Д. Еллсберга (Daniel Ellsberg) [11–12], які надали світові 
свої емпіричні висновки, виражені парадоксами Алле (економічний агент не 
максимізує очікувану корисність, а досягає максимальної надійності) та 
Еллсберга (відомі ймовірності краще від невідомих). Також слід відзначити 
роботу А. С. Тельнова (А. Telnov) та С. Л. Решміділової (S. L. Reshmidilova) 
[13], які обґрунтували необхідність застосування методології поведінкової 
економіки в процесі дослідження економічної поведінки людини в умовах 
нестабільності. Необхідно звернути увагу на те, що дослідження факторів 
впливу на економічну поведінку як людини, так і групи неможливо без по-
глибленого вивчення саме психологічних особливостей процесу прийняття 
рішення. Тому цінність становлять роботи з економічної психології [14–16]. 
Психологічне пояснення особливостей поведінки допомагає прогнозувати 
й економічну поведінку агентів.

Формулювання цілей. Метою статті є дослідження факторів впливу на 
економічну поведінку індивіда та групи з урахуванням сучасних умов неви-
значеності для визначення особливостей процесу прийняття економічних 
рішень.

Виклад основного матеріалу. Економічна поведінка сучасної людини 
зумовлена впливом багатьох факторів. Прийняття того чи іншого економічно-
го рішення в сучасних умовах невизначеності, які посилила пандемія COVID-19, 
найбільшим чином залежить від індивідуальних психологічних і соціальних 
факторів, вплив яких, у свою чергу, зумовлює зовнішнє сере довище. Саме такі 
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фактори зовнішнього середовища, як культура, релігія, рівень економічного 
розвитку, соціально-економічна стабільність та інші, формують систему мис-
лення і поведінки людини в процесі її економічного життя.

Кожен день людина приймає те чи інше економічне рішення, тобто стика-
ється з необхідністю усвідомлення проблеми або потреби, що формує мотив, 
який зумовлює визначення мети здійснення економічної дії та засобів, за до-
помогою яких ця мета реалізується. Прийняття економічного рішення може 
бути раціональним, прагматичним або інтуїтивним.

Раціональне рішення не залежить від минулого досвіду, воно ґрунтується 
на аналітиці. Такий підхід повинен мати вирішальне значення при ухваленні 
стратегічних рішень. Однак спеціалісти з поведінкової економіки вважають, 
що раціональна поведінка, яка повинна зумовлювати раціональне рішення, 
не притаманна економічному агенту. На нього впливає безліч факторів, дія 
яких призводить до прийняття ірраціонального рішення.

Прагматично орієнтоване рішення засноване на знаннях і досвіді, тобто 
це вибір, заснований на знаннях і досвіді. Насамперед такий підхід характер-
ний для технологічних рішень. Однак більшість економічних рішень також 
приймається за умов застосування досвіду. 

Інтуїтивне рішення приймається з відчуття його правильності, без аналізу 
всіх плюсів і мінусів. Високою є частка інтуїтивного підходу при прийомі на 
роботу нового співробітника: важливі як навчання, досвід і компетентність, 
так і емоційна оцінка кандидата – «подобається чи не подобається». Також 
інтуїтивні рішення приймаються в процесі здійснення покупки. Про це свід-
чать дослідження нейромаркетингу. Під впливом візуальних, звукових, аро-
матичних та інших подразників змінюється нейронна активність людини, яка 
приймає рішення про покупку. Така зміна зумовлює появу розумового про-
цесу, що дозволяє знаходити рішення на основі орієнтирів пошуку, що не 
пов’язані логічно або яких недостатньо для отримання логічного висновку. 
У даному випадку рішення приймається доволі швидко, при цьому спостері-
гається недостатня свідомість його логічного обґрунтування.

Слід зазначити, що інтуїтивні рішення часто зумовлені підсвідомістю лю-
дини. Підсвідомість є своєрідним резервуаром людської свідомості, що збері-
гає небажану інформацію з особистого досвіду, а також потенціал різноманіт-
них комбінацій цієї інформації. Підсвідомість також є складовою економічної 
діяльності, яка сприймає і зберігає все, що людина бачить, думає, відчуває, 
з чим стикається в процесі життя. З часом у підсвідомості зберігаються:

– дії, що доведені до автоматизму, саме вони звільняють або розвантажу-
ють свідомість;

– будь-які пригнічені емоції, які не мали виходу;
– потужні нездійснені бажання.
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Підсвідомість є психічними процесами, що відбуваються нижче порога 
свідомості. У філософсько-психологічній літературі підсвідомість часто ото-
тожнюється з несвідомим. Однак ці поняття потрібно розрізняти. 

Рішення приймаються не тільки на свідомій основі, але значною мірою 
і на підсвідомому рівні. Не завжди знаєш, чому зробив так, а не інакше, хоча 
кожен вчинок можна чітко пояснити. При цьому часто використовуються 
різні психологічні захисти (навіть коли поведінка людини не відповідає її 
уявленням про те, як поводитися. Видами психологічного захисту в такому 
випадку є раціоналізація, репресія, регрес, заперечення, ізоляція, реактивні 
утворення, проєкція, сублімація).

Робота з прийняття економічного рішення включає, як мінімум, три основ-
ні компоненти:

– особистісні (насамперед це емоції як цілісна психофізіологічна реакція 
індивіда, що відображує відношення суб’єкта до об’єкта сприйняття та ви-
никає, як правило, в ситуаціях невизначеності);

– процедурні (визначення поточного стану конкретної проблеми, визна-
чення обсягу подальших змін, а також розробка заходів щодо подолання роз-
риву між ними);

– технологічні (визначення результату і його показників, прогнозування 
наслідків ризику, пошук джерел та ін.).

Розглянемо найвпливовіші фактори внутрішнього та зовнішнього сере-
довища, дія яких призводить до прийняття рішення економічним агентом. До 
факторів внутрішнього середовища людини слід віднести наступні:

1. Особистісні та психологічні фактори, ресурси і знання людини (факто-
ри внутрішнього впливу на поведінку людини). Ці фактори зумовлюють 
схильність людини до накопичення, можливість і частоту імпульсивних по-
купок, напрями споживання тощо. До таких факторів необхідно віднести: 
економічне становище людини, спосіб її життя (вид діяльності, інтереси, по-
гляди, взаємини із зовнішнім світом, поведінка в соціумі), особливості харак-
теру, самосприйняття, вид знань, а також вік і етап життєвого циклу родини.

2. Мотиваційні процеси. Цей фактор визначає купівельний вибір спожи-
вача. Наприклад, переважна мотивація зазначає наявність споживачів, орієн-
тованих на ідеали (купівельний вибір засновується тільки на власних уявлен-
нях і поглядах на світ), орієнтованих на досягнення (придбання ґрунтується 
на рівнянні на інших людей) та орієнтованих на самовираження (прагнуть 
різноманіття в житті, схильні до ризику). Однак такі мотиваційні процеси 
зумовлені психотипом споживача, тобто дана група факторів тісно пов’язана 
з психологічними факторами, які зумовлюють поведінку на ринку. Так, скоріш 
за все, до споживачів-ідеалістів можна віднести істероїдів (показне спожи-
вання, нове не важливе, важливий статус), епілептоїдів (споживання засно-
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ване на власному уявленні про порядок покупки та її необхідність), параноя-
лів (споживач переслідує певну ціль, покупка повинна відповідати його іде-
алу та допомагає досягнути мети); до споживачів-досягаторів можна віднести 
гіпотимів та емотивів (вони споживають, орієнтуючись на думку інших людей, 
у випадку із гіпотимом люди формують у ньому тривогу, а у випадку із емо-
тивом – він задовольняє свою потребу в турботі через споживання «для інших 
людей»); до споживачів-самовираженців можна віднести гіпертимів і шизої-
дів (у перших споживання зумовлює нестримний потяг до нового, а у других – 
потяг до вивчення нового, і в одному, і в другому випадку спостерігається 
схильність до ризиків).

3. Ефекти прийняття рішення особою. Дані фактори теж пов’язані з пси-
хологією людини, тому що зумовлені психологічними особливостями сприй-
няття людиною інформації про товар, доцільність споживання тощо. До таких 
ефектів найчастіше відносять: ефекти достовірності, репрезентативності, 
доступності, моди, компетентності, інформаційного каскаду, капкана, консер-
ватизму, готівкових коштів, схильності, «надреакції» тощо. Також людині 
притаманні ілюзії контролю, значущості й аномалія «відхилення бажаності». 
Саме ці ефекти в умовах невизначеності зумовлюють ту чи іншу економічну 
поведінку.

Також суб’єктивне відношення до процесу споживання й оцінки альтер-
натив зумовлюється наявністю певних феноменів психології прийняття рі-
шення. Це такі відомі феномени, як якірний ефект, ефект сприйняття ризику, 
інерційний ефект та ефект реактивного опору, ефект надмірної впевненості, 
«важкості – легкості», феномен дисонансу після важкого рішення, ефект по-
ведінки, що суперечить відношенню. Дані феномени також зумовлюють 
економічну поведінку та формують систему відношення людини до спожи-
вання.

Усі ці фактори та ефекти зумовлюють появу ірраціональної поведінки 
індивіда. Ірраціональна поведінка є протилежністю раціональної поведінки. 
Якщо друга характеризується прив’язкою цілей до свідомих інтересів, скла-
дання плану дій на основі розрахунку балансів потенційних успіхів і витрат, 
то ірраціональна поведінка цього позбавлена. В її основі лежать психологічні 
механізми, що лише опосередковано пов’язані з тверезим розрахунком. 
Зазвичай через прагнення до негайного задоволення споживач починає по-
водитися ірраціонально. Найяскравішим прикладом ірраціональної поведінки 
є споживання товарів, які є шкідливими, – некорисна їжа, алкоголь, наркотич-
ні речовини, сигарети, новомодні електронні сигарети тощо. Їх споживання 
спочатку призводить до ейфорії, зміни настрою, емоціональних сплесків, 
а потім виникають неприємні відчуття, які споживач не врахував заздалегідь, 
а якщо й урахував, то жага до отримання задоволення перемагає усвідомлен-
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ня настання негативних наслідків. Для того щоб споживач позбувся шкідливих 
навичок, він повинен учитися на своїх помилках, пам’ятаючи, що через дея-
кий час насолоди почуття не найкращі. Однак слід зазначити, що позбавлен-
ня від таких адикцій є процесом довготривалим і не завжди призводить до 
потрібного результату.

Ірраціональна поведінка не завжди настільки негативна, оскільки в кож-
ного споживача є свої індивідуальні переваги й оцінка важливості товару. 
Що стосується одного споживача, то це раціональний вибір, середовище – 
ірраціональне. На поведінку споживачів потрібно впливати, оскільки вона 
може бути нераціональною. Наприклад, коли ми йдемо у відпустку, ми ви-
трачаємо набагато більше грошей, ніж у повсякденному житті, щоб розва-
житися.

Розглянемо процес купівлі споживача. Він складається з кількох етапів:
− усвідомлення потреби в товарі чи послузі;
− пошук інформації про продукт (послугу), що найбільше відповідає по-

требам;
− оцінка альтернатив;
− покупка;
− результат.
Деякі споживачі роблять необдумані покупки. Через відсутність важливих 

кроків у пошуку інформації та оцінці альтернатив відбір стає нераціональним.
Розглянемо кілька механізмів ірраціональної поведінки:
− зараження;
− наслідування;
− навіювання.
Механізм зараження відіграє важливу роль у поведінці споживачів. Це 

схоже на зараження вірусом або хворобою, так само як споживачі заражають-
ся чужим настроєм, приймаючи відповідну поведінку, але не всі заражені. 
Соціальна інфекція частіше зустрічається в людей з пригніченою волею.

Механізм наслідування полягає в тому, що багато форм поведінки відтво-
рюються без зайвої думки. Споживач поводиться, «як усі», щоб «не виділя-
тися з натовпу». Часто такі покупки приносять споживачеві набагато більше 
задоволення, ніж раціональний вибір.

Навіювання – це психологічний вплив на свідомість людини, що сприяє 
некритичному сприйняттю інформації із зовнішнього середовища. Людина, 
яка може запропонувати будь-яку інформацію, є безпосереднім авторитетом, 
і чим вищий її авторитет, тим серйознішими видаються її докази.

Ці механізми є узагальненими, але не можна забувати і про вплив психо-
логічних, культурних, соціальних та інших факторів, характерних для кон-
кретного менталітету.



60

ISSN 2411-5584.   Економічна теорія та право.   № 4 (47) 2021

Варто відзначити залежність доходу від поведінки споживачів. Чим вищий 
дохід, тим більш ірраціональною є поведінка споживача, оскільки він менше 
думає про ціну й обирає товар, виходячи зі своїх особистих переконань, не 
звертаючи належної уваги на якість. А коли людина має обмежений дохід, 
вона думає насамперед про ціну та якість товару. Варто зазначити, що через 
інфляцію та зниження реальних доходів люди змушені ретельно обміркову-
вати свій вибір при покупці, щоб цих коштів вистачило на сплату комунальних 
послуг та основні потреби (їжа, одяг, освіта тощо). Адже тільки багаті люди 
можуть купити все, що захочуть.

Одним із факторів, що зумовлює ірраціональну поведінку, є натовп, група 
людей, які захоплені однією емоцією, яка може бути як негативною, так і по-
зитивною. При великому натовпі особистість та індивідуальність перестають 
відігравати роль. У натовпі немає ні імен, ні соціального статусу. Це призво-
дить до зникнення почуття відповідальності за свої дії, яке обмежує індивіда 
за відсутності натовпу. У даному випадку посилюється ефект механізму за-
раження, а також навіювання керівників. Мало хто має достатньо міцну пси-
хіку, щоб протистояти цій пропозиції.

Зосередженість людини є початковою фізичною стадією формування на-
товпу. Зараз ми щодня опиняємося в центрі найбільшого скупчення людей: 
у громадському транспорті, у супермаркетах, на ринках. Це створює психо-
логічне напруження і впливає на нашу поведінку. Раніше рівень цієї напруги 
був значно меншим.

У сучасних умовах концентрації населення у великих містах посилилася 
роль впливу неформальної інформації: чуток, пліток тощо. А з розвитком ЗМІ 
поширювати цю інформацію набагато легше і швидше. Поява телебачення, 
Інтернету та реклами призвела до створення потужних інструментів для ма-
ніпулювання поведінкою мільйонів людей. Таким чином, масове поширення 
інформації залучає споживачів до однотипних дій.

Ми не завжди усвідомлюємо, що робимо нераціональні покупки. Іноді, 
навіть незважаючи на те, що ми все, здається, обміркували, наш вибір не на 
100 % раціональний, оскільки на нашу поведінку впливає багато зовнішніх 
факторів, про які ми не замислюємося. У сучасному світі пересічний спожи-
вач часто купує більш престижний продукт із привабливою історією, ніж той, 
який насправді має кращі характеристики.

Необхідно відзначати й вплив факторів зовнішнього середовища, таких як 
політичний курс країни та світу, соціально-культурні особливості розвитку 
території проживання, релігійні вподобання та вірування, макроекономічні 
фактори. Дані фактори впливають опосередковано, але формують модель по-
ведінки людини в соціумі, а отже, необхідно звернути увагу на особливості 
та фактори прийняття економічного рішення особою під впливом групи.
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Життя людини в соціумі формує в ній потребу належності до групи (одна 
з базових потреб за А. Маслоу (Abraham Maslow)). Саме група забезпечує 
людину інформацією, формує її соціальні норми, визначає доречність по-
ведінки. На групових ефектах засновані також культура та релігія. Часто 
економічна поведінка людини зумовлена груповим мисленням. Даний термін 
увів Ірвінг Дженіс (Irving Janis), коли дослідив ірраціональну поведінку 
групи (стаття про роль прийняття рішення групою, що призвело до зовніш-
ніх помилок у політиці США) та її негативний вплив на результат. Він за-
значив, що люди віддають перевагу узгодженості, а не раціональній пове-
дінці, тому що думають не як окремі особистості, а як група. Саме групове 
мислення зумовлює появу таких проблем, як прийняття поганих рішень, 
неможливість побачити потенційні проблеми, опір новим ідеям тощо. 
Поведінка в групі зумовлена такими ефектами, як ілюзія невразливості, 
колективне обґрунтування, віра в моральні якості своєї групи, негативні 
стереотипи людей поза групою, прямий тиск на незгодних, самоцензура, 
ілюзія єдності тощо.

Видами групових ефектів є такі: соціальної фасілітації (інгібіції), належ-
ності до групи, ефект Рінгельмана (Max Ringelman), синергії, групомислення, 
конформізму, моди, ореолу, ефект «ми – вони», групового фаворитизму, его-
їзму, маятника, хвилі, пульсара, бумеранга. Дані ефекти впливають на попит 
на ринках, зумовлюють сплески споживання або навпаки, диктують членам 
групи певні правила споживання і т. д. Таким чином, не людина впливає на 
формування групового мислення, а наявність останнього формує поведінку 
людини, у тому числі й економічну.

Важливим аспектом дослідження економічної поведінки як індивіда, так 
і групи є питання поведінки в умовах невизначеності та ризику. Люди не зав-
жди можуть самостійно знайти розумні стратегії, хоча навчити їх цим стра-
тегіям дуже легко, тобто немає такого методу, який дозволяє знайти найкраще 
рішення. Є багато випадків, коли альтернативи навіть не структуровані. У той 
же час спосіб побудови структури альтернатив і відбору неодмінно несе на 
собі відбиток особистості. Отже, можливості поточної взаємодії між великою 
кількістю підсистем обмежені, оскільки людина за своєю природою ближче 
до послідовної системи обробки інформації. М. Алле (Maurice Allais) надає 
принципового значення психологічним аспектам поведінки в умовах неви-
значеності [11]. Він ураховує 4 основні ситуації:

– психологічне спотворення грошових цінностей і кривої абсолютного 
задоволення (корисність однакових приростів грошових сум зменшується зі 
збільшенням багатства);

– суб’єктивне спотворення об’єктивних імовірностей (недооцінка ймо-
вірностей несприятливих і сприятливих результатів). Ураховуються лише 
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відомі ймовірності. У випадку унікальних подій об’єктивна ймовірність 
у принципі не розраховується;

– зважування психологічних цінностей виграшів відповідно до їх імовір-
ності;

– урахування дисперсії ймовірностей психологічних цінностей, які 
пов’язані з позитивними чи негативними емоціями від відчуття ризику, учас-
ті в грі.

М. Алле (Maurice Allais) вважає, що не можна назвати ірраціональним 
психологічне ставлення до ризику, яке враховує різноманітність психологічних 
цінностей індивіда, який любить ризик як такий.

Ризик також можна визначити як ситуацію з невизначеним результатом, 
але відомими ймовірностями можливих подій: рішення приймаються на осно-
ві приблизних оцінок (великої кількості фактів та їх взаємозв’язків, що впли-
вають на параметри ситуації). Рішення приймається підсвідомо, потім верба-
лізується і раціоналізується (подається в логічній формі).

У процесі прийняття рішення слід оцінювати як ступінь впливу факторів, 
так і ступінь та ймовірність їх наслідків. Прийняття нової інформації при-
зводить до зміни суб’єктивної оцінки ймовірності. Тому можна говорити про 
те, що якщо джерелом невизначеності та ризику є незнання, його в принципі 
можна виправити, але слід також пам’ятати, що невизначеність нездоланна 
з огляду на особливості людської психіки – парадокс Еллсберга (Daniel 
Ellsberg) [12].

Висновки. Економічна поведінка як індивіда, так і групи досліджується 
з урахуванням різних аспектів. Так, психологічні фактори, які справляють 
вплив на особистість, умови функціонування соціуму, що зумовлюють фор-
мування та розвиток соціальних зв’язків, а також фактори зовнішнього сере-
довища, серед яких необхідно визначити культуру, менталітет, політичну 
обстановку тощо, відкривають можливості дослідження процесу прийняття 
агентами економічних рішень. Поведінкова економіка досліджує властивості 
поведінки людини та групи (це нерозривні поняття, тому що існування лю-
дини неможливо без групи та навпаки) в умовах нестабільності та ризику, що 
зумовлює можливість прогнозу стратегій поведінки на ринку.
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В статье исследуются особенности экономического поведения человека и группы 
под влиянием разных факторов внутренней и внешней среды, в том числе в услови-
ях неопределенности. Определено, что на процесс принятия экономического решения 
влияют не столько экономические факторы, сколько психологические и социальные. 
Воздействие индивидуальных и групповых эффектов, возникновение которых обус-
ловлено именно психологическими особенностями человека, формирует современ-
ное экономическое поведение, которое чаще всего становится иррациональным. 
Кроме того, иррациональность в поведении усугубляется с возникновением условий 
неопределенности и риска. Исследовано, что как человек, так и группа пытаются 
максимально избежать рисков и более склонны к пребыванию в условиях стабиль-
ности.
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ECONOMIC BEHAVIOR UNDER UNCERTAINTY

Problem setting. Predicting the economic behavior of both individuals and groups is 
currently a difficult process, because modern researchers have come to understand the 
irrationality in making economic decisions. In turn, irrationality is due to the influence of 
certain factors, mainly psychological and social, to which the uncertainty factor has been 
added.
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Economic behavior is influenced by social, cognitive and emotional factors. The totality 
of their influence largely determines the model of economic behavior, the tendency to 
ignore information, the degree of exposure to influence. That is why economic psychology 
is actively joining economic research. It is this science that helps to understand what drives 
an individual and a group both in the process of their economic activity and in the process 
of consumption.

The COVID-19 pandemic has contributed to a heightened feeling of uncertainty among 
people, which has significantly changed the behavior of economic agents around the world. 
New rules and working conditions, new services appear, and the intensity of interaction 
between people in real life is decreasing. Consequently, it is the study of uncertainty and 
its influence on economic behavior that should become the main problem of modern 
economics.

Recent research and publication analysis. Classical economic theory has been 
replaced by behavioral economics, which focuses on the irrational behavior of an economic 
agent. Often this behavior is determined by the influence of psychological and social factors. 
Experts in behavioral economics, including Nobel laureates, have studied the impact of 
irrational behavior on economic decision-making. Special attention is paid to the study of 
the influence of uncertainty and risk on economic behavior, which leads to certain economic 
actions. It was also revealed that such psychological characteristics as human emotions, 
his expectations, psychological personality type largely determine the economic behavior 
of the subject. On the basis of the research carried out, the models of economic behavior 
that justify the adoption of economic decisions have been determined. Economic psychology 
plays a special role in the study of economic behavior.

Paper objective. The purpose of the article is to study the factors of influence on the 
economic behavior of an individual and a group, taking into account modern conditions 
of uncertainty to determine the features of the process of making economic decisions.

Paper main body. Despite the fact that modern researchers note irrationality in human 
behavior, making an economic decision can be not only intuitive. There is also a rational 
and pragmatic solution. The latter is close to intuitive, because it is based not only on 
knowledge, but also on experience, and one must understand that experience is a subjective 
concept.

People often make decisions intuitively, and uncertainty contributes to this. An intuitive 
decision is often made on a subconscious level. In this case, the subconscious mind becomes 
a component of economic activity, because it perceives everything that a person sees, 
perceives and feels. The behavior caused by the subconscious is often irrational, but the 
person making this or that decision can easily explain it, because he uses various methods 
of psychological defense, such as repression, regression, projection, sublimation, etc.

Making an economic decision is based on the action of at least three components: 
personal (emotions), procedural (determining current changes and developing measures 
to bridge the gap between the expected events and those that are happening now) and 
technological (predicting the consequences of risk).
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The economic decision-making is influenced by the factors of the internal and external 
environment. The factors of the internal environment include:

– personal and psychological, resources and knowledge of people (determine the 
tendency of people to accumulate or vice versa, to impulse purchases, and also determine 
the direction of consumption);

– motivational processes (determine the consumer’s buying choice, which is associated 
with the psychological type of a person and his orientation towards ideals, achievements 
or self-expression);

– the effects of human decision-making (associated with the psychological 
characteristics of human perception of information).

These factors and phenomena of psychology of decision-making (anchor effect, risk 
perception effect, ratchet effect, reactive resistance effect, etc.) cause the emergence of 
irrational human behavior.

There are several mechanisms of irrational behavior: mechanisms of infection, 
inheritance and infusion. These mechanisms often change the economic behavior of 
a person, but they are generalized, so one cannot but consider the influence of cultural and 
social factors characteristic of a particular mentality.

The basic human need, which was described by A. Maslow, is belonging to a group. 
Often it is the group (sometimes the crowd) that determines the appearance of an individual’s 
irrational behavior. The group uses various informal information, the appearance of which 
is now associated with the concentration of the population in large cities and the emergence 
of a huge number of information channels. It is the informal information and its perception 
by the group that is the trigger for the emergence of irrational behavior.

In addition, the described group effects (social facilitation, group thinking, conformism, 
fashion, halo, group favoritism, etc.) affect the demand in the markets, and, consequently, 
surges or, conversely, declines in consumption.

It is also necessary to study the influence of the external environment, the factors of 
which are often indirect, but have a significant impact on the formation of economic 
behavior of subjects. This is the policy of the state, formed mentality, social characteristics, 
culture, religion, etc. These factors educate a person, determining the characteristics of his 
economic behavior.

It is necessary to separately note studies of human behavior under conditions of 
uncertainty. It has been found that people are afraid of uncertainty and tend to avoid risks. 
This is described in the paradoxes of Maurice Allais and Daniel Ellsberg. These paradoxes 
describe situations in which conditions of uncertainty and risk arouse a desire in a person 
to gain reliability and stability. They also describe situations in which the individual tries 
in every possible way to choose a solution for which the probability of a favorable outcome 
is known.

Conclusions. It was revealed that the economic behavior of both an individual and 
a group is influenced by various psychological and social factors, as well as individual and 
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group effects. It was also revealed that models of economic behavior, which in most cases 
is irrational, are formed by environmental factors.

Short Abstract for an article
Abstract. The article examines the features of the economic behavior of a person and 

a group under the influence of various factors of the internal and external environment, 
including in conditions of uncertainty. It has been determined that the process of making 
an economic decision is influenced not so much by economic factors as by psychological 
and social ones. The impact of individual and group effects, the occurrence of which is 
due precisely to the psychological characteristics of a person, forms modern economic 
behavior, which most often becomes irrational. In addition, irrationality in behavior is 
exacerbated by the emergence of conditions of uncertainty and risk. It has been researched 
that both the individual and the group try to avoid risks as much as possible and are more 
prone to stay in conditions of stability.

Key words: economic behavior, irrationality, uncertainty, risk, economic decision 
making.
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ІННОВАЦІЙНИЙ КОНСАЛТИНГ У КОНТЕКСТІ 
ЦИФРОВОЇ ПАРАДИГМИ1

Запропоновано концепцію екосистемного управління інноваційними процесами 
бізнес-організації для оновлення методології інноваційного консалтингу в умовах 
цифрової економіки. Розглянуто модель управління інноваціями «зрілої» компанії, 
розкрито зміст і причинно-наслідкові зв’язки її стратегічного та операційного рівнів. 
Уточнено підхід до формування інноваційного портфеля клієнтських організацій. 
Охарактеризовано сучасні методики роботи з інноваційними проєктами. 

Ключові слова: цифровізація, інноваційний консалтинг, інноваційний процес, 
модель, організаційна амбідекстрія, підривні інновації.

JEL Clasification: О31, О32.

Постановка проблеми. Стрімкі трансформації інноваційних процесів 
у цифрову епоху спричинили виокремлення практики інноваційного консал-
тингу як актуального напряму управлінського консультування: бізнес-органі-
зації виявилися не в змозі оперативно змінити парадигму управління іннова-
ціями, опанувати актуальні принципи, інструментарій інноваційного менедж-
менту, які радикально відрізняються від концепцій і методів індустріальної 
економіки. Відповідні підрозділи мають глобальні ТНК «Великої четвірки» 
(«PwC», «KPMG», «Dеloitte», «E&Y»), подібні практики запроваджує дедалі 

1 Роботу виконано в межах цільової комплексної програми «Соціально-економічна модернізація 
України та формування інноваційної моделі розвитку» (№ державної реєстрації 0111u000961).
© Левковець О. М., 2021. Стаття публікується на умовах ліцензії Creative Commons – Attribution 4.0 
International (CC BY 4.0).
Статтю розміщено на сайті збірника: http://econtlaw.nlu.edu.ua.
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більша кількість консалтингових компаній, активно розвивається стартап-інф-
раструктура, з’являються нові формати надання послуг (платформи відкритих 
інновацій, інноваційні агенції та ін.). Процес є динамічним, що проявляється 
у відсутності єдиного підходу до розуміння змісту, класифікації послуг інно-
ваційного бізнес-консалтингу. Аналіз інформації, представленої на сайтах 
провідних консалтингових компаній («KPMG», «PwC», «Deloitte»), дозволяє 
констатувати тенденцію інтегрування інноваційного консалтингу зі стратегіч-
ним і консалтингом організаційного розвитку на основі принципів цифрової 
трансформації бізнесу («Deloitte» активно розвиває новий напрям «Deloitte 
Digital», до якого приєдналася практика інновацій «Doblin»; «PwC» презенту-
вала послугу з комплексної цифрової трансформації [1]). Утім для більшості 
консалтингових компаній чітка систематизація послуг ІК не характерна: у кра-
щому разі представлено перелік останніх, що має доволі сегментарний харак-
тер і не дозволяє бізнес-організаціям зрозуміти потенціал таких послуг, при-
чинно-наслідкові зв’язки між елементами інноваційного процесу, правильно 
формувати запит на консультації. Сучасний етап розвитку даного напряму 
бізнес-консультування з огляду на динаміку та характер змін бізнес-ландшаф-
ту, умов конкуренції актуалізує оновлення методології аналізу послуг іннова-
ційного консалтингу «зрілих» компаній зі сформованими бізнес-системами.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тематика управління іннова-
ціями діючих (зрілих) бізнес-організацій широко представлена в науковій 
літературі, проблематика розвитку інноваційного консалтингу – лише в кон-
тексті окремих технологій. Питання цифрових трансформацій сучасного 
бізнес-середовища висвітлюються в роботах [2; 3]. Для цілей даного дослі-
дження виключне значення мають праці Кл. Крістенсена (Cl. Christensen), 
зокрема його теорія підриву та її застосування в цифрову добу [4–6], та 
Г. Пізано (G. Pisano), насамперед трактування ним інноваційної стратегії як 
умови ефективного розподілу ресурсів і розвитку культури інновацій [7; 8]. 
Значний науковий інтерес викликає праця Т. Вікі (T. Vicki), Д. Томи (D. Toma) та 
Е. Гонс (E. Gons), у якій сформульовано принципи розроблення інноваційної 
екосистеми корпорації [9]. С. Бланк (S. Blank) є розробником актуального 
інструментарію управління інноваціями зрілих компаній і стартапів («CastDev», 
«Lean Startup») [10; 11]. Спроби узагальнення теоретичних і методологічних 
напрацювань науковців і практиків знайшли відображення в низці спеціальних 
досліджень провідних консалтингових компаній: «PwC» (керівництво з управ-
ління корпоративними інноваціями) [12], «KPMG» (класифікація компаній за 
рівнем інноваційної зрілості) [13]; спільній розробці «АСІ», Фонду «Сколково» 
та «KPMG» щодо моделі управління інноваціями [14] та ін. 

Водночас слід визнати наявність низки теоретичних суперечностей (за-
стосування «теорії підриву» для формування портфеля інновацій, змішування 



71

Економічна теорія

понять), певну фрагментарність розробок, недостатнє врахування специфіки 
цифрових трансформацій бізнесу. Актуальним є завдання систематизації ре-
зультатів представлених досліджень для формування моделі управління інно-
ваційними процесами «зрілої» компанії та подальшого застосування розробки 
для розкриття змісту і потенціалу послуг інноваційного бізнес-консалтингу.

Формулювання цілей. Мета статті – розкрити зміст концепції бізнес-ор-
ганізації як інноваційної екосистеми, продемонструвати потенціал застосу-
вання для оновлення методології інноваційного консалтингу в контексті 
зав дань цифрової епохи. 

Основні результати дослідження. Цифрова парадигма розвитку бізнесу 
змінює умови конкуренції, механізми формування вартості та масштабування, 
прискорює всі процеси, визначає адаптивність ключовою властивістю орга-
нізацій. Для цілей даного дослідження акцентуємо на таких чинниках циф-
рової трансформації економіки [2; 3]:

1) інформація – ключовий актив; перетворення сфер і бізнес-процесів на 
основі ІТ, швидке оброблення великих масивів даних. Технології аналізу «Big 
Data» формують нові джерела створення вартості на основі вивчення цифро-
вих портретів споживачів, патернів їх економічної поведінки. Головний пара-
метр конкурентоспроможності – швидкість виведення продуктів і реагуван-
ня на ринкові зміни (так, «Tesla» запускає нові опції, виправляє претензії 
в режимі реального часу, віддалено через оновлення ПЗ). Випуск персоналі-
зованої масової продукції («Apple», «Samsung» пропонують пристрої, які 
можна налаштувати з урахуванням індивідуальних потреб користувачів; 
«Spotify» – музичні плейлисти для конкретних користувачів та ін.);

2) формування платформно-мережевої бізнес-моделі, що поєднує велику 
кількість учасників, уможливлює масштабування в геометричній прогресії. 
Механізм функціонування цифрових платформ відрізняється від традиційних 
компаній. Причини: структура активів і витрат, трансформація чинників фор-
мування вартості. Традиційні компанії генерують її при виробництві продук-
ції, платформні – за рахунок створення мереж (зв’язків) між споживачами 
і виробниками (транзакцій), перетворюючись на центри обміну та комуніка-
цій [2, с. 334; 3, с. 17–18]; основні чинники формування цінності – у сфері 
управління мережами та транзакціями; 

3) мережеві ефекти – базис цифрового бізнесу [2, с. 333]. Конкурують не 
так компанії, як екосистеми [3, с. 18]: компанії-лідери формують власні, інші – 
намагаються стати складовою великої цифрової екосистеми («Amazon» – для 
продавців, «Apple» – для розробників ПЗ, виробників музики і фільмів та ін.). 
Розвиток цифрових платформ створює новий формат споживання, змінює 
природу інновацій, механізми їх впливу на бізнес-організації;

4) експоненційне зростання бізнесу цифрових компаній на основі підрив-
них інновацій. Поширення та пришвидшення «підривів» створює загрозу 
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традиційним організаціям зі сталою бізнес-моделлю. Для цифрових компаній 
часто є характерним «парадокс прибутку»: великі темпи капіталізації при 
малих чи навіть відсутніх прибутках [2, с. 339] («Tesla»: у жовтні 2021 р. ка-
піталізація перевищила трлн дол.; балансова вартість компанії за 9 міс. 
2021 р. – 22 млрд дол.; прибуток за 2020 р. – 0,7 млрд дол. і тривала збитковість 
у попередні роки [15]).

Означені процеси спричиняють такі наслідки для бізнес-організацій:
1. Принципові зміни в трактуванні природи інновацій та їх впливу на біз-

нес-організації (системний підхід). Інновація передбачає поєднання таких 
складових: нова креативна ідея, цінність для споживача, стало-прибуткова 
бізнес-модель [9]. Поширюється розуміння інновації не як винахідництва, до 
якого здатні обрані, а як постійного пошуку найбільш оптимальних рішень 
поставлених завдань. Цінність створюється у взаємодії зі споживачами, парт-
нерами, з’являються пакетні кастомізовані пропозиції; інноваційні бізнес-
моделі є потужним джерелом зростання. Традиційна класифікація інновацій 
поступається класифікації за ступенем впливу на ринок / бізнес у силу акту-
альності проблеми протистояння «підривам». 

2. Зміна підходу до управління інноваційною діяльністю: виділення його 
в окрему функцію в рамках системного процесу. У практиці бізнесу все ще 
можна зустріти дві полярні думки: 1) інноваційні процеси є нелінійними, 
стихійними (з чого випливає неможливість ефективного управління ними); 
2) розуміння інноваційного процесу як лінійного, необхідності його ретель-
ного бізнес-планування в рамках операційної діяльності. Обидва варіанти 
є невірними. За даними «PwC», компанії-лідери високотехнологічних галузей 
розглядають інновації як бізнес-процес, який можна ефективно структурува-
ти та яким слід системно керувати [12, с. 32]. Інновації в бізнес-організаціях – 
системний процес, мають відбуватися цілеспрямовано з метою формування / 
посилення конкурентних переваг [16].

3. Об’єктивною вимогою для «зрілих» компаній є розвиток організаційної 
амбідекстрії – ефективного поєднання процесів пошуку та виконання; здат-
ності одночасно вилучати прибуток і поліпшувати існуючий бізнес і створю-
вати новий. Успішно реалізувати амбівалентні стратегії, як-от у «Amazon», 
вдається не всім. Сталі організації схильні спрямовувати ресурси на вдоско-
налення існуючої бізнес-моделі. «Зріла» компанія має сформовані процеси, 
процедури, структуру, культуру, тож процес інновацій забезпечується іншими 
механізмами, ніж у стартапі. Якщо організація застосовуватиме однакові ме-
тоди традиційного менеджменту для реалізації проєктів усіх типів інновацій, 
результатом будуть надмірні інвестиції, збитки. Слід брати до уваги, що кор-
пораціям доцифрової доби притаманна залежність від акціонерів, прагнення 
забезпечувати певну дохідність акцій. Як наслідок – менеджери прагнуть 
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інвестувати в «надійні» продукти для існуючих ринків, уникаючи інвестицій 
у «підривні інновації», що згодом неминуче призводить до втрати конкурент-
них позицій («GE», «Nestlé») чи навіть бізнесу [4, с. 17–19; 10]. Організації 
потребують методології реагування на «підриви» та інших механізмів управ-
ління інноваціями для сталого зростання в умовах тотальної цифровізації.

4. Рішення полягає в зміні підходів до управління інноваціями на основі 
принципів agile таким чином, щоб: 1) уникнути надмірних витрат (гнучка 
розробка); 2) уніфікувати / структурувати процес; 3) поєднати операційну 
і довгострокову ефективність; 4) забезпечити інтеграцію інновацій у бізнес-
систему організації. 

Модель системного управління інноваціями, побудована з урахуванням 
викладеного контексту, дозволить формувати оптимальну пропозицію послуг 
інноваційного консалтингу та сприятиме кращій орієнтації в них клієнтських 
організацій. За основу нами взято ідею, сформульовану в [9]: зрілі (тим біль-
ше – великі) компанії не є стартапами – тож, їм слід діяти не як монолітна 
структура з єдиною бізнес-моделлю, а розглядати себе як портфель товарів 
і послуг. «Amazon» є прикладом компанії-гіганта, яка управляє диверси-
фікованим портфелем існуючих і перспективних бізнес-моделей: нарощує 
обороти основних бізнесів (e-commerce, AWS, логістика та ін.), розвиваючи 
портфель майбутніх драйверів зростання (Alexa, Escho, Prime Air). Постає 
завдання управління компанією як інноваційною екосистемою – мережею 
взаємопов’язаних відділів / організацій, талантів, сфокусованих навколо коор-
динаційного центру (компанії), які генерують нові способи створення цінності.

У табл. 1 ми поєднали варіанти моделі управління інноваційними проце-
сами зрілої організації, запропоновані провідними консалтинговими компані-
ями та дослідниками. Прямо чи з контексту в кожному варіанті можна визна-
чити стратегічний і операційний рівні управління. Відмінності здебільшого 
пов’язані з трактуванням / змістом операційної моделі. Так, «PwC» у «про-
цеси» включає всі інструменти та методи роботи з інноваційними проєктами, 
«АСІ» та [9] їх виокремлюють; натомість у [14] окремо розглядаються під-
системи управління культурою інновацій і мотивації персоналу. На наш погляд, 
для оптимізації змісту складових, уникнення дублювання і розуміння причин-
но-наслідкових зв’язків доцільно застосувати концепцію ОР [17, с. 50], згідно 
з якою операційна модель містить 4 принципові складові: структура, культу-
ра, персонал, процеси. Таким чином, уважаємо варіант «PwC» концептуально 
більш коректним для формування операційної моделі, але варіанти «АСІ» та 
[9] – такими, що дозволяють продемонструвати зв’язки між елементами, міс-
це методів та інструментів у системі управління інноваціями. 

Розглянемо зміст структурних складових, розкриваючи причинно-наслід-
кові зв’язки між ними. У силу обмеженості рамками статті для цілей даного 
дослідження основну увагу буде приділено стратегічному рівню управління.
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Таблиця 1
Моделі управління корпоративними інноваціями

(складено за [9; 12; 14])

PwC’s Innovation 
Blueprint [12]

«АСІ», Фонд «Сколково»,  
«KPMG» [14]

5 принципів  
корпоративної  
інноваційної  

екосистеми [9]
Стратегічний  

рівень:
1. Цілі бізнесу та 
інноваційного роз-
витку (узгодження).
2. Інноваційна 
стратегія: 
2.1. масштаб інно-
вацій;
2.2. вид стратегії 
(наступальна / обо-
ронна);
2.3. пріоритети 
портфеля іннова-
цій, співвідношен-
ня;
2.4. пріоритетні на-
прями інноваційно-
го розвитку (про-
дукти, технології, 
процеси, бізнес-мо-
дель та ін.).

операційний  
рівень:

операційна мо-
дель:
1. Керівництво. 
2. Культура іннова-
цій. 
3. Команда (пошук 
і утримання талан-
тів). 

Стратегічний рівень:
І. 1. Оцінка рівня інноваційної зрілості 
компанії (початковий, просунутий, ці-
льовий).
2. Цілепокладання: роль інновацій 
у досягненні стратегічних цілей орга-
нізації. 
3. Визначення інноваційних пріорите-
тів: типи інновацій. 
4. Визначення інструментів розвитку 
внутрішніх і зовнішніх інновацій;
5. Формування портфеля інноваційних 
проєктів, принципів управління ними.
6. Формування підходів до оцінки ефек-
тивності системи управління інноваці-
ями («дія» та «результат»).

операційний рівень:
ІІ. операційна модель:
1. Оргструктура управління іннова ці-
ями.
2. Бюджет і ресурси.
3. Процеси управління проєктами (по-
шук, оцінка, пілотування, рішення про 
фінансування, масштабування).
4. Інструменти роботи з інноваціями 
(внутрішніми та зовнішніми).
5. Методики роботи з інноваційними 
проєктами (waterfool, agile, stаte gate, 
customer development).
ІІІ. культура:
1. Лідерство та залучення працівників.

Стратегічний  
рівень:

1. Узгодження ін-
новацій зі страте-
гічними цілями 
компанії. 
2. Розроблення ін-
новаційної тези: 
стратегічні межі 
для інвестування; 
основа – аналіз по-
точної бізнес-моде-
лі на адаптивність 
до чинників бізнес-
середовища; прин-
ципово: увага ви-
щого керівництва.
3. Діагностика: за 
якими з продуктів 
реалізуються сталі, 
прибуткові бізнес-
моделі, за якими – 
триває пошук. 
4. Формування 
портфеля іннова-
цій. 

операційний  
рівень:

1. Модель іннова-
ційного процесу 
(етапи: створення, 
тестування, 
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PwC’s Innovation 
Blueprint [12]

«АСІ», Фонд «Сколково»,  
«KPMG» [14]

5 принципів  
корпоративної  
інноваційної  

екосистеми [9]
4. Екосистема 
(партнери, плат-
формна взаємодія). 
5. Процес (від по-
шуку ідей до масш-
табування). 
6. Управління (від-
бір проєктів, відпо-
відальні).
7. Портфель проєк-
тів (інкременталь-
ні, радикальні, під-
ривні). 
8. Організація 
(структура управ-
ління). 
9. Фінансування 
(розподіл ресурсів). 
10. Мотивація та 
показники ефек-
тивності («дія» та 
«результат»)

2. Відкритість ідеям; культура експери-
ментів, сприйняття ризику.
3. Навчання, передання практик.
4. Клієнтоорієнтованість.
5. Інструменти роботи із зовнішнім се-
редовищем.
6. Інструменти роботи з внутрішнім се-
редовищем.
Iv. мотивація:
1. Принципи системи мотивації.
2. Фінансова мотивація.
3. Нефінансова мотивація.
4. Адаптація КРІ.
5. Інструменти мотивації внутрішніх 
учасників і зовнішніх учасників

масштабування, 
оновлення); розгля-
дається як розробка 
та реалізація рі-
шень для 9 блоків 
бізнес-моделі.
2. Система обліку 
інновацій (КРІ): 
звітні, управлін-
ські, загальнокор-
поративні.
3. Інноваційна 
практика: дії ко-
манд; формування 
мережі взаємодії, 
обміну знаннями. 
Кожен елемент – 
цикл зворотного 
зв’язку «створити – 
оцінити – навчи-
тися»

і. Стратегічний рівень. Стратегічне управління інноваціями має забез-
печити здатність компанії конкурувати на зрілих ринках (пріоритети: опера-
ційна ефективність, поступові вдосконалення) та вивчати нові ринки з нови-
ми технологіями (важливі: гнучкість і готовність до експериментів).

Компанії відрізняються за ступенем готовності до інновацій, тому першим 
етапом моделі має бути комплексна діагностика рівня інноваційної зрілості 
(варіант [14]). Призначення: обґрунтувати вибір інструментів розвитку, пра-
вильно побудувати інноваційну стратегію. Інноваційна зрілість характеризує 
поточний стан інноваційної діяльності компанії. Застосовуються два принци-
пові критерії оцінки: зрілість як рівень організаційних можливостей для ін-
новацій (структура, процеси, культура) і масштаб (наскільки поширені інно-
вації). Рівень інноваційної зрілості визначається за напрямами: відповідальні 
за розвиток інновацій; інструменти розвитку інновацій, що застосовуються; 

Закінчення табл. 1
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організація інноваційних процесів (структура, формальна закріпленість); рі-
вень розвитку інноваційної культури. У [18] пропонується вирізняти чотири 
рівні інноваційної зрілості компаній (інший варіант: [14, с. 12–13]):

1) початковий: процеси не формалізовані, відсутня або короткострокова 
стратегія розвитку, інноваційна діяльність несистемна; інновації – заслуга 
окремих особистостей; 

2) розвиваючий: формалізовані базові процеси, відсутня довгострокова 
стратегія, обмежений набір інструментів роботи з інноваціями, є відділ R&D 
або інший, що централізує функції управління внутрішніми інноваціями;

3) масштабуючий: інновації розвиваються в рамках бізнес-юнітів; сфор-
мована довгострокова стратегія розвитку; застосовуються не лише внутрішні, 
а й зовнішні інновації; 

4) просунутий: створено різні підрозділи по інноваціях, які координують-
ся одним центром чи підрозділами з ініціатив; є окремий підрозділ для робо-
ти з підривними інноваціями; довгострокова стратегія розвитку; широкий 
набір інструментів роботи з інноваціями. 

Для кожного рівня зрілості відрізняються стратегія і тактика дій при управ-
лінні інноваційними процесами, отже, різним буде зміст складових моделі. 
За даними «KPMG» [13, с. 3], співвідношення організацій початкового, се-
реднього, високого рівня інноваційної зрілості становить 80 % / 15 % / 5 % 
відповідно. 

Інновації формально мають стати частиною процесу стратегічного пла-
нування. Тому наступним етапом є синхронізація стратегії організації та 
інноваційної стратегії, визначення ролі інновацій у досягненні стратегічних 
цілей (продуктове лідерство, лідерство за витратами, формування нових 
джерел зростання, усунення загрози «підриву» та ін.). Стратегія роботи 
з інноваціями дозволяє встановити цілі інноваційної діяльності, транслю-
вати їх працівникам, формувати спільні цінності, задавати напрями роботи 
і модель реалізації. У команди та менеджменту з’являється чітке розуміння, 
де можуть знаходитися нові можливості для організації, який дохід очіку-
вати від нових напрямів, які інструменти використовувати для досягнення 
означених цілей.

Інноваційний розвиток потребує дотримання балансу у використанні іс-
нуючих можливостей і ресурсів. Інноваційна стратегія має: 1) установити 
стратегічні межі для інвестування (компанія не має інвестувати в усі ідеї), 
пріоритети інноваційних можливостей; 2) поєднати різні елементи організа-
ції навколо спільних пріоритетів. Це дозволить: усунути конфлікт між різни-
ми типами інноваційних проєктів при розподілі ресурсів, між інноваційною 
та операційною діяльністю; визначити пріоритетні сфері інновацій, що до-
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зволять здійснити реальний вплив на темпи зростання бізнесу та спрямувати 
на них ресурси. 

Так, «Yahoo!» тривалий час не могла визначитися з пріоритетами, мала 
більш як 400 інноваційних проєктів, не синхронізованих між собою, та вну-
трішню конкуренцію бізнес-моделей; утратила позиції та ринки, поступив-
шись конкурентам, які пріоритети сформували («Google», «e-Bay», «FB») [14, 
c. 31]. Щоб перспективний напрям став частиною стратегії, слід розробити 
бізнес-модель (ціннісна пропозиція, очікуваний обсяг ринку, конфігурація 
активів, способи монетизації). Це дозволить зрозуміти, як цінність розподі-
ляється між учасниками, що її створюють (масштаб, мережеві ефекти), та 
основні варіанти стратегій. Розроблення стратегії – процес ітеративний, здій-
снюється безперервно.

Формування інноваційного портфеля є ключовою ланкою для реалізації 
концепції бізнес-організації як екосистеми інновацій. Різні види інновацій 
здатні сприяти досягненню різних цілей. Існують два типи інноваційної ак-
тивності: «виконання» та «пошук». Призначення першого – підвищувати 
ефективність (зниження витрат) і сталість (нові продукти на заміну поперед-
нім, маркетинг) існуючого бізнесу. Це достатньо передбачувані інновації (адже 
йдеться про усталену бізнес-модель). Призначення інновацій типу «пошук» – 
створювати нові джерела зростання (нові бізнес-моделі, нові ціннісні пропо-
зиції). Для них характерні: високий ступінь невизначеності, вони потребують 
інакшого управління – культури, навичок, бізнес-процесів, структури, бізнес-
інструментів. Компанії цифрової доби мають проводити весь спектр іннова-
ційних активностей – від «виконання» до «пошуку». Роботі над інноваційним 
портфелем передує аналіз поточних бізнес-моделей та основних продуктів 
з урахуванням ключових тенденцій у суспільстві, економіці, технологіях 
(трендвотчинг).

Аналіз значної кількості наукових і практичних джерел [9–12; 14; 19] до-
зволяє констатувати різноманіття поглядів на методологію формування інно-
ваційного портфеля бізнес-організації (табл. 2–5). В основі – зазначена кла-
сифікація інновацій за типами інноваційної активності, утім усі пропозиції 
мають відмінності. Найпоширенішими є модель трьох горизонтів «McKinsey», 
модель Б. Наджі (B. Nagji) та Дж. Таффа (G. Tuff), теорія підриву Кл. Крістенсена 
(Cl. Christensen) або їх комбінування. Принциповим є те, що в усіх джерелах 
застосовується термін «підривні інновації», але в різних інтерпретаціях. Має 
місце змішування понять підривних інновацій і радикальних, проривних, не-
коректне застосування теорії [5; 6]. Оскільки сталі компанії передусім праг-
нуть убезпечитися від «підривів» (76 % занепокоєні зростанням впливу на 
свій бізнес нових нетрадиційних гравців [14, с. 17]), важливо уточнити зазна-
чений аспект.
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Таблиця 2
Класифікація інновацій «PwC» [12, с. 2]

Види інновацій
Поліпшуючі Проривні революційні (підривні)

Суть: нові власти-
вості продуктів, 
послуг. Мета: за-
хист частки ринку, 
збереження норми 
прибутковості 

Суть: істотні відмінності 
в технологіях і бізнес-мо-
делях; змінюють «правила 
гри» на ринку, створюють 
відчутні переваги 

Суть: радикально змінюють кон-
курентне середовище щодо про-
дукту, створюють нові галузі. Мо-
жуть стати джерелом вибухового 
зростання (космічний туризм від 
«Virgin Galactic»)

Таблиця 3
Мапа вибору інновацій за Г. Пізано (G. Pisano) [8]

БІЗНЕС- 
МОДЕЛЬ

Технологія
Розвиток існуючих Нова

Нова

Підривні:
нова бізнес-модель, техно-
логічного прориву може й не 
бути; підриває бізнес-моделі 
інших компаній

архітектурні / структурні:
підрив одночасно за двома на-
прямами – в технології та біз-

нес-моделі (цифрове фото)

Розвиток існуючої

рутинні:
існуючі технологічна база та 
спеціалізація убудовуються 
в існуючу бізнес-модель  
і клієнтську базу

радикальні:
новизна – виключно техно-
логічного характеру (генна 
інженерія, біотехнології в ді-
ючих бізнес-моделях фарм-
корпорацій)

Таблиця 4
Матриця інновацій за Г. Сателом (G. Satell) [20]

П
ро

бл
ем

а,
 щ

о 
ви

рі
ш

ує
ть

ся
Ви

зн
ач

ен
а

Проривні інновації – кардинально 
нове рішення, створює новий ринок. 
Інструменти: крос-функціональні 
команди, «відкриті інновації», 
корпоративне підприємництво

Підтримуючі інновації – 
удосконалення існуючих процесів 
і продуктів. Інструменти: власні 
ДіР, придбання стартапів, нових 
технологій

Н
е 

ви
зн

ач
ен

а Фундаментальні дослідження – 
розширення знань про світ. 
Інструменти: співпраця з науково-
дослідними центрами, конференції, 
наукова література 

Підривні інновації – застосування 
існуючих рішень і бізнес-моделей 
у нових сферах. Інструменти: 
венчурні фонди, інноваційні 
лабораторії, CastDev, Lean 
Launchpad, Agile 

Не визначена Визначена
Сфера застосування інновацій
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Таблиця 5
Модель Б. Наджі та Дж. Таффа (B. Nagji, G. Tuff) [19]

Продукти та 
ресурси

Ринок
Існуючий Експансія на суміжні Створити новий 

(не існує)

Існуючі
рутинні (профіль-
ні) інновації: посту-

пові поліпшення

Додаткові

Суміжні інновації: 
розширення бізнесу 
на нові для компанії 
ринки (існуючі мож-
ливості застосувати 

в нових цілях)

Нові

трансформаційні 
інновації: нові про-
позиції для нових 

ринків

Модель трьох горизонтів «McKinsey» стверджує, що компанії мають від-
творювати існуючі моделі бізнесу, одночасно розробляючи нові можливості, 
і це повністю відповідає концепції амбідекстрії. Сучасне тлумачення зазвичай 
є таким [11; 14]: 

Горизонт 1 – інкрементальні (поліпшуючі) інновації для існуючої бізнес-
моделі. Now (зараз). Основний бізнес. Існуючі ринки і технології. Мета: за-
хист ринкової позиції. Тип: «виконання». Приклад: нова модель iPhone [14, 
c. 28].

Горизонт 2 – інновації, що розширюють можливості існуючої бізнес-
моделі на основі частково відомих моделей, щоб працювати з новими клі-
єнтами та ринками. Near term (найближче майбутнє). Мета: розвиток біз-
несу (експансія). Тип: «виконання / пошук» [11]. Приклад: придбання 
«Facebook» Instagram і Whatsapp і збільшення присутності на ринку соці-
альних мереж.

Горизонт 3 – створення нових навичок для отримання переваг від під-
ривних ідей або протистояння їм. Future (майбутнє). Невідомі бізнес-моделі. 
Нові ринки, нові технології. Тип: «пошук» [11; 14]. Приклад: цифрове фото.

Зауважимо, що при поєднанні методологій інновації Горизонту 2 часто 
ототожнюють із проривними або радикальними [12; 14 та ін.], підривні ж ін-
новації зазвичай відносять до Горизонту 3. Утім зустрічаються й ототожню-
вання підривних інновацій із Горизонтом 2 (Г. Сател та ін.).
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Інакшою є класифікація інновацій Кл. Крістенсена (Cl. Christensen) [4; 5]:
1. Підтримуючі інновації – сприяють вдосконаленню / поліпшенню якос-

ті продукту в межах технічних характеристик, важливих для основних спо-
живачів компанії на її головних ринках. Але на будь-якому ринку є певна межа 
вдосконалень.

2. Підривні інновації – змінюють співвідношення цінностей на ринку: 
параметри, навколо яких раніше відбувалася конкуренція, стають неважли-
вими. Забезпечують спочатку нижчу якість продукту за основними характе-
ристиками, але привносять зовсім нові пропозиції, дозволяють залучити ве-
лику кількість неохоплених споживачів, створити нові ринки [16].

Класифікація інновацій на підтримуючі та підривні відрізняється від 3-х 
горизонтів «McKinsey», оскільки існують два варіанти підривної інновації [4, 
с. 55, c. 165]: 

1) орієнтація на нижчі сегменти ринку: в існуючій мережі створення вар-
тості («Amazon» на початку своєї діяльності). Неохопленим увагою «бюджет-
ним» сегментам (не цікаві великим компаніям) пропонують товари достатньої 
якості за низькою ціною;

2) завоювання нових ринків: конкуренція з відсутністю споживання; ство-
рюється нова мережа створення вартості. Мета: нові (яких ще не існує або лише 
зароджуються) ринки, здатні в перспективі сформувати попит на масовому 
ринку. Технології спочатку надто примітивні, не відповідають стандартам ма-
сового споживача (так, «Xerox» орієнтувалася на великі корпорації, прагнучи 
забезпечити високу якість фотокопіювання; незабаром конкуренти опанували 
випуск дешевих і таких, що поступалися якістю копій, персональних копію-
вальних пристроїв для приватних осіб і дрібних організацій, створивши новий 
ємний ринок) [5]. Проєкт хмарних сервісів «Amazon Web Services» (AWS) зру-
шив фокус компанії з кінцевих споживачів у сфері електронної торгівлі на  
b2b-діяльність у сфері ІТ – інноваційна бізнес-модель створила нове джерело 
зростання (прибутки від AWS значно перевищують прибуток e-commerce) та 
новий відлік історії «Amazon». Питання полягає в тому, як зрілим компаніям 
вчасно долати упередження щодо недосконалості продукту чи малої ємності 
ринку та починати інвестиції в інновації, необхідні для захисту від «підривів».

За Крістенсеном (Cl. Christensen), «підривні» та радикальні інновації – не 
одне й те саме; підтримуючі інновації – можуть бути радикальними або ін-
крементальними (поступовими) [4, с. 12]; їхня характерна ознака – поліпшен-
ня в межах характеристик, важливих для основних споживачів на основних 
ринках. Якщо інновації вписуються в бізнес-модель / ланцюг вартості компа-
нії, їх також слід віднести до підтримуючих (адже спрямовані на розвиток 
основного бізнесу). У [5] Крістенсен підкреслює: бізнес-модель «Uber» не 
є підривною (за класифікацією Г. Пізано (G. Pisano) (табл. 3) її слід віднести 
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саме до таких! – Авт.), оскільки компанія не знаходила неохоплений бюджет-
ний сегмент або неспоживачів: підвищила масовий попит, закріпившись на 
відповідному ринку, і лише після цього звернулася до сегментів, що були поза 
увагою зрілих компаній; інновації, спрямовані на розширення власної мережі 
та функціональності послуг, є підтримуючими. Натомість інноватори-
«підривники» завжди починають із сегмента невибагливих до якості або 
неохоплених ціннісною пропозицією споживачів – і лише потім виходять на 
масовий ринок. Продукція таких новачків не користується попитом у масо-
вого споживача, допоки її якість не починає відповідати його стандартам. 
Після цього продукт визнають.

Отже, підривні інновації можуть бути як суміжними, так і трансформацій-
ними, адже йдеться про два способи «підриву». Водночас їх слід віднести до 
Горизонту 3 – лише в разі успіху вони вдосконалюються та переходять до 
Горизонту 2. На наш погляд, саме існуванням двох типів підривних інновацій 
пояснюється змішування понять. Для цілей формування інноваційного порт-
феля «зрілої» компанії з урахуванням контексту цифрових реалій убачається 
доцільним поєднання моделей 3-х Горизонтів, теорії підриву Крістенсена  
(Cl. Christensen), моделі Б. Наджі та Дж. Таффа (B. Nagji, G. Tuff): у частині 
трансформаційних інновацій (табл. 5) ці розробки перетинаються. Саме таку 
класифікацію (інкрементальні інновації, суміжні, трансформаційні / підрив-
ні) застосовує в дослідженні «Benchmarking Innovation Impact 2020» KPMG 
[21, с. 11]. 

Історія успіху топ-компаній за капіталізацією («Apple», «Microsoft», 
«Amazon», «Alphabet», «Facebook») свідчить: найбільший потенціал зростан-
ня у цифрову добу міститься у виявленні та застосуванні нових бізнес-моде-
лей для раніше незадоволених, невиражених або невідомих потреб людей. За 
[6], найбільші можливості щодо зростання містять підривні інновації другого 
типу, які створюють нові ринки. Інновації у сфері технологій і бізнес-моделей 
наразі відкривають унікальні можливості, креативні «точки входу» для ком-
паній. Саме розвиток цифрових платформ задає нові межі теорії підриву [6]. 
Підривні платформи створюють нові типи транзакцій, які залучають на ринок 
нових покупців та/або продавців [22]. Чимало ринків неефективні: високі 
витрати доступу, пошуку контрагентів, комунікацій із ними, асиметрія до-
ступу до інформації щодо пропозицій / потреб. Результат: можливості за-
лишаються непоміченими. Маркетплейси створюють правила та інфраструк-
туру, які полегшують і покращують транзакції, усувають провали ринку – так 
створюється додана вартість. Цільова аудиторія підривних інновацій – «не-
споживачі». 

Автори [22] вносять уточнення до теорії Крістенсена (Cl. Christensen): слід 
вирізняти «неспоживачів» та «невиробників» – людей / компанії, які обмеже-
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ні в можливостях створювати ринкову пропозицію. Підривний маркетплейс 
виявляє новий попит та/або нову пропозицію: його цільовою аудиторією 
мають стати люди / компанії, які не могли вилучати вигоду з виробництва 
товарів і послуг через старі канали! Так, «Airbnb» поширює «підрив» на ту-
ристичну галузь: у 2016 р. придбали стартап «Trip4real» (Іспанія), за допо-
могою якого мешканці можуть організовувати для мандрівників унікальні 
екскурсії у своїх містах; у 2017 р. – об’єднали зі своєю платформою портал 
для бронювання ресторанів та ін. Компанія надає платформу для продажу 
низки послуг (приготування їжі для гостей, проведення уроків та ін.) звичай-
ним людям, без чого вони не могли б брати участь в індустрії туризму. Проєкт 
«Outschool» – маркетплейс дитячої онлайн-освіти, на якому всі бажаючі 
(батьки, викладачі та ін.) можуть створювати власні курси, дозволяє значній 
кількості людей монетизувати свої вподобання, хобі [22]. 

Важлива відмінність механізму «підриву» цифрової доби полягає в тому, 
що підривні інновації початку ХХІ ст. були пов’язані зі створенням фізичних 
продуктів і поширенням їх на «неохоплених споживачів» [6; 10], платформна 
ж бізнес-модель дозволяє створювати нові можливості на основі існуючих 
технологій, і горизонти більше не прив’язують до часових рамок. Підривні 
інновації здатна реалізувати «зріла» компанія, причому за короткий проміжок 
часу [7]. Ці особливості слід ураховувати при виявленні можливостей розви-
тку та формуванні інноваційного портфеля компаній.

За рекомендаціями Наджі і Таффа [19] оптимальним є розподіл ресурсів 
між профільними, суміжними, трансформаційними інноваціями в пропорції 
70 / 20 / 10 (такою є структура портфеля проєктів «Alphabet»), хоча співвід-
ношення різниться за галузями. Утім дослідження KPMG «Benchmarking 
Innovation Impact 2020» [21, с. 11] виявило тенденцію до постійного підви-
щення питомої ваги трансформаційних інновацій: у 2020 р. розподіл становив 
48 %–26 %–26 % для всіх респондентів і 40–23–37 % – для компаній-лідерів. 
На наш погляд, бізнес-організація має визначати оптимальне співвідношення 
в портфелі інновацій, виходячи з власних цілей, можливостей та обмежень. 
Зауважимо, що за [14, с. 38] робота з портфелем проєктів не рекомендується 
для компаній початкового рівня інноваційної зрілості (акцентувати увагу на 
проєктах зрілих технологій). 

Отже, інноваційна стратегія має давати відповіді на питання: обсяг інно-
вацій (не виснажити ресурси); співвідношення інкрементальні / суміжні / 
трансформаційні інновації в портфелі (які з них забезпечують досягнення 
заявлених цілей); пріоритетні напрями (продукти, технології, процеси, бізнес-
модель). За результатами формування портфеля інновацій розробляється до-
рожня мапа їх упровадження, що є основою для операційної моделі й охоплює: 
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1) процесний рівень: етапи розвитку від ідеї до масштабування; 2) інфраструк-
турний рівень: які процедури дозволять розвиватися інноваціям; 3) культур-
ний рівень: якою має бути культура компанії для реалізації стратегії; 4) пра-
цівників: необхідні компетенції та навички; 5) інструментальний рівень: набір 
інструментів (внутрішніх / зовнішніх інновацій) для реалізації кожної групи 
проєктів. 

Розглянутий рівень управління інноваціями охоплюється послугами стра-
тегічного інноваційного бізнес-консалтингу, до яких можна віднести: діа-
гностування рівня інноваційної зрілості клієнтської організації, інноваційний 
аудит, формування дорожньої мапи впровадження інновацій, розроблення /
оптимізацію інноваційної стратегії, формування інноваційного портфеля. 
Складовою послуг є трендвотчинг (відстежування трендів).

іі. операційний рівень. Між створенням ідеї та отриманням сталого при-
бутку – складні проміжні етапи, якими необхідно управляти. Зміст операцій-
них процесів полягає в реалізації стратегії, пошуку і масштабуванні успішної 
бізнес-моделі. операційна модель – це багатокомпонентна система управлін-
ня інноваційним процесом від генерування ідей до комерціалізації; сукупність 
процесів, підходів, інструментів, які застосовуються компанією для реалізації 
інноваційної стратегії та доведення продуктів до клієнтів [14, с. 49]. Завдання 
полягає у виборі та запровадженні оптимальної конфігурації таких елементів: 
культура, процеси, структура, персонал. Результат має забезпечити: можли-
вість швидкого виходу на ринок інноваційних бізнес-ідей; пошук і утримання 
фахівців, здатних реалізувати ідеї; формування інноваційної культури; залу-
чення зовнішніх партнерів; створення системи оцінки ефективності інновацій. 
Сучасні тренди і технології розвитку названих елементів операційної моделі 
нами було розглянуто в [17], тому наразі лише коротко акцентуємо увагу на 
принципових моментах.

За [11], для проєктів Горизонту 1 слід застосовувати методи традиційного 
менеджменту (повторювані, масштабовані процеси, процедури, КРІ для типу 
активності «виконання»); для проєктів трансформаційних і більшої части-
ни суміжних інновацій – методи «Lean innovation management». Інновації 
Горизонту 3 потребують формування власних процедур, КРІ та мотивації, від-
мінних від Горизонту 1, тож мають бути фізично відокремлені від операційних 
підрозділів. Принциповою умовою є забезпечення гнучкості під час режиму 
«пошуку». Такі інновації ґрунтуються на роботі малих, динамічних команд, 
що уможливлює паралельний запуск великої кількості ініціатив.

Оргструктура і процеси. Інноваційні компанії завжди знаходяться «в ак-
тивному пошуку» гнучкої оргструктури, за якої втручання вищого керівництва 
в діяльність є мінімальним, а підрозділи здатні «самоналаштовуватися» при 
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зміні завдань та умов, водночас залишаючись у руслі стратегічного напряму 
розвитку організації. Оптимальний формат, ступінь децентралізації залежать 
від низки чинників: поточна структура компанії, складність бізнес-процесів, 
наявність необхідних компетенцій, ставлення до інновацій. Утім майже всі 
консультанти рекомендують відокремлювати проєкти трансформаційних /
підривних інновацій, створюючи незалежні компанії (не поширювати ризики 
на основний бізнес). 

Бізнес-процеси формують траєкторію руху новинки від ідеї до комерцій-
ного продукту. Зазвичай їх поділяють на такі: 1) створення / пошук ідей (ге-
нерування, відбір, аналіз); 2) тестування (валідація гіпотез, оцінка рішення); 
3) пілотування, підтвердження бізнес-моделі; 4) масштабування (вибір меха-
нізму зростання, оптимізація, прискорення зростання, реалізація вигоди). Для 
кожного процесу слід розробити відповідні процедури, систему залучення та 
мотивації талантів. Завдання: забезпечити швидке та дешеве тестування гі-
потез для пошуку та підтвердження компонентів бізнес-моделі; оперативний 
запуск удалих ідей, швидке підтвердження безперспективності від інших. 
Найпоширенішою моделлю інноваційних процесів у компаніях наразі є мо-
дель відкритих інновацій. 

Важливу функцію в управлінні інноваціями виконує система їх обліку. 
Включає такі складові: критерії прийняття рішень для різних типів інновацій, 
які знаходяться на різних етапах інноваційного процесу; контроль за реаліза-
цією, оцінка успіху проєктів; оцінка впливу інновацій на бізнес. Критерії, що 
застосовуються на стадії пошуку (створення та валідація рішення), відрізня-
ються від критеріїв стадії реалізації (зростання – завершення). Ефективність 
інвестицій зазвичай оцінюється на основі показників ROI та норми прибутку, 
але такий підхід не можна застосовувати для трансформаційних інновацій: 
достовірна інформація щодо перспектив відсутня, а для реалізації проєктів 
потрібні нові активи та можливості. У [4] описується історія «Dell», яка, 
прагнучи забезпечити високий показник рентабельності активів, передала 
«Asus» на аутсорсинг спочатку виробництво схем і материнських плат, по-
тім – управління ланцюгами поставок, розробку комп’ютерів (і показник 
ефективності кожного разу зростав). Утім незабаром «Asus», забезпечивши 
контроль над усім ланцюгом створення вартості, почала виробництво 
комп’ютерів, а «Dell» втратила свій ринок. 

Культура і команда (персонал). Культура – система цінностей, норм і пра-
вил, відповідно до яких працівники визначають пріоритети в діяльності (на-
приклад, керівництво визначає, які проєкти отримують фінансування, а які – 
ні). Культура організації поєднує всі складові інноваційної діяльності, має 
підтримуватися процесами та структурою. Цінностями культури інновацій є: 
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готовність до експериментів, ризику, відповідальність, терпимість до помилок, 
відкритість, адаптивність і готовність до змін, постійне навчання, крос-
функціональна взаємодія [17, c. 61–62]. Формування культури інновацій – 
обов’язкова складова процесу управління інноваціями. Попри тотальну авто-
матизацію та роботизацію процесів і виробництв люди є головним ресурсом 
інноваційних компаній, а управління сучасною динамічною екосистемою 
персоналу, гнучкими крос-функціональними командами потребує застосуван-
ня особливих методів та інструментарію залучення, мотивації, утримання 
талантів. 

Для успішної реалізації процесів зрілі компанії запроваджують гнучкі 
методи розробки, запозичені у стартапів (табл. 6). Доцільність застосування 
визначається рівнем інноваційної зрілості та наявністю відповідних навичок 
у персоналу.

Таблиця 6
Методики роботи з інноваційними проєктами [11; 14, с. 111–124]

Назва Зміст
Stage-gate Процес проєктного циклу від пошуку бізнес-ідеї до її реалізації роз-

бивається на структуровані етапи з описом критеріїв кожного і чіт-
кими правилами переходу між етапами (в точці переходу – гейті – стан 
проєкту має відповідати певним вимогам для прийняття позитивних 
інвестиційних рішень). Застосовується для рішень із високим ступе-
нем підготовки (інкрементальні інновації)

Agile Група підходів до ведення проєктів. Суть: 1) проєкт розбивається на 
кілька ітеративних фаз / підпроєктів (спринтів), кожна з яких склада-
ється з певних завдань, має свій результат; 2) менеджери підтримують 
зворотний зв’язок із споживачем і можуть покращувати продукт 
після кожної ітерації: виконується переоцінка ще не виконаного зміс-
ту проєкту, вносяться зміни – і команда починає наступний спринт. 
Поширені різновиди: Scrum, Kanban. Переваги: швидка реалізація 
проєктів у короткі терміни за рахунок можливості паралельної реа-
лізації складових; гнучкість і швидке адаптування при зміні ситуації; 
економія ресурсів. Умови: складність синхронізації змін етапів

Customer 
Development

Підхід до створення нового продукту; полягає в тестуванні ідеї чи 
прототипу на потенційних клієнтах із подальшим доопрацюванням 
до етапу масштабування. Переваги: економія ресурсів, гнучкість, 
швидкість розроблення за рахунок тестування перших версій. Умова: 
кваліфікована крос-функціональна проєктна команда для формуван-
ня та верифікації гіпотез
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Назва Зміст
Дизайн-

мислення
Клієнтоцентрована методологія створення інноваційних продуктів, 
заснована на творчому підході, командній роботі та емпатії; метод 
проєктної ітераційної роботи для створення нової споживчої цін-
ності та ринкової можливості на основі виявлених шляхом емпатії 
потреб людини та їх технологічної здійсненності. Кінцеві користува-
чі беруть участь у створенні новинки, голосують за нововведення ще 
до того, як будуть витрачені ресурси. Мінімізує невизначеність і ри-
зик інновацій. Дозволяє відмовлятися від безперспективних ідей на 
ранній стадії. Застосовується для розв’язання неочевидних задач 
в умовах невизначеності

Lean Startup Методика ітеративного розроблення та виведення на ринок проєкт-
ними командами нових продуктів, які відповідають очікуванням і по-
требам цільової аудиторії, з мінімальними витратами часу та ресурсів. 
Алгоритм: узагальнення гіпотез у канві бізнес-моделі, їх перевірка 
експериментальним шляхом, зворотний зв’язок зі споживачем, вне-
сення змін, підтверджене навчання. Створюються MVP, тестуються, 
додається функціонал і т. д. Дозволяє уникнути передчасного масшта-
бування та надмірних витрат. Поєднує Lean Manufacturing, Customer 
development, Agile

Інструменти роботи з інноваціями мають відповідати стратегічним цілям 
та організаційному контексту компанії. Вирізняють п’ять основних цілей 
компанії при застосуванні такого інструментарію [14, с. 93]: пошук готового 
рішення під завдання компанії, доопрацювання / розвиток ідей, вихід на нові 
ринки, розвиток компетенцій і корпоративної культури. За [23], протягом 
останніх 15–20 років у світі та 3–5 років в Україні корпоративні інновації 
«обросли» конкретними інструментами; у кожного – свої цілі та завдання. 
Розуміння правил, умов їх застосування дозволяє масштабувати напрацюван-
ня та перетворити роботу з інноваціями на бізнес-процес. У ЄС компанії 
ефективно використовують більше 15, в Україні – лише 5–6 таких інструмен-
тів [23], передусім: акселератори, хакатони, воркшопи з бізнес-моделювання. 
Зазвичай у своїй діяльності організації застосовують інструментарій як внут-
рішніх, так і зовнішніх інновацій. 

Інструменти внутрішніх інновацій: хакатон, воркшоп, програми ментор-
ства і внутрішнього підприємництва, внутрішні платформи зі збирання ідей 
працівників, внутрішній інкубатор та акселератор, innovation office (для ство-
рення нових продуктів усередині компанії). Інструменти зовнішніх інновацій: 
зовнішні корпоративні інкубатор та акселератор, зовнішні хакатони, скаутинг 

Закінчення табл. 6
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(пошук конкретних технологічних рішень і проєктів), воркшопи co-creation, 
запуск корпоративного венчурного фонду для інвестицій у стартапи, плат-
форми відкритих інновацій та ін. 

Арсенал сучасних інструментів роботи з інноваціями формує для компаній 
унікальні можливості як для створення власної екосистеми (стартапи, вен-
чурні фонди, акселератори, краудсорсинг, спін-компанії та ін.), так і вбудову-
вання в зовнішню і є настільки потужним, що потребує окремого досліджен-
ня. Формування релевантного цілям організації набору інструментів може 
відбуватися за критеріями фокусу (внутрішній / зовнішній) та кількості ре-
сурсів для реалізації (вартість) [24]:

1) початковий рівень. Мета: викликати інтерес; формування інноваційної 
культури. Інструменти: внутрішній інкубатор (поділяє підприємців усередині 
компанії для підтвердження відповідності ідей рішенням); ком’юніті практи-
ків (крос-функціональна група амбасадорів інновацій); тренінги для праців-
ників. Незначні ресурси, фокус на внутрішні інновації;

2) розвиток. Мета: сформувати зв’язки. Інструменти: зовнішній інкубатор 
(програма підтримки зовнішніх стартапів на ранніх стадіях розвитку); піло-
тування (спільне експериментування 2 та більше компаній); скаутинг (пошук 
релевантних стартапів / технологій у потрібній галузі, взаємодія із засновни-
ками); хакатони (з генерування ідей клієнтами або партнерами для перетво-
рення спільних проблем на ідеї для розвитку). Незначні ресурси, фокус на 
зовнішні інновації;

3) трансформація компанії: інноваційна лабораторія (окрема організація, 
у якій розвиваються внутрішні проєкти з високим потенціалом); команда 
трансформації (група, відповідальна за розвиток знань); внутрішній акселе-
ратор (програма розвитку внутрішніх стартапів поза системою основної 
компанії); центри передового досвіду (формальна група експертів, координу-
ють інноваційні ініціативи в компанії для запровадження). Значні ресурси, 
внутрішні інновації;

4) спільний бізнес: корпоративний венчурний фонд (інвестує в зовнішні 
проєкти, що можуть розвиватися за межами основного бізнесу організації); 
структурне партнерство (для створення спільного бізнесу); зовнішній аксе-
лератор або венчурна студія (програма з підтримки зростання й оцінки цін-
ності зовнішніх стартапів). Значні ресурси, зовнішні інновації. 

Операційний рівень охоплює широке коло консалтингових послуг, 
пов’язаних із розробкою, супроводом, розвитком поточних запитів і проєк-
тів; можуть стосуватися кожного з елементів моделі управління інноваційним 
процесом: оптимізація процесів роботи з інноваціями, проєкти розвитку куль-
тури інновацій, управління талантами, оптимізація організаційної структури, 
розроблення / акселерація інноваційних проєктів (на основі agile-методик), 
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тренінги та воркшопи з актуальних питань за кожною зі складових і багато 
іншого. Формування оптимального набору методів і інструментів роботи 
з інноваціями може бути складовою таких послуг або ж у рамках проєктів 
експертного чи навчального консультування – окремими послугами інновацій-
ного консалтингу бізнес-організацій. Такою, що поєднує елементи обох рівнів, 
є послуга розроблення інноваційної бізнес-моделі компанії. Найскладнішими 
для реалізації є консалтингові програми інноваційної трансформації бізнес-
організацій, які охоплюють усі розглянуті рівні та елементи (діагностика; 
розробка стратегічної та операційної моделі, визначення ключових метрик; 
супровід запуску організаційних змін: команди, процеси, проєкти та ін.). 
Новим актуальним напрямом інноваційного консультування є консалтинг 
проєктів цифрової трансформації бізнесу.

Цифрова трансформація бізнес-організації означає якісне покращення 
виробничих і бізнес-процесів за рахунок запровадження інновацій і адаптації 
бізнес-моделей до умов сучасної цифрової економіки. Наприклад, «PwC» 
надає такий комплекс послуг у партнерстві із «Siemens», який забезпечує 
індустріальну експертизу та рішення. Складові: стратегія цифрової трансфор-
мації, оптимізація структури і процесів, цифрові продукти та бізнес-моделі, 
управління організаційними перетвореннями та цифровою трансформацією. 
Комплекс послуг обґрунтовується відповідно до рівнів трансформації [1]: 

1) цифрова стратегія та бізнес-модель (елементи: концепція цифрового 
підприємства, стратегія і модель ведення бізнесу, портфель цифрових про-
дуктів, цифрова культура, нове бізнес-мислення); 

2) цифрова операційна модель: процеси, структура, культура (елементи: 
формування цифрової структури, моделі «цифрового управління», місце циф-
рового бізнесу в структурі компанії, модель управління цифровим бізнесом, 
управління процесом трансформації); 

3) технологічна структура і процеси цифрового виробництва (елементи: 
цифрове моделювання і проєктування продукту та процесів виробництва 
(біонічний дизайн, розумні продукти, системне моделювання); трансформація 
виробництва (машинне навчання, адитивні технології, кіберфізичні системи), 
трансформація сервісної підтримки (Big data, доповнена реальність, облачні 
технології)). 

Етапи проєкту цифрової трансформації: оцінка «цифрової зрілості» (об-
ґрунтування рішень про інвестиції, мінімізація ризиків – діагностика), циф-
рова стратегія та дорожня мапа, пілотний проєкт, масштабування. 
Результати: стратегія цифровізації бізнесу; оновлена операційна модель; 
набір інтегрованих технологічних рішень управління виробництвом. Компанія 
акцентує на здатності вибудувати цілісну картину інтеграції стратегії, техно-
логій, бізнес-процесів, даних для отримання результатів зі зростання ефек-



89

Економічна теорія

тивності бізнесу. Вищевикладене свідчить, що підхід «PwC» ґрунтується саме 
на моделі системного управління інноваційними процесами клієнтської орга-
нізації. 

Висновки. Цифровізація змінює умови розвитку бізнес-організацій, акту-
альним є оновлення методології аналізу послуг інноваційного консалтингу 
«зрілих» компаній зі сформованими бізнес-системами. Компанії мають здій-
снювати весь спектр інноваційних активностей – від використання до ви-
вчення (амбідекстрія). Поєднувати їх в одній компанії складно, оскільки 
структура, процеси й інструменти відрізняються. Концепція бізнес-організа-
ції як інноваційної екосистеми дозволяє розкрити зміст управління інноваці-
ями, продемонструвати потенціал інноваційного консалтингу. Модель управ-
ління інноваціями містить два рівні: стратегічний (інноваційна стратегія, 
портфель інновацій) та операційний (операційна модель). Рівень інноваційної 
зрілості організації визначає зміст складових. Інноваційний портфель компа-
нії містить три види інновацій (інкрементальні, суміжні, трансформаційні). 
Розвиток цифрових платформ актуалізує підривні інновації другого типу (за-
лучення «неспоживачів», створення нових ринків). Зміст операційних про-
цесів полягає в реалізації стратегії, пошуку і масштабуванні успішної бізнес-
моделі. Для уникнення передчасного масштабування та надмірних витрат 
проєкти трансформаційних інновацій розробляють із використанням методів 
гнучкої розробки. Інструменти роботи з інноваціями мають відповідати стра-
тегічним цілям та організаційному контексту компанії. Перспективи подаль-
ших розвідок: методологія та інструментарій інноваційного бізнес-консал-
тингу в контексті цифрових реалій.
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ИННОВАЦИОННЫЙ КОНСАЛТИНГ В КОНТЕКСТЕ ЦИФРОВОЙ 
ПАРАДИГМЫ

Предложена концепция экосистемного управления инновационными процессами 
бизнес-организации для обновления методологии инновационного консалтинга 
в условиях цифровой экономики. Рассмотрена модель управления инновациями 
«зрелой» компании, раскрыты содержание и причинно-следственные связи ее стра-
тегического и операционного уровней. Уточнен подход к формированию инноваци-
онного портфеля клиентских организаций. Охарактеризованы современные методи-
ки работы с инновационными проектами. 

Ключевые слова: цифровизация, инновационный консалтинг, инновационный 
процесс, модель, организационная амбидекстрия, подрывные инновации.
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INNOVATION CONSULTING IN THE CONTEXT OF DIGITAL 
PARADIGM 

Problem setting. The new paradigm of development causes changes in the theory and 
practice of innovations and actualizes the renovation of methodology for innovation 
business consulting. 

Recent research and publication analysis. The subject of innovation consulting in 
the digital era has been insufficiently researched in the literature. It is worth mentioning 
scientific papers of Cl. Christensen, G. Pisano, and T. Vicki, as well as developments of 
leading consulting firms (PwC, KPMG, Deloitte, etc.).

Paper objective. To disclose the essence of a conception of business organization as 
an innovative ecosystem and to demonstrate the potential for renovating the methodology 
for innovation business consulting. 

Paper main body. The digital paradigm of business development alters competition 
terms: new sources of value and scaling up, velocity, adaptiveness, ambidexterity, and 
competition of ecosystems/platforms. Innovations in business organizations are a system 
process being subject to structuring and managing based on the agile principles. The 
conception implies a business organization as an innovative ecosystem containing various 
goods/services and business models. 
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A model for managing business organizations’ innovations contains two phases: strategic 
(objectives; priorities for resources distribution; forming an innovative portfolio) and 
operational (an operational model) ones. The level of an organization’s innovative maturity 
stipulates the content of components. An innovative portfolio of a market leader should 
include incremental, adjacent and transformational innovations. The methodological basis 
for the formation encompasses the McKinsey’s three horizon model, the Christensen’s theory 
of disruptive innovations, and the Nagji-Tuff model. Development of digital platforms 
actualizes the second type of disruptive innovations (involving «non-consumers», creating 
new markets; the third horizon according to the McKinsey’s model). 

The operational model for innovative activity is a set of processes, approaches, and 
tools for undertaking an innovative strategy and commercialization of novelties. Its 
elements consist of the organizational structure, culture, team, processes (searching for 
decisions, testing/piloting, scaling up), tools (external and internal innovations), 
guidelines for performing projects (Agile, CustDev, Design Thinking, Lean Startup, etc.). 
The model enables to demonstrate that different types of innovations in various phases 
of an innovation cycle require applying different methods and tools, criteria for efficiency 
evaluation, etc. PwC consulting services for projects concerned with digital transformation 
of business is grounded in the above-mentioned methodology. The suggested model 
allows classifying the innovation consulting services by levels: diagnosticating the level 
of a company’s innovation maturity; strategic innovation consulting; operational 
innovation consulting. 

Conclusion of the research. The conception for ecosystem management of business 
organization’s innovations enables to show cause-effect relationships between phases of 
the process. It is relevant for understanding the content and classification of innovation 
consulting services under the digital economy. 

Short abstract for an article

Abstract. In the article, the author has suggested the conception for ecosystem 
management of business organization’s innovations in order to renovate the innovation 
consulting methodology under the digital economy. The author has considered the model 
for managing innovations at a «mature» company, as well as revealed the content and 
cause-effect relationships between strategic and operational levels. The author has specified 
the approach to forming an innovation portfolio of customers. The article describes 
contemporary innovation tools and guidelines for performing innovation projects. The 
author has proposed the classification of innovation consulting services grounded in the 
presented methodology. 

Key words: digitalization, innovation consulting, innovation process, model, 
organizational ambidexterity, disruptive innovations.
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ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГУ 
В УКРАЇНІ1

Запропоновано категорію «корупційний квазімаркетинг». Розкрито зміст і голов-
ні складові корупційного квазімаркетингу. Охарактеризовано маркетинг цифрових 
віртуальних цінностей і його складові: маркетинг криптовалют, цифрових об’єктів 
із невзаємозамінними токенами, ігрових віртуальних активів. Висвітлено перспек-
тиви розвитку маркетингу у зв’язку з динамікою купівельної спроможності українців 
та їх соціально-психологічними трансформаціями.

Ключові слова: маркетинг, корупція, корупційний квазімаркетинг, маркетинг 
цифрових віртуальних цінностей, маркетинг криптовалют, маркетинг цифрових 
об’єктів із NFT, маркетинг ігрових віртуальних активів.

JEL Classification: M31, P21.

Постановка проблеми. Розвиток маркетингу в Україні значною мірою 
базується на теорії та практиці маркетингу економічно розвинених держав 
і водночас має певну специфіку. Сьогодні в розвинених країнах маркетинг 
зазнає певних змін, у зв’язку з чим виникають питання: які напрями вітчиз-
няного маркетингу актуалізуються в найближчі роки та які напрями можуть 
дістати розвитку в довгостроковій перспективі?

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання, проблеми і перспек-
тиви маркетингу в Україні широко висвітлюються у вітчизняній науковій лі-
1 Роботу виконано в межах цільової комплексної програми «Соціально-економічна модернізація 
України та формування інноваційної моделі розвитку» (№ державної реєстрації 0111u000961).
© Губін К. Г., 2021. Стаття публікується на умовах ліцензії Creative Commons – Attribution 4.0 
International (CC BY 4.0).
Статтю розміщено на сайті збірника: http://econtlaw.nlu.edu.ua.
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тературі. Зокрема, становлення і розвиток теорії та практики маркетингу ха-
рактеризується у статті О. Б. Звягінцевої (O. B. zviahintseva) [1]. С. В. Мамалига 
(S. V. Mamalyha) та К. М. Чорнокозинська (K. M. Chornokozynska) розкрива-
ють такі напрями розвитку маркетингу: прихований, сенсорний, вірусний, 
провокаційний, партизанський і мобільний [2]. Т. Г. Бєлова (T. H. Belova) та 
О. Ф. Крайнюченко (O. F. Krainiuchenko), розглядаючи потенціал сучасних 
видів маркетингу та його розвиток, характеризують творчий, холістичний, 
подієвий, креативний та емоційний маркетинг [3]. На особливу увагу заслу-
говує робота С. М. Ілляшенко (S. M. Illiashenko) та М. П. Рудь (M. P. Rud), що 
виділили й охарактеризували такі сучасні види маркетингу: партизанський, 
вірусний, латеральний, холістичний, маркетинг відносин, нейромаркетинг, 
інтернет-маркетинг, маркетинг соціальних мереж, аромамаркетинг, event 
marketing, блогмаркетинг [4].

Багато публікацій присвячено окремим видам маркетингу та напрямам 
його розвитку. Серед них чимало стосуються інтернет-маркетингу. 
О. І. Гарафонова (O. I. Harafonova) висвітлює особливості та перспективи 
розвитку інтернет-маркетингу [5]. Блогерство як один із найсучасніших видів 
інтернет-маркетингу вивчають С. Г. Кафлевська (S. G. Kaflevska) та А. І. Мандро 
(A. I. Mandro) [6]. Л. В. Кислюк (L. V. Kysliuk) розглядає інтернет-маркетинг 
як перспективний напрям діяльності аграрних підприємств [7]. В. І. Ординський 
(V. I. Ordynskyi) та Ю. А. Шевченко (Yu. A. Shevchenko) характеризують інтер-
нет-маркетинг як один із напрямів інвестування ТНК [8]. О. П. Вашків 
(O. P. Vashkiv) та Ю. С. Гавриленко (Yu. S. Havrylenko) розкривають інтернет-
маркетинг як новий напрям маркетингової політики малих підприємств і фі-
зичних осіб – підприємців [9]. Досить цікавим є дослідження Н. М. Васильців 
(N. M. Vasyltsiv) цифрового маркетингу та його перспективних напрямів роз-
витку [10]. Функціонування і розвиток цифрового маркетингу як маркетин-
гової системи висвітлює Ю. В. Робул (Yu. V. Robul) [11].

Напрями реалізації концепції екологічного маркетингу в умовах соціалі-
зації економіки розкривають Н. С. Косар (N. S. Kosar), Т. М. Гап’як 
(T. M. Hapiak) і М. Р. Федунь (M. R. Fedun) [12]. О. О. Школьний 
(O. O. Shkolnyi) характеризує розвиток «зеленого» маркетингу в роздрібній 
торгівлі продовольчими товарами [13]. М. О. Багорка (M. A. Bagorka) висвіт-
лює інноваційні напрями розвитку стратегії екологічного маркетингу в аграр-
ному виробництві [14] та маркетингову стратегію екологізації виробництва 
як напрям інноваційної діяльності аграрних підприємств [15]. Перспективи 
розвитку деяких видів інноваційного маркетингу з’ясовують О. О. Петращак 
(O. O. Petrashchak), В. В. Хортюк (V. V. Khortyuk) і Г. Ф. Тодераш 
(H. F. Toderash) [16]. В. В. Антощенкова (V. V. Antoshchenkova) та 
О. А. Богданович (O. A. Bogdanovich) характеризують інноваційний маркетинг 
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як особливий вид інноваційної діяльності [17]. А проблемами вдосконалення 
основних напрямів маркетингової політики просування інноваційних роз-
робок переймається В. А. Москаленко (V. A. Moskalenko) [18].

Розвитку освітнього маркетингу в українському суспільстві присвячено 
статтю О. І. Вікарчук (O. I. Vikarchuk), О. О. Калініченко (O. O. Kalinichenko) та 
І. О. Пойти (I. O. Poita) [19]. Л. С. Шевченко (L. S. Shevchenko) розкриває 
особливості освітнього, промислового і постачальницького маркетингу уні-
верситетів, а також основні види внутрішнього та міжнародного освітнього 
маркетингу закладів вищої освіти [20]. Також Л. С. Шевченко приділяє увагу 
розвитку юридичного маркетингу [21]. Т. В. Гуштан (T. V. Hushtan) висвітлює 
бренд-маркетинг як інноваційний напрям підвищення конкурентоспромож-
ності продукції [22]. М. О. Водяник (M. O. Vodianyk) характеризує становлен-
ня та розвиток прямого маркетингу в сучасних умовах ринкової економіки 
[23].

С. О. Кобернюк (S. O. Kobernyuk) переймається проблемами розвитку 
аграрного маркетингу [24]. О. І. Шкірко (O. I. Shkirko) розкриває сутність, 
види та інструменти використання партизанського маркетингу [25]. 
В. В. Россоха (V. V. Rossokha) розглядає розвиток промислового маркетингу 
в контексті сучасних ринкових трансформацій [26]. Особливості та перспек-
тиви розвитку регіонального маркетингу висвітлюють О. Ю. Бочко 
(O. Yu. Bochko) та М. С. Молнар (M. S. Molnar) [27]. Т. М. Микитин 
(T. M. Mykytyn) характеризує маркетинг заповідних територій як стратегічний 
напрям розвитку природно-заповідного фонду [28]. Н. О. Ткаченко 
(N. O. Tkachenko) та Н. М. Червоненко (N. M. Chervonenko) розкривають 
сутність і розвиток соціально-етичного й соціального маркетингу [29]. 
О. Г. Вдовічена (O. H. Vdovichena) висвітлює соціальну орієнтацію маркетин-
гової діяльності підприємства як перспективний напрям розвитку в умовах 
нестабільного ринку [30].

Наявні дослідження висвітлюють багато актуальних видів маркетингу та 
перспективи його розвитку, проте потребують доповнення. Необхідно визна-
чити, які ще види і напрями маркетингу розвиваються або можуть дістати 
розвитку в Україні. Які з них слід вважати деструктивними, а які – доцільно 
підтримувати?

Формулювання цілей. Мета статті – визначити перспективні напрями 
розвитку маркетингу в Україні, виходячи з його сучасного стану і світових 
тенденцій.

Виклад основного матеріалу. Розгляд перспектив розвитку маркетингу 
в нашій державі необхідно починати з аналізу поточного стану. І тут помітна 
серйозна проблема. Західна теорія та практика маркетингу сформовані за умов 
домінування ринкової системи та ринкових конкурентних переваг. Проте 
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в Україні в процесі ринкової трансформації, крім ринкових конкурентних 
переваг, поступово вибудувалася система неринкових методів і способів кон-
куренції:

1) адміністративно-управлінські конкурентні переваги – засновані на ви-
користанні повноважень, інструментів і важелів впливу державної влади;

2) силові конкурентні переваги – передбачають фізичний вплив на конку-
рентів чи загрози такого впливу.

Якщо конкуруючі фірми використовують адміністративний чи силовий 
ресурс, перемагає та, у якої потужніша адміністративно-силова підтримка. 
Якщо ж у когось немає можливостей залучити неринкові важелі впливу, він, 
скоріш за все, програє. Адже адміністративно-управлінські та силові конку-
рентні переваги зазвичай є потужнішими за ринкові. Хоча після Революції 
Гідності з 2014 року проголошено курс на боротьбу з корупцією, повністю 
заблокувати чи хоча б радикально обмежити використання неринкових кон-
курентних переваг поки що не вдалося. Це означає, що величезна частина 
західних напрацювань із теорії маркетингу не відповідає українським реаліям 
та потребує коригування і доповнення, аби врахувати вплив неринкових кон-
курентних переваг. Критично важливо відбити цю проблему в теорії марке-
тингу, доповнивши її категорією «корупційний квазімаркетинг».

Корупційний квазімаркетинг – це діяльність, спрямована на створення, 
стимулювання, виявлення і задоволення ринкових потреб за неетичного чи 
незаконного сприяння політиків, держслужбовців, правоохоронців або спів-
робітників підприємств, організацій та установ, яке надає неринкові конку-
рентні переваги. Безумовно, подібна діяльність наявна в усіх країнах світу, 
навіть економічно розвинених, з ефективними правоохоронними системами 
та низьким рівнем корупції. Проте якщо неетичне чи незаконне сприяння по-
літиків, держслужбовців, правоохоронців чи співробітників фірм є винятком 
із правил, така квазімаркетингова діяльність є девіантною та не утворює 
стійку й розгалужену систему відносин. Натомість якщо у країні поширена 
корупція, а політична система, державні регуляторні органи, суди, правоохо-
ронні органи не здатні ефективно протидіяти використанню неринкових 
конкурентних переваг, корупційний квазімаркетинг перетворюється на сис-
тематичну діяльність, а його застосування поширюється, підживлюючи та 
посилюючи неформальні корупційні зв’язки. 

Види та форми неетичного чи незаконного сприяння політиків, держслуж-
бовців, правоохоронців маркетинговій діяльності можуть бути дуже різними. 
А ступінь їх зухвалості та помітності залежать від ефективності роботи анти-
корупційних органів, рівня розвитку інститутів громадянського суспільства, 
можливостей громадськості контролювати владу і протидіяти корупції та її 
проявам. Види та форми неетичної чи незаконної «допомоги» співробітників 
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підприємств, організацій та установ також є різноманітними. Їхня поширеність 
залежить не лише від ефективності правоохоронної системи, а й від здатнос-
ті підприємств, організацій та установ контролювати діяльність власних 
співробітників.

Якщо розглядати явище в широкому розумінні, тобто брати до уваги не 
лише безпосередній, а й опосередкований вплив, то основні складові коруп-
ційного квазімаркетингу можна сформулювати таким чином:

1. Незаконний чи неетичний збір інформації:
– отримання інсайдерських відомостей щодо діяльності державних орга-

нів влади, майбутніх змін у нормативно-правовій базі та практиці її застосу-
вання, запланованих заходів із державного регулювання економіки тощо;

– одержання інсайдерської інформації щодо діяльності організованих 
споживачів, конкурентів, постачальників, посередників від їхніх співробіт-
ників;

– отримання доступу до закритої інформації в державних реєстрах, базах 
даних державних установ та організацій про конкурентів, постачальників, 
посередників, споживачів тощо;

– одержання конфіденційної інформації про конкурентів, ділова розвідка 
і промислове шпигунство за сприяння судових, правоохоронних органів чи 
спецслужб;

– крадіжка персональних даних потенційних споживачів за сприяння 
співробітників фірм (передовсім тих, що мають доступ до Big Data) та

– інші форми збирання конфіденційної чи приватної інформації про спо-
живачів, конкурентів, постачальників, посередників тощо за сприяння полі-
тиків, держслужбовців, правоохоронців або співробітників підприємств, ор-
ганізацій та установ.

2. Незаконне чи антиконкурентне підвищення цінності продукції для по-
купця:

– використання неетичного чи незаконного сприяння політиків, чиновни-
ків, правоохоронців або співробітників підприємств, організацій та установ 
задля одержання особливих можливостей використання транспортної та 
торговельно-збутової інфраструктури (аби продукція доставлялася якнай-
швидше, була максимально наближеною до потенційних покупців, найбільш 
помітною для них тощо);

– застосування можливостей держслужбовців, правоохоронців або спів-
робітників підприємств, організацій та установ для прискореного оформлен-
ня документів чи безпроблемного здійснення необхідних формальних про-
цедур, пов’язаних із купівлею продукції певної фірми (тоді як клієнти конку-
рентів змушені довго чекати або страждати від незручності формальних 
процедур).
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3. Незаконне чи антиконкурентне зниження витрат виробництва:
– застосування формальних та неформальних можливостей, прав і повно-

важень політиків, держслужбовців задля одержання економічних пільг чи 
преференцій для виробничої діяльності певних фірм (шляхом відповідного 
формування нормативно-правової бази або дискреційного регулювання);

– вплив на формування нормативно-правової бази купівлі-продажу това-
рів і послуг, аби забезпечити окремим покупцям особливо вигідні, преферен-
ційні умови;

– використання дискреційного регулювання державними органами задля 
створення для окремих покупців особливо вигідних, преференційних умов 
закупівель товарів чи послуг;

– застосування формальних і неформальних можливостей, прав, повно-
важень політиків, чиновників чи правоохоронців, аби забезпечити окремим 
покупцям особливо вигідні, преференційні умови закупівель; 

– використання «допомоги» політиків, держслужбовців, правоохоронців 
для зменшення податкових, митних та інших платежів організацій до бю-
джету;

– купівля товарів чи послуг у пов’язаних організацій за особливо вигід-
ними, преференційними умовами;

– неетичне чи незаконне сприяння управлінців і відповідальних осіб під-
приємств та організацій (передовсім державних) купівлі у них товарів чи 
послуг на особливо вигідних, преференційних умовах.

4. Незаконне чи антиконкурентне просування товарів і послуг:
– використання неетичного чи незаконного сприяння політиків, держ-

службовців, правоохоронців для доступу до зовнішньоторговельних операцій 
(з одночасним недопуском конкурентів);

– вплив на формування нормативно-правової бази купівлі-продажу това-
рів і послуг, аби створити для окремих продавців особливо вигідні, преферен-
ційні умови;

– застосування дискреційного регулювання державними органами задля 
створення для окремих продавців особливо вигідних, преференційних умов;

– перемога в публічних закупівлях завдяки «відкатам»;
– неетичне чи незаконне сприяння управлінців і відповідальних осіб під-

приємств та організацій (передовсім державних) продажу ними товарів чи 
послуг на особливо вигідних, преференційних умовах;

– застосування формальних і неформальних можливостей, прав, повно-
важень політиків, чиновників чи правоохоронців, аби забезпечити окремим 
продавцям особливо вигідні, преференційні умови.

5. Створення неринковими методами загроз і перешкод діяльності конку-
рентів:
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– застосування потенціалу контролюючих і правоохоронних органів, судів 
для посилених перевірок конкурентів і порушення їхнього нормального функ-
ціонування;

– використання політиків, держслужбовців, правоохоронців або співро-
бітників підприємств, організацій та установ для руйнування відносин кон-
курентів зі споживачами, постачальниками, посередниками;

– застосування потенціалу інститутів громадянського суспільства для по-
рушення нормального функціонування конкурентів і руйнування їхніх від-
носин зі споживачами, постачальниками чи посередниками;

– блокування продажу конкурентам товарів чи послуг, критично важливих 
для їхнього функціонування, або штучне завищення вартості цих товарів чи 
послуг для конкуруючих організацій;

– блокування антиконкурентними методами продажів продукції конку-
рентів.

6. Преференційний доступ до високоприбуткової діяльності:
– використання неетичного чи незаконного сприяння політиків, держ-

службовців, правоохоронців або співробітників підприємств, організацій та 
установ для долучення до особливо вигідної діяльності, яка є важкодоступною 
для більшості фірм (використання надр і землекористування, виробництво та 
торгівля енергоносіями, електричною енергією, ліками, зброєю, комунальни-
ми послугами тощо);

– утворення монопольного чи монопсонічного становища за бездіяльнос-
ті чи навіть сприяння політиків, держслужбовців або правоохоронців;

– домовляння з контролюючими чи правоохоронними органами, аби вони 
«не помічали» заборонену економічну діяльність (наркоторгівлю, проститу-
цію, гральний бізнес тощо).

7. Акти чистого привласнення:
– рейдерське захоплення підприємств, товарних запасів, інших матеріаль-

них і нематеріальних активів за бездіяльності чи навіть сприяння співробіт-
ників фірм, держслужбовців, правоохоронців, спецслужбовців чи суддів;

– навмисний програш у судах чи укладення невигідних мирових угод за 
сприяння відповідальних за судове та досудове врегулювання співробітників 
(передовсім стосується штучного створення зобов’язань держави чи держав-
них підприємств, організацій, установ перед приватними фірмами або фізич-
ними особами).

Необхідно наголосити, що далеко не всі акти чистого привласнення мають 
стосунок до маркетингу, проте деякі з них безпосередньо чи опосередковано 
впливають на маркетингову діяльність. Наприклад, рейдерське захоплення 
підприємств-конкурентів посилює виробничі та маркетингові позиції, а одер-
жання внаслідок виграшу в суді прав на великі товарні запаси державного 
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підприємства може збільшити частку ринку аж до монопольного рівня, що 
збільшує можливості контролю над цінами.

Поширеність корупційного квазімаркетингу вкрай негативно впливає на 
перспективи розвитку маркетингу в Україні. Адже переваги корупційного 
квазімаркетингу стимулюють скорочення застосування ринкових видів мар-
кетингу. Якщо фірми, що дотримуються ринкової концепції маркетингу, про-
грають у конкурентній боротьбі фірмам, які застосовують корупційний квазі-
маркетинг, це призводить до поступового витіснення перших і захоплення 
деяких видів ринків недоброчесними організаціями. Або ж доброчесним 
фірмам доводиться відмовлятися від ринкових підходів і долучатися до кате-
горії організацій, що не гребують корупційним квазімаркетингом.

Якщо організація воліє обмежитися ринковими формами та методами 
маркетингу, їй залишається небагато варіантів:

1) зосередити свою діяльність на тих ринках, де не поширений корупцій-
ний квазімаркетинг;

2) сконцентруватися на підвищенні ефективності застосування ринкових 
видів маркетингу, аби нівелювати переваги корупційного квазімаркетингу;

3) спробувати позбавити конкурентів можливостей використання коруп-
ційного квазімаркетингу, звертаючись до контролюючих, правоохоронних, 
антикорупційних органів, ЗМІ чи громадських організацій.

Зусилля окремих доброчесних фірм не здатні розв’язати проблему коруп-
ційного квазімаркетингу на рівні країни загалом. Тут потрібні ефективна 
державна антикорупційна політика та сприяння інститутів громадянського 
суспільства. Суттєве скорочення застосування корупційного квазімаркетингу 
сприятиме поширенню та розвитку ринкових видів маркетингу, які довели 
свою ефективність у провідних країнах світу. Серед перспективних напрямів 
розвитку маркетингу в Україні передовсім слід відзначити маркетинг цифро-
вих віртуальних цінностей.

Маркетинг цифрових віртуальних цінностей – це діяльність, спрямована 
на створення, стимулювання, виявлення та задоволення ринкових потреб 
у криптовалютах, цифрових об’єктах із невзаємозамінними токенами (NFT), 
ігрових віртуальних активах тощо. Відповідно, головними складовими цього 
виду маркетингу є:

1) криптовалютний маркетинг;
2) маркетинг цифрових об’єктів із невзаємозамінними токенами (NFT);
3) маркетинг ігрових віртуальних активів.
Криптовалютний маркетинг може бути спрямований на:
– вивчення особливостей, властивостей і функціональних можливостей 

криптовалют, які найбільш затребувані потенційними покупцями, задля роз-
робки привабливої для споживачів криптовалюти;
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– вивчення потреб у пов’язаних зі створенням і торгівлею криптовалюта-
ми тренінгах, курсах підвищення кваліфікації, освітньо-інформаційних ре-
сурсах тощо;

– вивчення потреб в устаткуванні, програмному забезпеченні та примі-
щеннях для майнінгу криптовалют;

– вивчення потреб в інфраструктурі створення та торгівлі криптовалюта-
ми (спеціалізовані біржі, кредитні та страхові організації, торговельні та ін-
формаційні сайти, форуми для майнерів і криптотрейдерів тощо); 

– продаж устаткування, програмного забезпечення та спеціально обла-
штованих приміщень для майнінгу криптовалют;

– просування на ринку криптовалют як засобу обігу та платежу, як спе-
цифічного засобу нагромадження (що може багаторазово подорожчати за 
відносно короткий проміжок часу або суттєво знецінитися) чи як інструмен-
ту для заробітку шляхом електронної біржової торгівлі;

– просування послуг бірж, кредитних і страхових організацій, а також 
консалтингових та інформаційних послуг для майнерів і криптотрейдерів;

– просування пов’язаних зі створенням і торгівлею криптовалютами тре-
нінгів, курсів підвищення кваліфікації, інформаційних ресурсів, соціальних 
медіа тощо.

Маркетинг цифрових об’єктів із невзаємозамінними токенами (NFT) може 
мати на меті:

– вивчення потреб у цифрових об’єктах із NFT (які види об’єктів найбільш 
затребувані, які властивості об’єктів приваблюють потенційних покупців тощо);

– вивчення потреб у пов’язаних зі створенням і торгівлею цифровими 
об’єктами з NFT тренінгах, курсах підвищення кваліфікації, інформаційних 
ресурсах тощо;

– вивчення потреб в інфраструктурі створення та торгівлі цифровими 
об’єктами з NFT (сервіси для створення NFT, спеціалізовані виставки, аукці-
они, сайти та інші торговельні майданчики, кредитні та страхові організації, 
спеціалізовані форуми тощо); 

– просування на ринку цифрових об’єктів із NFT як споживчих благ та як 
об’єктів для інвестування (що можуть подорожчати з часом);

– просування послуг сервісів для створення NFT, виставок, аукціонів, 
сайтів та інших торговельних майданчиків, кредитних і страхових організацій, 
що працюють із цифровими об’єктами з NFT;

– просування консалтингових та інформаційних послуг для творців, по-
середників, власників і потенційних покупців цифрових об’єктів із NFT;

– просування пов’язаних зі створенням і торгівлею цифровими об’єктами 
з NFT тренінгів, курсів підвищення кваліфікації, інформаційних ресурсів, 
соціальних медіа тощо.
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Маркетинг ігрових віртуальних активів (внутрішньоігрових валют і цін-
ностей, рідкісних чи унікальних внутрішньоігрових предметів, «прокачаних» 
ігрових облікових записів тощо) може бути спрямований на:

– вивчення потреб в ігрових віртуальних активах (зокрема, які види акти-
вів найбільш затребувані та які їхні властивості приваблюють потенційних 
покупців);

– вивчення потреб в інфраструктурі здобуття та торгівлі ігровими вірту-
альними активами (інформаційні та торговельні сайти, спеціалізовані сервіси 
та форуми тощо) та її затребуваних властивостей;

– вивчення вимог і запитів до соціальних медіа з боку гравців у відеоігри 
(електронні ігри);

– розробку ігрових віртуальних активів згідно із запитами ринку;
– просування на ринку ігрових віртуальних активів (первинний продаж 

їхніми творцями самостійно або через посередників);
– сприяння перепродажу ігрових віртуальних активів (передовсім стосу-

ється просування особливо рідкісних і дорогих активів, які продаються фі-
зичними особами);

– просування послуг із «прокачування» ігрових облікових записів і здо-
буття для гравців рідкісних внутрішньоігрових предметів, внутрішньоігрових 
валют і цінностей;

– розвиток інфраструктури здобуття та торгівлі ігровими віртуальними 
активами (інформаційних і торговельних сайтів, спеціалізованих сервісів 
і форумів тощо);

– розвиток соціальних медіа для гравців у відеоігри.
Оскільки маркетинг цифрових віртуальних цінностей почав розвиватися 

відносно нещодавно, навіть найбільш розвинені країни світу не мають сис-
темної політики всеосяжного регулювання цього напряму маркетингу. Тому 
в цьому Україна поки що не надто відстає від провідних економік світу. 
Негативним же аспектом є відсутність прикладів розвиненої системи регулю-
вання маркетингу цифрових віртуальних цінностей. Необхідно вибудовувати 
її переважно самостійно, не знаючи всіх потенційних проблем і «підводних 
каменів». І це завдання не можна відкладати. Регулювати маркетинг цифрових 
віртуальних цінностей необхідно вже сьогодні, адже ця сфера є надто при-
вабливою для тих, хто бажає швидко заробити. 

Очікування надприбутків послаблює критичне мислення та робить людей 
уразливими до шахраїв, підштовхує здійснювати вкрай ризиковані інвестиції. 
На ринки цифрових віртуальних цінностей, передовсім криптовалют, при-
ходять усе більше непрофесійних учасників, які з високою ймовірністю втра-
тять свої гроші замість того, щоб їх примножити. За таких умов маркетинг 
має бути особливо коректним. Необхідно уникати маніпуляцій, не можна 
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давати безпідставних обіцянок, підживлювати необґрунтовані очікування. 
Навіть у розвинених країнах етичні обмеження не спрацьовують у цій ситу-
ації, що ж вже казати про Україну. Тому лише державне регулювання марке-
тингу цифрових віртуальних цінностей здатне врятувати ситуацію, захистити 
непрофесійних ринкових суб’єктів і суспільство загалом.

Не тільки маркетинг цифрових віртуальних цінностей має хороші перспек-
тиви розвитку в Україні. Незважаючи на періодичні соціально-економічні 
кризи, наявний довгостроковий тренд зростання доходів населення. Також 
українське суспільство є відкритим до впливу західних цінностей і досить 
активно засвоює їх. Це означає, що в середньо- та довгостроковому періодах 
досить перспективними напрямами розвитку є: екологічний маркетинг, мар-
кетинг послуг і соціально відповідальний маркетинг. Усе це відомі види мар-
кетингу, тому немає потреби розкривати їхній зміст, проте хотілося б зробити 
деякі уточнення.

Розвиток маркетингу послуг залежить передовсім від зростання купівель-
ної спроможності населення, адже більшість послуг не є благами першої 
необхідності. На цей аспект маркетологи не можуть вплинути, проте і вони 
не позбавлені простору для діяльності. Необхідно поступово призвичаювати 
людей користуватися послугами, адже в українців поки що переважають інші 
традиції: купувати послуги лише за нагальної потреби. Тому доцільно роз-
робляти «проривні» послуги, які є недорогими та водночас дуже корисними 
людям. Отримавши таку послугу, вони можуть зацікавитися іншими пропо-
зиціями в цій сфері й таким чином поступово звикнути купувати подібні 
продукти. Також доцільно вибудовувати асортимент послуг за взаємодопов-
нюючим принципом, аби, отримавши одну послугу, люди відчували потребу 
в іншій і так рухалися ланцюжком послуг. 

Розвиток екологічного маркетингу в Україні стимулюється поступовим 
зростанням стурбованості здоров’ям і поширенням екологічної свідомості. 
Проте ці процеси уповільнюються низьким життєвим рівнем основної маси 
населення. Коли людям не вистачає коштів для задоволення найбільш на-
гальних потреб, питання шкоди для їхнього здоров’я стають другорядними. 
Особливо якщо негативний вплив накопичується поступово і тому мало по-
мітний. Ще менше бідні люди схильні перейматися екологічними проблема-
ми, які безпосередньо їх не стосуються. Хоча підвищення життєвого рівня 
населення є дуже важливим для поширення екологічної свідомості, маркето-
логи теж здатні вплинути на неї. Необхідно здійснювати просвітницьку ді-
яльність щодо важливості екологічного чинника, а також більш чітко і пере-
конливо доносити до споживачів інформацію про екологічність продукції. 

Розвиток соціально відповідального маркетингу уповільнюється його 
тісним взаємозв’язком із принципами діяльності українського бізнесу. 
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Безумовно, маркетологи мають здійснювати просвітницьку діяльність щодо 
важливості соціально відповідальної діяльності бізнесу і вміло демонструва-
ти споживачам соціальну відповідальність фірм. Проте цього недостатньо. 
Адже споживачі одночасно є співробітниками організацій та установ. Вони 
бачать із середини, як усе насправді працює. Тому лише глибока внутрішня 
трансформація вітчизняного бізнесу в бік посилення соціальної відповідаль-
ності здатна переконати споживачів та радикально змінити їхнє ставлення, 
що суттєво підвищить ефективність соціально відповідального маркетингу.

Висновки. Сьогодні в Україні існує багато видів маркетингу, проте не всі 
з них дістали наукової розробки. Через поширеність неринкових способів 
і методів конкуренції досить розвиненим є корупційний квазімаркетинг – ді-
яльність, спрямована на створення, стимулювання, виявлення і задоволення 
ринкових потреб за неетичного чи незаконного сприяння політиків, держ-
службовців, правоохоронців або співробітників підприємств, організацій та 
установ, яке надає неринкові конкурентні переваги. Поширеність корупцій-
ного квазімаркетингу вкрай негативно впливає на перспективи розвитку 
маркетингу в Україні. Зусиллями окремих доброчесних фірм неможливо 
розв’язати цю проблему – потрібні ефективна державна антикорупційна по-
літика та сприяння інститутів громадянського суспільства.

Серед перспективних напрямів розвитку маркетингу в Україні передовсім 
слід відзначити маркетинг цифрових віртуальних цінностей – діяльність, 
спрямовану на створення, стимулювання, виявлення і задоволення ринкових 
потреб у криптовалютах, цифрових об’єктах із невзаємозамінними токенами 
(NFT), ігрових віртуальних активах тощо. У середньо- та довгостроковій 
перспективі поступове збільшення купівельної спроможності українців та 
їхні соціально-психологічні трансформації підвищать актуальність таких ви-
дів маркетингу: екологічний маркетинг, маркетинг послуг і соціально відпо-
відальний маркетинг.

Перспективним напрямом подальших досліджень вважаю шляхи бороть-
би з корупційним квазімаркетингом.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ МАРКЕТИНГА  
В УКРАИНЕ

Предложена категория «коррупционный квазимаркетинг». Раскрыты содержание 
и главные составляющие коррупционного квазимаркетинга. Охарактеризованы мар-



114

ISSN 2411-5584.   Економічна теорія та право.   № 4 (47) 2021

кетинг цифровых виртуальных ценностей и его составляющие: маркетинг крипто-
валют, цифровых объектов с невзаимозаменяемыми токенами, игровых виртуальных 
активов. Освещены перспективы развития маркетинга в связи с динамикой покупа-
тельной способности украинцев и их социально-психологическими трансформаци-
ями.

Ключевые слова: маркетинг, коррупция, коррупционный квазимаркетинг, мар-
кетинг цифровых виртуальных ценностей, маркетинг криптовалют, маркетинг 
цифровых объектов с NFT, маркетинг игровых виртуальных активов.

K. H. HUBIN
Ph.D. in Economics, Associate Professor of the Economic Theory Department, Yaroslav 

Mudryi National Law University, Ukraine, Kharkiv

PROMISING AVENUES FOR THE DEVELOPMENT OF MARKETING 
IN UKRAINE

Problem setting. The development of marketing in Ukraine to a large extent grounds 
in the theory and practice of marketing introduced by the developed countries and, 
simultaneously, presents its own specificities. Nowadays, in the developed countries, 
marketing undergoes changes. Therefore, the question arises: what avenues of domestic 
marketing will be relevant in the near future and what avenues will be relevant in the 
prospect?

Recent research and publication analysis. Various issues, problems, and prospects 
of marketing in Ukraine are disclosed in scientific papers of numerous scholars, particularly 
O. B. zviahintseva, S. V. Mamalyha, K. M. Chornokozynska, T. H. Belova, 
O. F. Krainiuchenko, S. M. Illiashenko, M. P. Rud, O. I. Harafonova, S. G. Kaflevska, 
A. I. Mandro, L. V. Kysliuk, V. I. Ordynskyi, Yu. A. Shevchenko, O. P. Vashkiv, 
Yu. S. Havrylenko, N. M. Vasyltsiv, Yu. V. Robul, N. S. Kosar, T. M. Hapiak, M. R. Fedun, 
O. O. Shkolnyi, M. A. Bagorka, O. O. Petrashchak, V. V. Khortyuk, H. F. Toderash, 
V. V. Antoshchenkova, O. A. Bogdanovich, V. A. Moskalenko, O. I. Vikarchuk, 
O. O. Kalinichenko, I. O. Poita, L. S. Shevchenko, T. V. Hushtan, M. O. Vodianyk, 
S. O. Kobernyuk, O. I. Shkirko, V. V. Rossokha, O. Yu. Bochko, M. S. Molnar, 
T. M. Mykytyn, N. O. Tkachenko, N. M. Chervonenko, O. H. Vdovichena, et al. There is 
a need for supplementing the existing research results in order to determine what types and 
methods of marketing may be enhanced in Ukraine.

Paper objective. The paper’s objective is to indicate promising avenues of the 
development of marketing in Ukraine, taking into account the status of studies and global 
tendencies.

Paper main body. The great number of western contributions into the theory of 
marketing does not conform to Ukrainian realties. It is essential to correct and supplement 
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these scientific results to take into consideration the influence of non-market competitive 
advantages.

Corruptive quasi-marketing is an activity directed towards creating, encouraging, 
revealing, and meeting market demands under the unethical or illicit facilitation of 
politicians, government officials, law enforcement officials, etc., which provides non-
market competitive advantages.

Nowadays, marketing of virtual digital values, which encompasses crypto marketing, 
marketing of digital non-fungible tokens, marketing of virtual game assets, is a promising 
avenue for the development of marketing in our country.

In the short- and long-run, the gradual growth of purchasing power of Ukrainians and 
their socio-psychological transformations will actualize the following types of marketing: 
ecological marketing, service marketing, and socially responsible marketing. 

Conclusion of the research. To get rid of corruptive quasi-marketing, it is necessary 
to activate fight against corruption. These measures will conduce to the development of 
the following promising avenues: marketing of virtual digital values, ecological marketing, 
service marketing, and socially responsible marketing. 

Short abstract for an article
Abstract. The author suggests a category of corruptive quasi-marketing. The article 

discloses the content and main components of corruptive quasi-marketing. The author 
characterizes marketing of virtual digital values and its elements: crypto marketing, 
marketing of digital non-fungible tokens, marketing of virtual game assets. The article 
highlights prospects of the development of marketing related to the dynamics of purchasing 
power of Ukrainians and their socio-psychological transformations.

Key words: marketing, corruption, corruptive quasi-marketing, marketing of virtual 
digital values, crypto marketing, marketing of digital NFTs, marketing of virtual game assets.
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FORMATION OF THE ECONOMIC COMPONENT  
OF PROFESSIONAL INTELLECT OF FUTURE LAWYERS: 

A COMPETENCE VECTOR1

The article focuses on studying the peculiarities of the professional component of the 
economic intelligence of future lawyers with the purpose of determination of the 
1 © Umantsiv Yu. M., Humeniuk V. V., Kravchuk O. O., 2021. Article is published under the terms of the 
Creative Commons License – Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).
Available at https://econtlaw.nlu.edu.ua. 
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competences of students in the field of economic knowledge. An analysis of the regulations 
of economic training of future lawyers with regard to formation of the economic component 
of their professional competence has been conducted. The fundamental elements of 
formation of the economic competence of students have been outlined.

Key words: competence, professional intellect, professional competence, economic 
consciousness, methodological system.

JEL Classification: А12, B41, I20, K10.

Problem setting. The beginning of the 21st century is connected with the need 
of defining new strategic guidelines in the field of modern education. The scale of 
geostrategic tasks foresees fundamental changes in the development of national 
education which is summoned to facilitate acquisition of vital competences by 
students. In modern conditions, harmonious development of a competitive creative 
personality becomes important. It is quite natural that researchers and scientists are 
faced with the question of a search of effective techniques, methods and means of 
improving professional characteristics of future professionals by improving and 
optimizing their economic competences – an inalienable characteristic of a successful 
lawyer. The point is that it is a complex dynamic process which is gradually 
developing over time and is characterized by higher and lower levels of formation. 
Higher level is formation of professional dominant; formation of lifestyle in an 
individual consciousness of a student; complete formation of an image of a profession 
and of itself as its subject. Lower level of professional orientation is characterized 
by conception of a profession, i.e. by the presence of a generalized image of 
conception of it, its specificity, purposes, and process of conducting professional 
activity, factors that contribute to or hinder this activity.

Recent research and publication analysis. Ukrainian educational realities 
confirm the thesis that the reproductive model of knowledge reproduction has 
become ineffective; instead, the competent educational paradigm is updated, as 
evidenced by the works of modern scholars. In particular Rzhevska-Shtefan 
(2018) analyzes the peculiarities of motivation of professional training of future 
psychologists in her researches. Maiier and Ustymenko (2018) reveal methodological 
foundations for the development of competences and methodological skills that 
ensure the ability and readiness of foreign language and culture teachers to perform 
their professional activities. At the same time, the authors propose to apply testing 
methods and information and communication technologies. Głowacki, Kriukova, 
and Avshenyuk (2018) offer innovative teaching methods based on active use of 
game forms in educational process. The authors summarize that the experience of 
Poland in finding innovative teaching methods can be useful in Ukraine. Learning 
games have considerable potential in this context. 
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The modern social and cultural situation, worsening of economic problems of 
social development actualize the issues of increasing the overall level of economic 
training of all professionals whose professional activity requires sound knowledge, 
skills and abilities in the field of economic theory and practice. Formation of the 
lawful state, updating of the legislation require significant reform of the system of 
training of qualified legal personnel, which should be aimed at the development of 
independent legal thinking, formation of professional legal justice, establishment 
of basic principles and values based on the moral principles, humanistic society of 
law. Today we need a generation of lawyers capable of working in the new dynamic 
social, economic and political realities.

The leading component of professional intellect of a modern lawyer is the 
economic component, which is the basis of professional activity in a market 
economy. «Today, the importance of the state as a public institute is objectively 
increasing in the most developed countries with a socially oriented market economy» 
(Umantsiv, Lebedeva, & Mitrofanova, 2019). The economic component of the legal 
education system will enable a future lawyer not only to perform professional duties 
at a high level, but also to master the means of adequately assessing the resources 
and values of human capital and the most efficient and rational use of them. Thus, 
the actuality of the study is stipulated by the need to overcome contradictions 
between the current demands for the level of training of a lawyer, his economic 
competences and the real level of readiness of future lawyers for conducting 
appropriate professional activity, as well as between the objective necessity to 
increase economic knowledge, skills and practice of legal professionals and the 
lack of a scientifically sound methodology for shaping the economic culture of 
future lawyers. 

Paper objective. The aim of this paper is to analyze the economic component 
of professional intellect of future lawyers. Achieving this goal involves performing 
of the concrete tasks:

1) determining of competences of students in the field of economic knowledge, 
formation of which will provide training for a highly qualified lawyer;

2) analysis of the regulation of economic training of future lawyers for formation 
of economic component of their professional competence;

3) outlining the basic content components of formation of economic 
consciousness of students; 

4) implementation of structural and semantic analysis of the integrated course 
of Tax Law and «Basics of Economics» subject (National Technical University of 
Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute») regarding the formation of 
economic component of professional intellect of future lawyers. 
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The theoretical and methodological basis of research was a set of methods 
applied: of scientific abstraction, systematic and comparative analysis, logical, 
axiological, visualization, generalization and other methods of scientific knowledge. 
Practical results are based on professional experience of the authors obtained during 
teaching at various universities of Ukraine at a position of a professor in teaching 
economic courses and integrated courses «Economics + Law», practical activity of 
a lawyer, economist, auditor, on the basis of experience of working out curricula and 
programs of educational courses. The conclusions and suggestions given in the article 
have been tested at the Faculty of Sociology and Law of National Technical University 
of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», which has been training 
lawyers since 1995, and today covers three levels of higher education (bachelor – 
master – doctor of philosophy) and a postdoctoral scientific level of training. 

Paper main body. For solving problems in training of future specialists in legal 
field it is extremely necessary to work out new methodological approaches and 
their use in the process of training of students (Puustinen, Säntti, Koski, & Tammi, 
2018). Creation of innovative pedagogical technologies is associated with refusal 
from many stereotypes of traditional education, appeal to active component of 
a learning process. Formation of the national humanitarian and legal elite, among 
law students including, is impossible without the solution of the problem of teaching 
a student to independently acquire knowledge and information, to use it in their 
activities, without creating motivation for lifelong learning, since rapid development 
of civilization requires a from a personality high intellectual and social mobility, 
activity and responsibility. With the purpose of increasing scientific and 
methodological level and professional competence of teachers, forming their 
willingness to introduce pedagogical innovations in educational process, forming 
an individual style of teaching and creative activity in professional activity, it is 
necessary to determine the influence of pedagogical conditions on the structure and 
process of formation of competences in future jurisdictions at universities. Figure 
1 visualizes the structure of professional competence of students as the aim and the 
end result of studying. 

Figure 1 visualizes the structure of professional competence of students as the 
aim and the end result of studying. 

The concept «professional intellect» in the study is used in the sense of a «system 
of specific features of intellectual activity of a specialist, which determine the 
effectiveness of his professional activity, or as a qualitative aspect of intellectual 
activity of a specialist, which determines his high professional level; the level of 
development of professional intelligence determines the success and effectiveness 
of solving professional tasks that depend on specificity of the professional sphere 
and human activity in it, and determines the dynamics and success of professional 
formation of the individual as a whole» (Melnychuk, 2015).
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the effectiveness of his professional activity, or as a qualitative aspect of 

intellectual activity of a specialist, which determines his high professional level; 

the level of development of professional intelligence determines the success and 

effectiveness of solving professional tasks that depend on specificity of the 

professional sphere and human activity in it, and determines the dynamics and 

success of professional formation of the individual as a whole” (Melnychuk, 2015). 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. The structure of professional competence of future lawyers 

Source: To build this chart, the authors have used results of their own research. 
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Figure 1. The structure of professional competence of future lawyers
Source: To build this chart, the authors have used results of their own research.

The analysis of scientific literature, standards of professional training, as well 
as the regulation of economic training of future lawyers allows to conclude that 
practically no institution of higher education trains a modern specialist-lawyer with 
a sufficiently high level of economic component. Thus, for example, Economic 
Theory (the Basics of Economics) for non-economic specialties is taught by 
a typical program that does not have the determinants of economic activity in market 
conditions for each specialty separately. The lack of a scientifically sound economic 
formula for training of a modern specialist-lawyer creates obstacles both for the 
development of market relations in the state and for the formation of emotional and 
volitional and motivational spheres of a lawyer’s activity (Currell, & Hendersonb, 
2014; Gasparenien, Remeikiene, & Heikkila, 2016).

Analysis of the curricula and training programs of modern lawyers showed that 
the regulatory documents do not have the goals of forming of specific economic 
knowledge, skills and competences that underlie the economic training of a lawyer. 
For practical research, we have selected National Technical University of Ukraine 
«Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», on the basis of which bachelors and 
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masters in «Law» specialty are trained for a long period of time. An analysis of the 
Bachelor’s educational curricula showed that economic disciplines occupy 
a significant place here. In particular, the courses that form economic knowledge 
in the process of training lawyers at the named university include:

1) economics courses: compulsory course «Basics of Economics» and selective 
courses in Management of startup-projects;

2) integrated courses «Law + Economics»: compulsory courses in «Economic 
Law», «Financial and Banking Law», «Tax Law» and selective courses in Legal 
Regulation of Bankruptcy, Provision of Competition.

To the courses that form the economic component of professional intellect in 
the process of preparation of masters in specialty «Law» at the stated university, 
belong compulsory integrated courses «Law + Economics» on the problems of Tax 
Law, Contract Law and selective courses of Legal Regulation of Foreign Economic 
Activity, Legal Regulation of Securities Market. In order to identify the most 
effective training blocks aimed at forming the economic component of future 
lawyer’s professional intellect, a structural and meaningful analysis of the integrated 
Tax Law course has been carried out. The main task of the theoretical block of this 
subject is to develop skills to support the procedure of tax control of subsequent 
lawsuits and to understand complex economic situations that arise in connection 
with this. With this purpose, the theoretical unit should include information about: 
basic taxes included in the tax system, accounting procedures and determining the 
amounts of taxes, main practical problems encountered by accounting services 
during daily accounting, organization of circulation of primary documents related 
to determination of objects of taxation at an enterprise, determination of those 
responsible for taxation of certain economic transactions.

The practical block of Tax Law course should contain cases for calculating the 
amount of tax (taxes) on specific transactions, determining from the list of types of 
income those that are subject to certain taxes and fees (including by types of payers 
and recipients who pay income and receive income) as well as non-taxable ones. 
According to the results of studying «Tax Law» discipline, a future lawyer should 
obtain the following economic knowledge:

− awareness of the nature of the tax system;
− understanding of the procedure of taxation by basic direct and indirect taxes, 

including taxation of income, revenue, value added, property;
− ability to identify basic and complex economic cases;
− practical mastery of the order of circulation of primary documents and 

organization of work of persons responsible for business operations and their 
taxation;

− knowledge of the main economic risks arising in taxation of economic 
activity.
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The basic idea of teaching «Basics of Economics» to future lawyers is embodied 
in the formulation: «A modern lawyer who strives to be competitive in the labor 
market must have a deep knowledge of economics.» At this, during the process of 
teaching the emphasis is on the fact that a number of processes and phenomena of 
public life have a pronounced «dual» economic and legal nature. In particular, 
money is an important institution of social life that performs a number of important 
functions. At the same time regulation of money circulation is carried out by the 
Central Bank of the country, which acts in accordance with the powers stipulated 
in the legislation. Article 99 of the Constitution of Ukraine contains the following 
statement: «ensuring stability of the monetary unit is the main function of the bank 
of the state – the National Bank of Ukraine». In the same perspective, with emphasis 
on clear relationship between economic essence of numerous phenomena and 
processes and their legal form teaching of topics in the bounds of «Basics of 
Economics» course which reveal range of problems of goods and organization of 
commodity circulation, social production, economic interests, efficiency of 
functioning of capital at macroeconomic and microeconomic levels, costs of 
production and turnover, monopoly, competition and competition policy, finance, 
public debt and fiscal policy, international economic relations etc. (Pistor, 2013; 
Faria, Montesinos-Yufa, Morales, & Navarro, 2016).

In the course of preparing lawyers for the educational level of a «Master», 
a subject that forms economic component of professional intellect of students is 
«Legal Regulation of Securities Market». Its purpose is: disclosure of economic 
and legal nature of securities, their classification features, peculiarities of emission. 
Students gain skills in analyzing macroeconomic and microeconomic role of the 
national stock market, understanding its importance in stable functioning of the 
national economy. Separate topics are devoted to coverage of economic and legal 
content of the secondary securities market, organization of work of the stock 
exchange, procedural aspects of listing, activities of professional market 
participants, organization of depository activities, payment and clearing operations, 
peculiarities of issuance of agreements on purchase and sale of securities, etc. At 
the same time, students are constantly able to obtain all the necessary analytical 
and system information through the lens of the indissoluble link between the 
economic content and the legal form of the analyzed phenomena and processes. 
In our opinion, the process of forming of economic component of professional 
intellect will not be complete without taking into account the institutional concept 
of analysis of the sectoral structure of an economic system, which involves taking 
into account the regulated rules of state regulation, existing rules of the market, 
social and economic environment, globalization trends, as well as risks, that 
determine the mechanism of legal regulation of activities of economic entities 
(Humeniuk, 2019).
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It is expedient to stress on the need of creating a dynamic methodological system 
for teaching economic subjects in the process of training of future lawyers. First 
and foremost, the need for a permanent response of the vocational training system 
to all changes in social and professional practice, which involves constant 
transformation of the content of education, teaching tools and other important 
elements (Boronos, Plikus, Aleksandrov, & Antoniuk, 2018). 

The mechanism of implementation of such requirements is the constant response 
of the substantive aspect of the methodological system of training of lawyers. 
Teachers should possess up-to-date information concerning the latest administrative, 
management, technological and innovation tendencies with the purpose of providing 
accordance of educational process with current demands. This peculiarity of 
realization of education during life is a significant factor in formation of professional 
and personal competences and world-view and value guidelines of a modern lawyer. 

The need for economic knowledge for a professional lawyer is high today and 
it defines a significant amount of economic component in professional competence 
of a university graduate. Insufficient level of such knowledge among practitioners 
leads to a slowdown in support of business transactions (economic processes) at 
enterprises, to delays in litigation of economic disputes in courts of different 
jurisdictions (disputes between economic entities and other entities – legal entities 
and individuals, and also disputes with authorities). This in its turn adversely affects 
the speed of economic processes at the micro level, as well as the functioning of 
economy as a whole (impact at the macro level). In view of the stated above, we 
believe that raising of the level of professional knowledge of a professional lawyer 
will positively affect these processes. Besides, with development of economy the 
need for more sophisticated economic knowledge of lawyers, primarily related to 
the functioning of securities systems and the stock market will increase. Universities 
that are preparing and planning to train successful professional lawyers should take 
this into account today.

Economic competence of a specialist of the legal branch has been recognized 
as the system-forming factor of substantiation of the methods of formation of 
economic culture of a future lawyer. At this, it is a meaningful part of a specialist’s 
model that reflects the demands made according to the nature and conditions of 
professional activity (Moberg, 2014). 

The systematic analysis of economic training of future lawyers suggests that 
market relations require a particular style of economic thinking of a modern lawyer, 
a system of knowledge, skills and abilities to effectively perform their professional 
duties in a rich information field (Сoibion, Gorodnichenko, & Kamdar, 2018).

Dynamism and versatility of transformations in today’s business environment 
stipulates continuous improvement of professional, moral and general competences 
of a modern lawyer for successful professional activity. Under these conditions, 
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there is a need for continuous improvement of the content of the curricula, the 
analysis of which showed the need to strengthen systematic work on the formation 
of the following components of students’ economic consciousness:

1. Future law practitioners should be clearly aware that creation and development 
of a national economy requires creation of an adequate institutional environment, 
that is, rules, norms and traditions that make the most of the country’s social and 
economic and technological potential (Gorodnichenko, & Roland, 2017).

2. The state plays the decisive role in this, which sets the rules and promotes 
the formation of a civil society in accordance with the Constitution and certain legal 
norms. Just on this basis a stable institutional environment can be formed (Jones, 
& Kim, 2018).

3. At the same time, legal institutional support does not yet guarantee 
reconciliation of the interests of participants in economic relations. Students should 
be aware that, as the experience of developed countries demonstrates, a prerequisite 
for a policy of institutional change is their holistic, balanced and systematic nature 
(Gorodnichenko, Sheremirov, & Talavera, 2018). According to Sierotowicz 
(2015) and Savchenko (2012), lagging behind of institutional changes from specific 
measures of economic policy and its legal support can deepen social contradictions.

The educational process in higher education institutions that train law specialists 
should form students with a high level of culture, a humanistic and democratic 
worldview, high moral traits, to teach them to be patriots, creative and competent 
professionals, active in social dimension of individuals. Formation of a personality, 
which the modern society expects for, is an extremely topical and complex problem, 
the solution of which requires, on the one hand, the search and implementation of 
the latest forms and methods of organizing of such a process, and on the other 
hand – the activation of students’ creative potential in the study of economic 
disciplines (Golubkova, Kalinina, & Moussa, 2018). This refers to the use of 
pedagogical principle of continuity and continuity, which is based on transforming 
the formation and development of personality into a lifelong process (zuieva, 2017). 
«Integration of Ukraine into the European educational space requires changes in 
strategies and tactics of higher education development, forms and methods of 
teaching, reorientation to applied aspects of training courses, self-education and 
self-development of an individual during his life» (Humeniuk, & Oliiar, 2019).

Conclusion of the research. Summarizing the results of the study, we emphasize 
that future lawyers gain economic knowledge not only in the course of mastering 
general humanitarian courses. The economic component of professional intellect 
is formed during acquisition of purely legal disciplines, especially those at the 
intersection of law and economics. A problematic aspect is the perception of a legal 
specialty as «purely humanitarian». As practice shows, a significant factor which 
influence the choice of a university entrant is the absence of mathematics in the 



125

Економічна теорія права

curriculum as a discipline. The student is morally and intellectually unprepared for 
taking university courses aimed at developing economic skills and assuming certain 
mathematical calculations. In his future professional career, such a lawyer will have 
significant problems in understanding most of the complex professional situations 
that arise in modern business. After all, in order to work successfully, a lawyer 
needs economic knowledge.

One of the most common areas of legal practice is the practice of in-house 
counsel, which provides legal support for all business transactions, relationships 
with counterparties (suppliers and contractors, buyers and customers). Such 
a specialist is needed at every major enterprise, regardless of the field of activity. 
In practice, you may encounter systemic problems concerning understanding of 
business processes by lawyers. Quite often, a practicing lawyer is not prepared to 
independently examine primary and consolidated accounting records, financial, 
management and statistical reporting.

Not only internal lawyers are affected by changes. Economic issues are also 
important for attorneys representing clients in general and especially commercial 
courts, lawyers practicing in the field of criminal law (for committing a significant 
number of crimes related to business activities in one way or another). In most 
cases, both prosecution and criminal defense representatives, and professional 
judges themselves in Ukraine, need specialized knowledge in the field of economics 
to deal with fairly routine professional problems. Traditionally, for this purpose, 
they resort to appointment of expertise, involvement of specialists, questioning of 
expert witnesses. Having lawyer’s economic knowledge would greatly simplify 
this process and make it possible to work without intermediaries.
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ІНТЕЛЕКТУ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ: КОМПЕТЕНТНІСНИЙ 

ВЕКТОР

Постановка проблеми. Інтеграція України в європейський освітній простір, 
процеси глобалізації та інформатизації в суспільстві зумовлюють необхідність зміни 
освітньої парадигми – відмову від репродуктивних форм навчання й орієнтацію на 
компетентнісний і діяльнісний підходи. Професійна діяльність юриста в умовах 
ринкової економіки вимагає його належної економічної підготовки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Освітні реалії підтверджують тезу 
про те, що репродуктивна модель відтворення знань стала неефективною; натомість 
компетентна освітня парадигма оновлюється, про що свідчать праці З. Ржевської-
Штефан (аналізує особливості мотивації професійної підготовки майбутніх фахівців), 
Н. Майєр, О. Устименко (розкривають методологічні основи розвитку компетент-
ностей і методичних умінь), Й. Гловацького, Ю. Крюкової, Н. Авшенюк (пропонують 
інноваційні методи навчання, засновані на активному використанні ігрових форм 
у навчальному процесі). Визнаючи незаперечну наукову та практичну значущість 
проведених досліджень, вважаємо, що проблеми формування економічної складової 
професійного інтелекту майбутніх юристів залишаються недостатньо опрацьовани-
ми як на теоретичному, так і методологічному рівні. 

Формулювання цілей. Метою статті є розроблення концептуальних положень 
і формулювання методичних рекомендацій, спрямованих на розвиток економічної 
підготовки майбутніх юристів у контексті формування економічної складової їхньої 
професійної компетентності. Досягнення цілей статті передбачає визначення компе-
тентностей здобувачів вищої освіти у сфері економічних знань, проведення аналізу 
економічної підготовки майбутніх юристів, окреслення основних складових форму-
вання їхньої економічної свідомості. 
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Виклад основного матеріалу. На основі аналізу навчальних планів визначено 
перелік курсів, що формують економічні знання у процесі підготовки юристів. Ви-
явлено необхідність перманентного реагування системи професійної підготовки 
юристів на всі зміни соціально-професійної практики, потребу підвищення рівня 
економічних знань професійного юриста, удосконалення змістової частини навчаль-
них програм, посилення системної роботи над формуванням визначених компонентів 
економічної свідомості студентів. Доведено, що потреба в економічних знаннях для 
професійного юриста визначає значний обсяг економічної складової професійної 
компетентності випускника університету. Недостатній рівень таких знань серед прак-
тиків призводить до уповільнення підтримки економічних процесів на підприємствах, 
до затримок у розгляді господарських спорів у судах різних юрисдикцій. Із розвитком 
економіки зростатиме потреба в більш складних економічних знаннях юристів, перш 
за все тих, що стосуються функціонування систем цінних паперів та фондового ринку. 

Висновки. Економічна складова професійного інтелекту майбутніх юристів 
формується під час засвоєння юридичних дисциплін, що викладаються на стику 
права та економіки. Економічний компонент системи юридичної освіти дозволить 
майбутнім юристам здійснювати повноваження на більш професійному рівні. 
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ДО ПИТАННЯ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ 
БЕЗПОСЕРЕДНЬОГО ОБ’єКТА ПРИХОВУВАННЯ 

ЗЛОЧИНУ (ст. 396 КК УКРАЇНИ)1

Стаття присвячена аналізу наукових підходів до визначення безпосереднього 
об’єкта приховування злочину (ст. 396 КК України), які склалися в сучасній доктри-
ні кримінального права, проведено їх критичний аналіз. Зроблено висновок про 
правову сутність приховування злочину, який полягає в сприянні уникненню відпо-
відальності суб’єктом, який вчинив тяжкий або особливо тяжкий злочин, без надан-
ня допомоги в його вчиненні.

Ключові слова: об’єкт кримінального правопорушення, безпосередній об’єкт 
кримінального правопорушення, елемент складу кримінального правопорушення, 
суспільні відносини, заздалегідь необіцяне приховування злочину.

Постановка проблеми. Проблеми, пов’язані з об’єктом кримінального 
правопорушення, є найбільш складними й одночасно одними з найважливіших 
у теорії кримінального права. Правильне і чітке визначення об’єкта кримі-
нального правопорушення допомагає встановити місце конкретного кримі-
нального правопорушення в системі Особливої частини КК України, належ-
1 © Гуд Т. М., 2021. Стаття публікується на умовах ліцензії Creative Commons – Attribution 4.0 
International (CC BY 4.0).
Статтю розміщено на сайті збірника: http://econtlaw.nlu.edu.ua.
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Право

ним чином здійснити кримінально-правову кваліфікацію вчиненого, призна-
чити справедливе покарання, відмежувати суміжні делікти тощо.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У науці кримінального права 
дослідженню об’єкта кримінального правопорушення (об’єкта кримінально-
правової охорони) приділяється значна увага. Значний внесок у розробку 
проблеми безпосереднього об’єкта злочину за заздалегідь не обіцяне прихо-
вування (ст. 396 КК України) зробили такі науковці, як В. Я. Тацій 
(V. Yа. Tatsiy) [1], О. С. Ізотов (O. S. Isotov) [2], Г. І. Баймурзін (G. I. Bamurzin) [3], 
І. М. Бокоч (I. M. Bokoch) [4], Л. М. Пілявська (L. M. Pilyavskaya) [5], 
Н. Б. Есенбаєв (N. B. Esenbaev) [6] та ін. 

Висловлювалися різні точки зору щодо безпосереднього об’єкта злочину. 
Так, тривалий час серед науковців панувала думка, що даний злочин 
є поліоб’єктним, тобто таким, що одночасно посягає на декілька різних 
об’єктів, зокрема на об’єкт попереднього злочину та власне об’єкт заздалегідь 
не обіцяного приховування цього злочину. Цю позицію відстоювали 
Г. Б. Віттенберг (G. B. Wittenberg) [7], П. М. Панченко (P. M. Panchenko) [7], 
М. І. Ковальов (M. I. Kovalev) [8] та ін. На думку Г. Б. Віттенберга 
(G. B. Wittenberg) і П. М. Панченка (P. M. Panchenko), об’єктами приховуван-
ня злочину, з одного боку, виступають суспільні відносини у сфері попере-
дження, припинення та викриття конкретних злочинів, а з іншого – суспільні 
відносини у сфері попередження злочинів визначеного роду, тобто аналогіч-
ні тим, щодо яких мав місце факт непопередження, неприпинення і невияв-
лення [7, c. 13–14]. У свою чергу, М. І. Ковальов (M. I. Kovalev) зазначав, що 
при приховуванні «контрреволюційних злочинів», кваліфікованих видів роз-
крадань, триваючих і продовжуваних злочинів, а також деяких інших небез-
печних злочинів об’єктом також є об’єкт злочину, що приховується [8, c. 8]. 
А В. О. Кірін (V. O. Kirin) зауважував, що причетність до злочину (до якої 
автор відносить і приховування) спрямована не лише проти нормальної ді-
яльності органів, які ведуть боротьбу зі злочинами, а й певним чином також 
й проти тих законних інтересів, на які ці злочини посягають [9, c. 89].

Проте не всі науковці поділяли й підтримували подібні погляди. Так, 
Г. І. Баймурзін (G. I. Bamurzin) наголошував, що твердження про поліоб’єктність 
приховування дає підстави зробити висновок, що діяльність причетної до 
злочину особи одночасно посягає на декілька об’єктів, якими є «інтереси 
правосуддя» та об’єкт того злочину, у зв’язку з яким виникає ця суспільно 
небезпечна діяльність [3]. При цьому основним, на думку Г. І. Баймурзіна 
(G. I. Bamurzin), визнається об’єкт злочину, про причетність до якого йдеться. 
Уявлення про подвійність природи причетності слід визнавати помилковим, 
оскільки в таких випадках має йтися про співучасть у злочині, а не про при-
четність до злочину. Твердження про подвійність природи причетності ґрун-
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тується на штучному розчленуванні єдиної сутності причетної діяльності. 
Прихильники поліоб’єктності «приховування злочину» намагалися довести, 
що цей злочин може одночасно з розривом у часі із тим, що приховується, 
посягати зовсім на різні об’єкти, що не є тотожними. У цілому у випадках 
заздалегідь обіцяного приховування це можливо, але неприпустимо в роз-
глядуваному злочині. Тому позиція Г. І. Баймурзіна (G. I. Bamurzin) з цього 
питання видається цілком правильною, оскільки заздалегідь не обіцяне при-
ховування злочину має місце після вчинення попереднього злочину, а отже, 
не може бути причиною заподіяння шкоди його об’єкту. 

Формулювання цілей. Метою даного дослідження є науковий аналіз 
сучасних поглядів на безпосередній об’єкт кримінального правопорушення, 
а саме на безпосередній об’єкт приховування злочину (ст. 396 КК України). 

Виклад основного матеріалу. Найбільш істотне значення для правотвор-
чої і правозастосовної діяльності має безпосередній об’єкт кримінального 
правопорушення. Під безпосереднім об’єктом кримінального правопорушен-
ня в науці кримінального права прийнято розуміти конкретні суспільні від-
носини, які поставлені законодавцем під охорону певної статті Особливої 
частини КК і яким заподіюється шкода вчиненим кримінальним правопору-
шенням, що підпадає під ознаки конкретного складу кримінального право-
порушення [1, с. 147]. Такий об’єкт зазвичай установлюється шляхом аналізу 
окремого складу кримінального правопорушення.

У ч. 1 ст. 396 КК передбачена відповідальність за заздалегідь не обіцяне 
приховування тяжкого чи особливо тяжкого злочину. 

Як відомо, безпосередньому об’єкту кримінального правопорушення вна-
слідок вчинення діяння завдається істотна шкода або створюється реальна 
загроза її заподіяння, тож, між діянням і об’єктом кримінального правопору-
шення існує тісний взаємозв’язок. Через вчинення діяння в об’єкті криміналь-
но-правової охорони відбуваються негативні зміни, які виступають суспільно 
небезпечним наслідком вчиненого. Згідно із законом причинності виникнен-
ня будь-якого явища зумовлено факторами, які його породжують. Явище, яке 
призводить до появлення іншого, йменується «причиною», а те, що виникає, – 
«наслідком». Між причиною і наслідком існує тісний діалектичний 
взаємозв’язок. Причина в часі завжди передує наслідку, тобто останній не 
виникає раніше за дію причини. Причина за певних умов обов’язково поро-
джує наслідок або декілька наслідків. Причина і наслідок пов’язані між собою, 
і якщо з’являється причина та достатні умови, тоді виникає і наслідок. Проте 
заздалегідь не обіцяне приховування злочину належить до так званих «по-
хідних злочинів» [10 c. 29]. Саме попередній (основний) злочин зумовлює 
в подальшому потребу в його приховуванні [3, c. 33–35]. Таким чином, без 
основного, попереднього, злочину не може бути і причетного до нього діяння, 
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яким є заздалегідь не обіцяне приховування злочину. До того ж небезпечні 
наслідки злочину, що приховується, не перебувають у причинному зв’язку з 
поведінкою приховувача, ним не породжуються, не викликаються, тобто за-
здалегідь не обіцяне приховування злочину об’єктивно не може посягати, 
заподіювати шкоду об’єкту попереднього діяння. 

За своєю правовою сутністю заздалегідь не обіцяне приховування злочину 
полягає у сприянні уникненню відповідальності суб’єктом основного делікту, 
а не наданні допомоги в його вчиненні [11, c. 30]. Такі дії приховувача можуть 
зумовлювати виникнення у винної особи, яка вчинила попередній злочин, 
відчуття безкарності, укріплювати її рішучість, бажання щодо вчинення інших 
(наступних) злочинних діянь, проте навіть у цьому разі, як слушно зазначає 
О. І. Семикіна (O. I. Semikinа), поведінка приховувача виступає лише умовою, 
а не причиною подальших злочинних дій особи [12, c. 44–46]. Отже, безпо-
середнім об’єктом заздалегідь не обіцяного приховування злочину не може 
бути об’єкт основного діяння, тобто досліджуваний делікт має власний, само-
стійний, відмінний від останнього, безпосередній об’єкт. 

Даний погляд на безпосередній об’єкт заздалегідь не обіцяного прихову-
вання злочину не є новим для науки кримінального права. Багато науковців 
дотримуються схожої позиції. Разом із тим деякі з них висловлюють різні 
думки з приводу визначення цього елементу досліджуваного складу злочину. 
Так, І. С. Власов (I. S. Vlasov) та І. М. Тяжкова (I. M. Tirkova), формуючи 
систему злочинів проти правосуддя за єдністю безпосереднього об’єкта, від-
носять приховування злочинів до злочинів проти правосуддя, які порушують 
безперешкодне отримання правосуддям відомостей про злочин та обставини 
його вчинення [13, c. 52]. На переконання Л. М. Пілявської (L. M. Pilyavskaya), 
приховування злочину перешкоджає нормальному функціонуванню органів 
досудового слідства, розкриттю злочину та злочинця, суттєво ускладнює 
роботу відповідних правоохоронних органів, заважає викриттю особи зло-
чинця та, як наслідок, призначенню справедливого покарання [5, с. 598–603]. 
У свою чергу, О. С. Горелік (O. S. Gorelik), Л. В. Лобанова (L. V. Lobanova) вба-
чають у приховуванні злочину поведінку, яка перешкоджає розкриттю зло-
чину, встановленню особи злочинця і тим самим порушує нормальну діяль-
ність органів правосуддя у сфері боротьби зі злочинністю [14, с. 202]. 

Деякі з науковців визначають безпосередній об’єкт цього злочину як нор-
мальну діяльність правоохоронних і судових органів [2, c. 92]. Однак роз-
криття змісту безпосереднього об’єкта даного злочину через таке оціночне 
поняття, як «нормальна діяльність», на наш погляд, є недостатньо виправда-
ним й обґрунтованим, бо у зв’язку з цим виникають питання, яка саме діяль-
ність правоохоронних органів є «нормальною» та де знаходиться межа між 
нормальною і ненормальною.
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Окремі автори, розкриваючи сутність безпосереднього об’єкта прихову-
вання злочину, намагаються конкретизувати коло суспільних відносин, проти 
яких він фактично спрямований. Так, А. В. Савченко (A. V. Savchenko) безпо-
середнім об’єктом визнає відносини, що перешкоджають своєчасному роз-
криттю та недопущенню злочину [15, c. 151]. Автори навчального посібника 
«Злочини проти правосуддя» вважають, що приховування злочинів належить 
до тих діянь, які посягають на відносини, що забезпечують своєчасне роз-
криття та припинення злочинів [16, c. 87]. Такої ж думки дотримуються 
С. С. Мірошниченко (S. S. Miroshnichenko) [17, с. 244–246], В. В. Мульченко 
(V. V. Mulchenko) [18, c. 208] та ін. 

Проаналізувавши існуючі точки зору щодо визначення безпосереднього 
об’єкта досліджуваного злочину, можемо констатувати, що деякі дослідники 
не включають до нього відносини, які виникають у сфері діяльності суду. 
Зокрема, Н. Б. Есенбаєв (N. B. Esenbaev) називає безпосереднім об’єктом цього 
делікту суспільні відносини у сфері діяльності відповідних державних органів 
із запобігання, припинення та розкриття злочинів, що є невід’ємною частиною 
нормального відправлення правосуддя [6, c. 57]. Натомість В. Г. Трифонов 
(V. G. Trifonov) вважає, що причетна поведінка в усіх випадках перешкоджає 
нормальній діяльності державних органів із попередження, припинення та 
розкриття суспільно небезпечних діянь інших осіб, притягнення їх до відпо-
відальності, що означає незмінність об’єкта причетності при всьому різно-
манітті суспільних відносин, на які посягає основне діяння [19, c. 9, 15]. 

Суспільні відносини як об’єкт кримінального правопорушення мають 
внутрішню структуру, яка є незмінною, а їх елементами виступають: 
1) суб’єкти; 2) предмет і 3) соціальний зв’язок. У цьому контексті слід додати, 
що немає безсуб’єктних відносин, оскільки відсутність такого компонента 
суперечить їх сутності. Якщо основою виокремлення, наприклад, політичних 
чи економічних відносин є їх об’єкти (політична влада і власність на засоби 
виробництва відповідно), то основою відмежування соціальних відносин є їх 
суб’єкти – соціальні спільності людей [20, c. 170]. Отже, якщо немає учасни-
ків відносин, то немає і самих відносин.

В Україні як у демократичній, соціальній, правовій державі більшість від-
носин закріплена і врегульована нормативними актами. Згідно зі ст. 3 
Конституції України одним із пріоритетних напрямів функціонування держа-
ви є захист прав і свобод людини і громадянина, охорона прав і законних ін-
тересів державних та недержавних організацій, об’єднань громадян, бороть-
ба з правопорушеннями. Із цього видно, що виникають відносини між держа-
вою (державними органами) і громадянином чи об’єднанням громадян (йдеть-
ся про надання захисту, забезпечення охорони). Так, у ст. 2 Закону України 
«Про Національну поліцію» [21] зазначено, що основними завданнями поліції 
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є надання поліцейських послуг у сферах: забезпечення публічної безпеки 
і порядку; охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і дер-
жави; протидії злочинності; надання в межах, визначених законом, послуг 
з допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних причин або 
внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги. Можемо гово-
рити про законодавче закріплення певних відносин, а саме: охорона, надання 
допомоги тощо, які в той же час, як уже зазначалося, є і завданнями. Відповідно 
до ст. 6 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» [22] підста-
вами для проведення оперативно-розшукової діяльності може виступати ін-
формація про: кримінальні правопорушення, що готуються; осіб, які готують 
вчинення кримінального правопорушення; осіб, які переховуються від органів 
досудового розслідування, слідчого судді, суду або ухиляються від відбуван-
ня кримінального покарання, тощо. 

Досить часто факти вчинення кримінальних правопорушень є очевидни-
ми: заподіяння тілесних ушкоджень, вбивство, грабіж тощо. Про ці факти 
повідомляють потерпілі, їх родичі, свідки, працівники медичних установ та 
інші фізичні або юридичні особи. У той же час у багатьох випадках ці факти 
ретельно приховуються і для їх виявлення потрібні значні зусилля органів, 
що ведуть боротьбу зі злочинністю. Протидія злочинності передбачає цілий 
комплекс заходів, основне місце серед яких посідає досудове розслідування 
кримінальних правопорушень [23, c. 296]. Досудове розслідування − стадія 
кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей 
про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розсліду-
вань (ЄРДР) і закінчується закриттям кримінального провадження або на-
правленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування 
примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про 
звільнення особи від кримінальної відповідальності (п. 5 ч. 1 ст. 3 КПК). 
Здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до ЄРДР або 
без такого внесення не допускається і тягне за собою передбачену законом 
юридичну відповідальність (ст. 241 КПК). Основний зміст розслідування 
становить діяльність зі збирання, дослідження, оцінки, перевірки та вико-
ристання доказів (доказування), розкриття кримінальних правопорушень, 
забезпечення захисту прав і свобод людини. Називаючи розслідування «до-
судовим», законодавець тим самим акцентує увагу на його співвідношенні 
з основною частиною судового провадження в першій інстанції − судовим 
розглядом. Досудове розслідування передує судовому провадженню в першій 
інстанції і покликане забезпечити його успішне проведення. Характерними 
рисами цієї стадії процесу є швидкість, усебічність, повнота та неупере-
дженість дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення 
[24, c. 13]. 
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Суб’єктами відносин у сфері досудового розслідування, з одного боку, 
є власне органи, які провадять таку діяльність та здійснюють нагляд за нею, 
а саме слідчий та прокурор, які наділені відповідними повноваженнями, за-
кріпленими ст. 36 та ст. 40 КПК (наприклад, слідчі органів внутрішніх справ, 
органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, 
органів безпеки, органів державного бюро розслідувань (ст. 216 КПК)) [4, 
c. 307–310]. Як виняток закон передбачає можливість здійснення досудового 
розслідування щодо кримінальних правопорушень іншими особами − службо-
вими особами, уповноваженими на вчинення процесуальних дій [24, c. 270]. 
З іншого – суб’єктами цих суспільних відносин є особи, які: 1) мають і відстою-
ють власний інтерес (потерпілий, підозрюваний, обвинувачений, цивільний 
позивач, цивільний відповідач); 2) захищають і представляють інтереси «третіх 
осіб» (захисник, представник цивільного позивача, представник цивільного 
відповідача); 3) сприяють здійсненню досудового розслідування: свідок, заявник 
про злочин, поняті, перекладач, експерт, спеціаліст тощо [25, c. 87, 88]. 

Предметом суспільних відносин є те, з приводу чого або у зв’язку з чим 
існують ці суспільні відносини. Досудове розслідування – це здійснювана 
відповідно до вимог кримінального процесуального закону діяльність органів 
досудового розслідування, спрямована на встановлення ознак кримінального 
правопорушення, виявлення особи, яка його вчинила, збирання, дослідження, 
оцінку, перевірку і використання доказів, забезпечення правильного застосу-
вання закону, охорону прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, 
а також суспільства та держави (п. 5 ч. 1 ст. 3 КПК). Дана стадія криміналь-
ного провадження є лише частиною кримінального судочинства. У межах 
досудового розслідування не проводиться судова діяльність, пов’язана із ви-
рішенням питань про винуватість або невинуватість особи, застосування до 
неї покарання, інших заходів кримінально-правового впливу або виправдання 
невинуватого. Проте під час нього вивчається більшість доказів, виявляються 
сліди кримінального правопорушення, установлюється та розшукується осо-
ба, яка його вчинила, тощо. Таким чином, існування даної стадії зумовлено 
необхідністю виконання попередньої процесуальної діяльності для того, щоб 
вже до розгляду судом відповідних матеріалів установити наявність чи від-
сутність фактичних і правових підстав притягнення особи до кримінальної 
відповідальності [26, c. 14]. Із наведеного можна зробити висновок, що пред-
метом суспільних відносин, які є об’єктом злочину, передбаченого ст. 396 КК, 
є висновки суб’єктів досудового розслідування, які відповідають об’єктивним 
обставинам вчиненого делікту [27]. Останні виступають підставою висунен-
ня підозри та обвинувачення у вчиненні злочину конкретною особою, а також 
забезпечують захист осіб від незаконного та необґрунтованого обвинувачен-
ня і засудження. 
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Нарешті, ще один обов’язковий елемент суспільних відносин – це соці-
альний зв’язок між суб’єктами, під яким прийнято розуміти певну взаємодію, 
взаємозв’язок суб’єктів суспільних відносин, який може проявлятися у формі 
певної діяльності учасників відносин або ж у формі їх певного стану. 
Соціальний зв’язок як зміст суспільних відносин може бути динамічним (має 
свій прояв у суспільно значущій діяльності суб’єктів відносин) і статичним 
(права та обов’язки суб’єктів відносин) [28, c. 139, 140]. 

У динамічному аспекті соціальним зв’язком суспільних відносин, постав-
лених під охорону ст. 396 КК України, можна визнати діяльність органів до-
судового розслідування щодо встановлення всіх обставин вчиненого кримі-
нального правопорушення. 

У статичному аспекті соціальний зв’язок між учасниками цих відносин 
проявляється в сукупності повноважень, функцій, завдань, обов’язків щодо 
всебічного, швидкого, неупередженого, повного розслідування, щоб кожен, 
хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідаль-
ності з урахуванням ступеня своєї вини, а жоден невинуватий не був обви-
нувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому 
процесуальному примусу. Указані компетентні органи та службові особи не 
повинні витрачати зайвого часу, матеріальних та адміністративних ресурсів 
на проведення розслідування кримінального правопорушення та розшук осо-
би, що його вчинила, у той час як інші учасники досліджуваних суспільних 
відносин мають право на забезпечення захисту їх прав і свобод, щоб жоден 
не був необґрунтовано обвинувачений у вчиненні кримінального правопору-
шення або не став потерпілим від нерозкритого кримінального правопору-
шення, що було реально вчинено, і одночасно вони не повинні створювати 
перешкод щодо проведення такої діяльності шляхом переховування слідів, 
знарядь, засобів, предметів злочинного діяння, предметів, здобутих злочинним 
шляхом, особи, що вчинила злочин. 

Таким чином, соціальний зв’язок як зміст суспільних відносин, що роз-
глядаються, може бути визначений як взаємодія органів досудового розсліду-
вання та фізичних осіб, що проявляється, з одного боку, у законних процесу-
альних діях компетентних органів і службових осіб зі встановлення фактичних 
обставин вчиненого кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли, 
а з іншого – у відповідному стані захисту членів суспільства від незаконного 
й необґрунтованого обвинувачення та обмеження їх прав і свобод. 

Висновки. 1. Наведене дозволяє зробити висновок про те, що злочин, 
передбачений ст. 396 КК, посягає на суспільні відносини, які забезпечують 
реалізацію органами досудового розслідування своїх повноважень у сфері 
всебічного, швидкого, повного та неупередженого розслідування криміналь-
ного провадження. 
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2. Вивчення структури досліджуваних відносин дозволяє встановити й ме-
ханізм заподіяння шкоди вказаному об’єкту кримінально-правової охорони. 
З огляду на те, що фізичні особи при переховуванні злочинця, знарядь і засо-
бів вчинення злочину, слідів злочину чи предметів, здобутих злочинним 
шляхом, унеможливлюють або значно ускладнюють встановлення всіх 
об’єктивних обставин вчиненого у відповідному кримінальному проваджен-
ні, це призводить до пошкодження або руйнації соціального зв’язку між 
суб’єктами досліджуваних суспільних відносин або взагалі перешкоджає їх 
виникненню. При цьому перешкоджання, деформація або розрив такого 
зв’язку в переважній більшості випадків відбувається «ззовні», тобто на ці 
суспільні відносини негативно впливають особи, які не є суб’єктами цих від-
носин. 

3. У той же час у деяких випадках такий вплив можливий і з боку самих 
учасників цих відносин. Наприклад, особа, яка має статус свідка злочину, 
здійснює переховування знарядь або засобів вчинення цього злочину. Унаслідок 
впливу на соціальний зв’язок даних відносин порушується порядок прове-
дення досудового розслідування щодо всебічного, швидкого, повного та не-
упередженого з’ясування всіх обставин вчиненого злочину та встановлення 
особи, яка його вчинила, що є необхідною передумовою притягнення особи 
до відповідальності за вчинене кримінальне правопорушення. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО 
ОБъЕКТА СОКРЫТИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ (ст. 396 УК УКРАИНЫ)

Статья посвящена анализу научных подходов к определению непосредственного 
объекта сокрытия преступления (ст. 396 УК Украины), которые сложились в совре-
менной доктрине уголовного права, проведен их критический анализ. Раскрыты 
особенности объекта данного преступления, установлено, что он одновременно по-
сягает на несколько различных объектов, в частности объект предварительно совер-
шенного тяжкого или особо тяжкого преступления и на общественные отношения 
в сфере правосудия, которые являются родовым объектом сокрытия преступления. 
Сделан вывод о правовой сущности сокрытия преступления как содействия избега-
нию ответственности субъектом, который совершил тяжкое или особо тяжкое пре-
ступление, без оказания помощи в его совершении. Доказано, что непосредственным 
объектом сокрытия преступления (ст. 396 УК Украины) не может выступить объект 
основного деяния, то есть исследуемый деликт имеет собственный, самостоятельный, 
отличный от последнего, непосредственный объект. Для определения непосредствен-
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ного объекта данного деликта был исследован механизм причинения вреда в резуль-
тате совершения этого деяния.

Ключевые слова: объект уголовного преступления, непосредственный объект 
уголовного преступления, элемент состава уголовного преступления, общественные 
отношения, заранее не обещанное сокрытие преступления.
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THE qUESTION CONCERNING DETERMINING A DIRECT OBJECT 
OF THE CONCEALMENT OF AN OFFENCE (ARTICLE 396  

OF THE CRIMINAL CODE OF UKRAINE)

Problem setting. Problems related to an object of offence are the most complicated 
and, simultaneously, one of the most important in the criminal law theory. The correct and 
clear definition of an object of offence enables to indicate the place of a certain offence in 
the system of the Special Part of the Criminal Code of Ukraine (CCU), to appropriately 
perform criminal and legal classification of a committed offence, to impose a fair 
punishment, to delink adjacent delicts, etc. 

Recent research and publication analysis. The criminal law science attaches 
considerable attention to researching an object of offence (an object of legal protection). 
A number of scientists such as V. Ya. Tatsiy [1], O. S. Isotov [2], G. I. Bamurzin [3], 
I. M. Bokoch [4], L. M. Pilyavskaya [5], N. B. Esenbaev [6], et al. have significantly 
contributed to developing a problem of a direct object of offence related to the previously 
unpromised concealment (article 396 of the CCU). 

Paper objective. The paper’s objective is to scientifically analyse contemporary 
opinions on a direct object of offence, namely on a direct object of the concealment of an 
offence (article 396 of the CCU). 

Paper main body. The previously unpromised concealment of an offence belongs to 
so-called «derivative crimes». Without a major previous crime, the previously unpromised 
concealment as an act implicated in that crime cannot exist. There are no case and effect 
relationships between dangerous consequences of a concealed offence and behavior of 
a concealer. These dangerous consequences are neither caused nor provoked by a concealer. 
The legal essence of the previously unpromised concealment implies facilitating the 
avoidance of liability by an offender of a major delict rather than assisting an offender in 
committing this offence. 

Social relationships as an object of criminal offence have internal structure: a) offenders; 
b) a subject and c) a social connection being an interaction of pre-trial investigation authorities 
and physical persons, which manifests itself, on the one hand, in the form of legal procedure 
actions of competent authorities and officials oriented towards proving factual circumstances 
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of committed criminal offence and persons, who committed it, and, on the other hand, in the 
form of the corresponding state of protecting members of a society from the illicit and 
unsubstantiated conviction alongside restriction of their rights and liberties. 

Conclusion of the research. 1. An offence, which is contemplated by the article 396 
of the CCU, trespasses on social relationships, which help pre-trial investigation authorities 
to exercise their powers in the sphere of comprehensive, rapid, full, and unprejudiced 
investigation of criminal proceedings. 

2. Studying the structure of the researched relationships enables to indicate a mechanism 
for the infliction of harm on a determined object of legal protection, damage, and destruction 
of a social connection between participators of researched social relationships or impedes 
their emergence at all. At the same time, the impediment, deformation, or disparity of such 
connection in most cases occur «externally», that is to say persons, who are not participators 
of these social relationships, negatively influence them. 

3. In some cases, such influence is possible on the part of participators of these 
relationships. 

Short Abstract for an article
Abstract. The article is dedicated to analysing scientific approaches to determining 

a direct object of the concealment of an offence (article 396 of the CCU) formed in the 
contemporary criminal law doctrine. The author has critically examined these approaches. 
The author has made a conclusion on the legal essence of the concealment of an offence, 
which implies facilitating the avoidance of liability by an offender, who has committed 
a grave or special grave offence, without assisting an offender in committing this offence. 

Key words: object of criminal offence, direct object of criminal offence, elements of 
criminal offence, social relationships, previously unpromised concealment of an offence.
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Розкрито актуальність, теоретичну обґрунтованість, методичне та практичне 
значення навчального посібника «Економічна політика держави»2, підготовленого 
авторським колективом Київського національного торговельно-економічного універ-
ситету. Проаналізовано його зміст і структуру, логіку, наукові та методичні основи 
викладення навчального матеріалу. Визначено роль навчального посібника у форму-
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Сучасний світ характеризується зростаючою нестабільністю соціально-
економічної динаміки. Це пов’язано перш за все з формуванням інформацій-
но-мережевої системи господарювання, закономірності функціонування якої 
суттєво відрізняються від індустріально-ринкової економіки. До цього дода-
ються дестабілізаційні впливи природних, кліматичних, техногенних та інших 
чинників. У цих умовах зростає роль держави як представника суспільних 
інтересів, здатного системно протидіяти виникаючим загрозам і забезпечува-
ти стійкий розвиток. Пандемія COVID-19 яскраво продемонструвала необ-
хідність діяльності держави як активного агента соціально-економічних 
процесів. Проте в теоретичних концепціях мейнстріму роль держави продов-
жує зводитися переважно до заміщення провалів ринку. Тому вихід у світ 
навчального посібника «Економічна політика держави», у якому системно 
розкриваються теоретичні засади, мета і функції держави, її завдання та на-
прями діяльності в економіці, інструментарій, методи та механізми впливу 
бюджетно-податкової, грошово-кредитної та інших складових економічної 
політики на динаміку економічних процесів, є гідним внеском у формування 
у студентів і громадян України загалом економічного мислення і наукових 
підходів до вирішення проблем господарювання. 

Формування ринкової економіки із соціальною орієнтацією пов’язане 
з інституційною активністю держави в економіці. Особливої яскраво ця проб-
лема висвітлена останніми подіями, які відбуваються в міжнародному еконо-
мічному просторі та пов’язані зі зростанням рівня турбулентності й невизна-
ченості. Глобальна пандемія коронавірусу актуалізувала фокусування дослід-
ницького вектора на аналізі рівня та глибини присутності держави 
в економіці, загострила проблему необхідності державної підтримки цілих 
секторів і видів економічної діяльності за допомогою насамперед інструмен-
тарію фіскальної та монетарної політики. Це ще раз підтверджує своєчасність 
підготовки навчального посібника науковцями Київського національного 
торговельно-економічного університету. 

Про актуальність цієї проблематики свідчить те, що в липні 2021 р. в умо-
вах подвійної кризи – пандемії COVID-19 і зміни клімату – Група Світового 
банку та Міжнародний валютний фонд створили Консультативну групу ви-
сокого рівня (КДВУ) з питань сталого і всеосяжного відновлення й економіч-
ного зростання, щоб допомогти забезпечити впевнене відновлення економіки 
та визначити траєкторію «зеленого», сталого й інклюзивного розвитку на 
найближче десятиліття. Її метою є розвиток розуміння основних питань еко-
номічної політики та інституційних питань, які визначатимуть підхід до 
кількох взаємопов’язаних проблем: двох криз, у зв’язку з якими зростає рівень 
бідності та нерівності, а також структурних недоліків, які існували до панде-
мії [1]. 
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Ця проблематика також активно обговорюється в Україні. Навесні 2021 р. 
в Інституті економіки та прогнозування НАН України було організовано і про-
ведено Міжнародну дискусійну платформу «Трансформація функцій держави 
в умовах глобалізації», де взяли участь представники України, Китаю, Великої 
Британії, Румунії, Молдови, Азербайджану, Грузії, Казахстану. Ряд статей, 
підготовлених на матеріалах цієї платформи, опубліковано в журналі 
«Економіка України» (№ 7 і № 8 за 2021 р.).

Автори навчального посібника виходять із того, що роль держави в еконо-
міці доцільно розглядати у двох основних аспектах: забезпечення державою 
умов для реалізації загальносуспільних інтересів і погодження інтересів усіх 
категорій населення. Саме держава має змогу впливати на економіку, стиму-
люючи або обмежуючи розвиток певних сфер економічних відносин. При 
цьому, незважаючи на свою значущість і відносну самостійність, держава не 
може змусити суспільство жити за такими правилами, які суперечать 
об’єктивним економічним законам або для яких ще не повною мірою створе-
но реальні умови. 

Економічна політика є органічною єдністю економічної стратегії та еко-
номічної тактики. Економічна стратегія ґрунтується на ідентифікації довго-
строкових цілей розвитку економіки та пріоритетних напрямів їхнього до-
сягнення. Ідеться про підсистему в системі економічної політики забезпечен-
ня адекватності господарського механізму цілям і шляхам стратегічного 
розвитку всієї країни. Економічна стратегія є важливим елементом економіч-
ної політики. Вона розробляється здебільшого як соціально-економічна про-
грама та платформа. Економічна тактика ґрунтується на розробленні й упро-
вадженні ефективних господарських рішень, а також методів здійснення 
економічної стратегії. За своєю сутністю саме економічна тактика передбачає 
забезпечення цілей і напрямів стратегічного розвитку національної економіки.

Навчальний посібник має логічну структуру і складається з шістнадцяти 
розділів, у яких послідовно та достатньо повно розкрито предмет і методи 
економічної політики, висвітлено методологічні засади її формування й реа-
лізації. Важливим для формування економічного мислення є те, що автори 
дають аналіз історичної еволюції ролі держави та її економічної політики. 

У навчальному посібнику розкриваються також інституційні засади еко-
номічної політики, принципи бюджетно-податкового та монетарного регулю-
вання, питання державної політики у сфері корпоративного управління. 
Окремі розділи посібника присвячено аналізові комплексу питань регулюван-
ня інноваційно-інвестиційних процесів, інструментарію впливу на структуру 
національної економіки, дослідженню стійкості економіки до шоків у систе-
мі чинників економічної безпеки країни, соціальної, зовнішньоекономічної 
політики уряду за умов сучасних глобалізаційних викликів.
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У роботі виокремлено цілу низку економічних функцій держави (с. 63–64). 
Це зроблено на основі узагальнення функціональних підходів. У цьому кон-
тексті як побажання для подальшої роботи можна рекомендувати врахувати 
класифікацію, що розмежовує сутнісні та похідні економічні функції [2]. 

Показово, що автори навчального посібника є відомими фахівцями в до-
слідженні проблем державної економічної політики і системно працюють 
у цьому напрямі протягом тривалого часу, про що свідчать підготовлені ними 
як навчальні видання, так і публікації у провідних наукових виданнях нашої 
країни [3–6]. 

Посібник є добре ілюстрованим, що покращує сприйняття наведеного 
матеріалу. Кожен розділ навчального посібника логічно закінчується конт-
рольними запитаннями та завданнями, що дає можливість для здійснення 
самоперевірки рівня засвоєння знань. Безсумнівно, українське академічне 
співтовариство отримало фундаментальне видання, яке слугуватиме надійним 
підґрунтям для підготовки майбутніх фахівців. Його можуть використовувати 
науковці, викладачі, фахівці-практики, працівники органів публічного управ-
ління та місцевого самоврядування, а також усі, хто цікавиться проблематикою 
економічної політики держави. 
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ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ, 
ЯКІ ПОДАЮТЬСЯ ДО ЗБІРНИКА НАУКОВИХ ПРАЦЬ 

«ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ПРАВО»

Для публікації статті необхідно подати до редакції:
– електронний варіант статті, надісланий на електронну адресу редколегії: 

econom_theory@ukr.net;
– примірник статті, роздрукований на принтері, вичитаний і підписаний усіма 

авторами, з позначкою про дату її надходження до редакції;
– довідку про автора (-ів): прізвище, ім’я, по батькові повністю, посада та місце 

роботи, науковий ступінь, вчене звання, контактна інформація (телефон, особистий 
e-mail автора, поштова адреса (з індексом) організації, де працює автор), ідентифі-
катор ORCID ID, розділ збірника, у якому доцільніше розмістити статтю;

– рецензія кандидата чи доктора наук відповідної спеціальності та витяг із про-
токолу засідання відповідної кафедри (відділу) про рекомендацію статті до друку, 
якщо автори не мають наукового ступеня;

– фотографію автора (співавторів) статті форматом 4×5,5 з розширенням *.jpg, 
якості 600×600 dpi;

– ліцензійну згоду автора (або співавторів) на розміщення статті в мережі Інтер-
нет на сайті Наукової бібліотеки Національного юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого (http://library.nlu.edu.ua/), сайтах журналу «Економічна теорія та 
право» (http://econtlaw.nlu.edu.ua) та Національної бібліотеки України імені В. І. Вер-
надського (http://www.nbuv.gov.ua).

Технічні вимоги до статті
Обсяг статті – 18–30 аркушів, включаючи рисунки, таблиці, графіки, список ви-

користаної літератури, розширену анотацію.
Текст статті має бути набраний у текстовому редакторі WORD for WINDOWS 

шрифтом Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, абзацний від-
ступ – 1,25 см, береги: ліворуч – 3 см, праворуч – 1,5 см, угорі та внизу – 2 см. Орі-
єнтація – книжкова.

При підготовці рукопису не слід користуватися для форматування тексту про-
білами, табуляцією тощо; застосовувати колонтитули та автоматичне перенесення 
слів. Таблиці повинні мати вертикальну орієнтацію і будуватися за допомогою 
майстра таблиць редактора Word, формули необхідно готувати в редакторі Microsoft 
Equation Editor 2.0. Не допускається використання сканованих або сфотографованих 
схем, рисунків, таблиць тощо.

Вимоги щодо оформлення статті:
– у лівому верхньому куті першої сторінки зазначається шифр УДК;
– наступний рядок – відомості про автора (співавторів) мовою статті: прі-

звище, ім’я, по батькові (великими літерами, шрифт напівжирний), науковий ступінь, 
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вчене звання, повна назва посади, установи, де працює чи навчається автор (співав-
тори); місто, де розташована організація, та країна; e-mail і ORCID ID автора;

– у правому верхньому куті першої сторінки розміщується фото автора (ав-
торів);

– нижче по центру наводиться назва статті мовою статті (великими літера-
ми, шрифт напівжирний);

– джерела фінансування досліджень. Якщо стаття містить матеріали досліджень, 
що проводилися в межах грантів, цільових програм, фундаментальних або прикладних 
досліджень за рахунок видатків державного бюджету або за фінансової підтримки 
інших установ, указати цей факт у виносці до заголовка статті. Такі роботи заслуго-
вують на особливу увагу та схвалення журналів, що включені до наукометричних баз.

Наприклад:
1 Роботу виконано в межах цільової комплексної програми «Соціально-еконо-

мічна модернізація України та формування інноваційної моделі розвитку» (номер 
державної реєстрації 0111u000961) та фундаментального дослідження «Науково-
теоретичні проблеми формування, розвитку та інституційної побудови правової 
економіки в Україні» за рахунок видатків державного бюджету (номер державної 
реєстрації 0115U000326);

– коротка анотація до статті (до 50 слів) і ключові слова (5–7) мовою статті 
(кегль – 12, міжрядковий інтервал – 1,5).

Для статей, написаних на економічну тематику, під «Ключовими словами» вка-
зується JEL Classification (кількість – від 1 до 5, в одному рядку. Наприклад: JEL 
Classіfіcatіon: I23, M21). Більш детально:

http://en.wikipedia.org/wiki/JEL_classification_codes;
– текст статті;
– список використаної літератури;
– references;
– відомості про автора (співавторів) російською мовою (кегль – 12, міжряд-

ковий інтервал – 1,5): прізвище, ім’я, по батькові (шрифт напівжирний), науковий 
ступінь, вчене звання, повна назва посади, установи, де працює чи навчається автор 
(співавтори); місто, де розташована організація, та країна;

– нижче по центру наводиться назва статті російською мовою (кегль – 12, 
міжрядковий інтервал – 1,5, шрифт напівжирний);

– нижче коротка анотація до статті (до 50 слів) і ключові слова (5–7) росій-
ською мовою (кегль – 12, міжрядковий інтервал – 1,5);

– розширена анотація обсягом від 2 до 3 тис. знаків англійською мовою (кегль – 
14, міжрядковий інтервал – 1,5).

Анотація англійською мовою повинна відповідати таким вимогам: інформатив-
ність (не містити загальних слів); оригінальність (бути написаною автентичною 
англійською мовою); змістовність (відображати основний зміст статті та результати 
досліджень); структурованість (дотримуватися логіки викладу матеріалу в статті), 
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компактність. Анотація має лаконічно описувати авторські результати та висновки, 
а не загальну ситуацію по проблемі. Ключові слова мають бути максимально спе-
цифічними, слід уникати загальної термінології та не повторювати назву статті.

Структура наукової статті:
– постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науко-

вими чи практичними завданнями;
– аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання цієї 

проблеми і на які спирається автор статті, виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми, яким присвячено статтю;

– формулювання цілей статті (постановка завдання);
– виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих 

наукових результатів;
– висновки з цього дослідження і перспективи подальшого розвитку в цьому 

напрямі.
Список використаних джерел
наводиться в кінці статті (кегль – 12). Використана література подається загаль-

ним списком за порядком її згадування в тексті у квадратних дужках (наприклад, [1, 
с. 22], або [1], або [1; 5]). Усі статистичні дані, цитати мають бути підкріплені та 
закінчуватися посиланнями на джерела. Cлід уникати посилань на газети, підручни-
ки, навчальні посібники. Редакційна колегія рекомендує посилатися на статті з на-
укових збірників із глобальними індексами цитування (Scopus, Web of Science).

Cписок використаних джерел має складатися з двох частин: СПИСОК ВИКО-
РИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ та REFERENCES.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ – список джерел мовою оригіна-
лу, оформлених відповідно до українського стандарту бібліографічного опису (ДСТУ 
8302:2015: Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. 
Київ, 2016).

REFERENCES – список використаної літератури, транслітерований у романсько-
му алфавіті й оформлений згідно з міжнародним бібліографічним стандартом АРА:

http://www.apastyle.org/ або
http://www.apastyle.org/learn/quick-guide-on-references.aspx
http://www.ecu.edu/cs-dhs/laupuslibrary/upload/apa_style_guide_6th_ed_oct09.pdf
http://soskin.info/userfiles/file/CHASOPYS/APA-2010.pdf
https://library.westernsydney.edu.au/main/sites/default/files/cite_APA.pdf
Назви періодичних українсько- та російськомовних видань (журналів, збірників 

і матеріалів конференцій) у REFERENCES подаються транслітерацією та англій-
ською мовою.

Транслітерування українських джерел: http://www.slovnyk.ua/services/translit.php
Транслітерування російських джерел: http://translit.net/
Якщо мовою статті є англійська, бібліографічний опис джерел не трансліте-

рується.
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Робота редакції з авторами
Рукопис статті передається на подвійне сліпе рецензування членами редколегії та 

експертами відповідно до наукового напряму статті. Остаточне рішення про публі-
кацію приймає редакційна колегія, яка має право відхиляти матеріали, повертати їх 
на доопрацювання, скорочувати й редагувати.

Матеріали, які надійшли до редакції з порушенням зазначених вимог, не реєстру-
ються й не розглядаються, а повертаються авторам для доопрацювання.

Точка зору редакційної колегії може не збігатися з точкою зору авторів статей.
Автор (співавтори) статті є відповідальним за правильність і достовірність 

викладеного матеріалу, належність останнього йому особисто, точність викладе-
них у роботі фактів (даних) та якість перекладу цитат з іншомовних джерел 
(за наявності).

Зразки ліцензійної згоди на публікацію (додаток 1), анотації до статті англійською 
мовою (додаток 2) та оформлені статті (додаток 3) розміщено на сайті збірника на-
укових праць «Економічна теорія та право»: http://econtlaw.nlu.edu.ua/.

Порядок рецензування статей
Рецензування рукописів наукових статей, поданих авторами у збірник «Еконо-

мічна теорія та право», спрямовано на підтримку високої якості економічних і юри-
дичних досліджень та убезпечення їхніх результатів від плагіату і недобросовісного 
використання. Принципами рецензування є незалежність, об’єктивність, висока 
компетентність, обґрунтованість висновків, етичність та неупередженість наукової 
експертизи. У збірнику друкуються матеріали, які раніше не публікувалися і не при-
значені для одночасної публікації в інших виданнях.

Стаття приймається до розгляду лише за умови, що вона відповідає вимогам 
до авторських оригіналів статей, надрукованим у збірнику.

Перед передачею на рецензування всі статті перевіряються на відсутність плагі-
ату (неправомірного запозичення), актуальність, відповідність до наукової спрямо-
ваності (профілю) збірника. При виявленні плагіату або недостовірних даних і по-
силань стаття знімається з рецензування.

Рецензування рукописів є подвійним сліпим (double-blind peer review) і перед-
бачає рецензування та рекомендацію наукової статті до опублікування членом (або 
членами) редакційної колегії збірника, який є експертом із проблем, що досліджу-
ються автором, а також запрошеними вітчизняними або закордонними фахівцями 
в певній галузі економіки та права.

Головні вимоги до рецензентів збірника та їх персональний склад визначаються 
рішенням редакційної колегії.

Рецензент рукопису повинен визначити актуальність, самостійність, методоло-
гічну та теоретичну обґрунтованість, новизну та практичне значення результатів 
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дослідження, відповідність до вимог щодо структури та оформлення статей, що 
публікуються у фахових виданнях, відповідність статті науковому рівню, тематиці, 
вимогам і редакційній політиці збірника наукових праць «Економічна теорія та 
право» та доцільність її публікації.

Якщо в рецензії містяться рекомендації щодо виправлення і доопрацювання 
статті, редакційна колегія направляє автору текст рецензії з пропозицією врахувати 
їх при підготовці нового варіанта статті або аргументовано їх спростувати. Стаття, 
надана автором у редакцію після усунення зауважень, розглядається в загальному 
порядку. Остаточне рішення щодо публікації статті приймається редакційною коле-
гією, яка має право відхиляти матеріали, повертати їх на доопрацювання, скорочу-
вати й редагувати. Редакційна колегія зобов’язана за вимогою автора надати йому 
рецензії (текст рецензії при анонімній експертизі) для вивчення, усунення недоліків 
та здійснення необхідних доповнень і виправлень.

Стаття, не рекомендована рішенням редакційної колегії до публікації, до пов-
торного розгляду не приймається.

Політика антиплагіату
З метою забезпечення високої якості та унікальності опублікованих матеріалів 

усі статті, що надходять до редакції, попередньо перевіряються на виявлення тек-
стових запозичень (плагіату) із використанням Антиплагіатної інтернет-системи 
StrikePlagiarism.com, що є в розпорядженні Національного юридичного університе-
ту імені Ярослава Мудрого.

До розгляду не приймаються:
– статті, що містять менш ніж 85 % унікального тексту, за винятком оглядів 

(рецензій) наукових праць, які можуть вимагати певної кількості цитувань;
– статті, зміст яких повністю або частково повторює інші опубліковані чи роз-

міщені автором у мережі Інтернет матеріали (дисертацію, автореферат, монографію, 
наукову статтю, тези, звіт про наукову діяльність тощо);

– статті, створені рерайтом.
Редакція рекомендує авторам здійснювати самостійно попередню перевірку 

своїх статей на виявлення плагіату з використанням будь-яких онлайн-сервісів.
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