
ISSN 2222-4459 (Print)
ISSN 2311-116X (Online)
НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ
«БІЗНЕС ІНФОРМ»
№ 5 ’2019 р. (496) 
Періодичність 1 раз на місяць
Видається із січня 1992 р.
Свідоцтво про реєстрацію
КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

ЗАСНОВНИКИ:
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР
ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ
НАН УКРАЇНИ (ХАРКІВ)
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. С. Кузнеця

ВИДАВЕЦЬ:
ФОП Лібуркіна Л. М.

РЕДАКЦІЯ
Головний редактор: д-р екон. наук, проф.
В. С. Пономаренко
Науковий редактор: д-р екон. наук, проф.,
член-кор. НАН України М. О. Кизим
Випусковий редактор: д-р екон. наук, 
доцент В. Є. Хаустова

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:
д-р екон. наук, проф.
Алєксєєв І. В. (Львів)
д-р екон. наук, проф.
Амосов О. Ю. (Харків)
д-р екон. наук, проф.
Благун І. С. (Івано-Франківськ)
д-р екон. наук, проф.
Гізатуллін Х. Н. (Єкатеринбург, Росія)
канд. екон. наук, проф.
Гонда В. (Братислава, Словакія)
д-р екон. наук, проф.
Жуковський М. (Люблін, Польща)
д-р екон. наук, проф.
Заруба В. Я. (Харків)
д-р екон. наук, проф.
Іванов Ю. Б. (Харків)
д-р екон. наук, проф.
Клебанова Т. С. (Харків)
д-р екон. наук, проф.
Ковальчук К. Ф. (Дніпро)
д-р екон. наук, проф.
Орлов П. А. (Харків)
д-р екон. наук, проф.
Погорлецький О. І. (С.-Петербург, Росія) 
д-р екон. наук, проф.
Христіановський В. В. (Вінниця)
д-р філософії (економіка) 
Шоша Жан-Юг (Ліон, Франція)

У журналі можуть друкуватися основні 
результати дисертаційних робіт  
з економічних наук

Журнал реферується у загальнодержавній 
реферативній базі даних «Україніка наукова» та  
в українському реферативному журналі «Джерело»

ЗМІСТ

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ
Халіна О. В. Становлення багатополярності  
як альтернативи однополярній моделі світу  
в умовах формування нових центрів впливу ..................................................... 8

ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ЕКОНОМІЦІ
Гражевська Н. І., Шемахіна  І. В. Конвергентно-дивергентний  
розвиток національних економік в умовах фінансіалізації ........................14
Севрук І. М., Тропиніна А. С. Конкурентоспроможність  
національної економіки в умовах глобалізації ................................................20

МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
Пугачевська К. С., Рупчева А. О. Перспективи розвитку  
експорту України за умов євроінтеграції ..........................................................29

ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД
Хвостіна І. М., Івасів І. І. Європейський досвід підтримки  
малого підприємництва та можливості його адаптації  
в Україні.......................................................................................................................38
Онацький М. Ю. Республіка Таджикистан у системі  
міжрегіонального співробітництва на початку ХХІ ст. ................................43

МЕхАНІЗМ РЕГуЛюВАННЯ ЕКОНОМІКИ
Комарницька Г. О. Класифікація проектів  
державно-приватного партнерства ....................................................................50

ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЦЕСИ

Болгарова Н. К., Паневник Т. М. Пріоритетні  
аспекти інвестиційної привабливості України ...............................................56

 Ulrichsweb Global Serials Directory (США);  
 Research Papers in Economics (США); 
 Російський індекс наукового цитування (Росія); 
 Index Copernicus (Польща); 
 Directory of Open Acess Journals; 
 Academic Journals Database (Швейцарія); 
 Research Bible (Японія); 
 Соціонет (Росія); 
 Open Academic Journals Index; 
 GetInfo (Німеччина); 
 BASE (Німеччина);

 OpenAIRE (Європейський Союз);  
 SUNCAT Union Catalogue  
 (Велика Британія); 
 COPAC Union Catalogue (Велика  
 Британія); 
 J-Gate (Індія); 
 Open Access Library; 
 Advanced Science Index; 
 Академия Google (США); 
 InfoBase Index; 
 WorldCat

ЗІ СПиСКУ
дРУКОВАНиХ (елеКТРОННиХ) ПеРІОдичНиХ ВидАНь,
щО ВКлЮчАЮТьСя дО ПеРелІКУ НАУКОВиХ фАХОВиХ  

ВидАНь УКРАїНи

Журнал «Бізнес Інформ» («Бизнес информ», «Business Inform») 
(Спів засновники: НДЦ індустріальних проблем розвитку НАН України, 
Харківський національний еко но міч ний університет ім. С. Кузнеця)

додаток 10 до Наказу Міністерства освіти і науки України  
від 12.05.2015 р. № 528

ЖУРНАЛ «БІЗНЕС ІНФОРМ« пРЕДСтАВЛЕНО В МІЖНАРОДНИх НАУКОМЕтРИчНИх 
БАЗАх ДАНИх, РЕпОЗИтОРІЯх І пОшУКОВИх СИСтЕМАх:



БІЗНЕСІНФОРМ № 5 ’20192
www.business-inform.net

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ:
Україна, 61001, Харків,
пров. Інженерний, 1а,
Бібліотечний корп., 2 пов., к. 224.
тел./факс: (057) 702-05-25
e-mail: biz_inf@ukr.net
www.business-inform.net

АДРЕСА 
ВИГОтІВНИКА:
ФОП Рубашкін Д. Ю. 
Україна, 61002, Харків,
вул. Маршала Бажанова, 28 

пЕРЕДпЛАтА:

 у Видавця;

 тОВ «Меркурій Експрес»:
49047, Дніпро, 
вул. Дмитра Кедріна, 66/3. 
тел.: (093) 393-57-40

Науковий журнал

БІЗНЕС ІНФОРМ 
БИЗНЕС ИНФОРМ 
BUSINESS INFORM

Видається 1 раз на місяць

Мова видання – українська, російська,
англійська

Рекомендовано до друку рішеннями:  
вченої ради ХНЕУ № 9 від 27.05.2019 р.
вченої ради НДЦ ІПР НАНУ  
№ 5 від 13.05.2019 р.

Здано до набору 30.04.2019 р.
Підписано до друку 28.05.2019 р.

Формат 60 х 84/8.
Друк цифровий.
Ум. друк. арк. 29,3. Обл.-вид. арк. 26,9.

Надруковано у ФОП Рубашкін Д. Ю.
Замовлення № 1070. Наклад 100 прим.

© БІЗНЕСІНФОРМ, 2019

ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ

Залізко В. д., Старинець О. Г., Микула Р. В. Інноваційні  
засоби діджиталізації послуг в об’єднаних  
територіальних громадах ......................................................................................62

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕхНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
Пілевич д. С. Теоретичне підґрунтя розвитку електронного  
бізнесу ..........................................................................................................................67

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Белявцева В. В. Наукове забезпечення і практика  
переформатування районів області ...................................................................73
Василів В. Б., Безтелесна л. І. Оцінка економічного  
впливу університету на розвиток регіону ........................................................80

НАуКА ТА ОСВІТА
Бондаренко О. М., Мараренко д. О., Кобзар д. Ю.  
Визначення конкурентних переваг ЗВО в умовах  
глобалізації .................................................................................................................86

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛюВАННЯ
любчик л. М., Грінберг Г. л., Воронін А. В. Кризові моделі  
економічної динаміки .............................................................................................92
Ковальова К. О., Місюра Є. Ю. Моделювання і прогнозування 
 населення України за допомогою часових рядів  
з використанням економетричного інструментального  
комплексу MATLAB ................................................................................................98
дмитренко О. В., Іващенко П. О. Моделювання  
і прогнозування циклічної поведінки дискретного  
часового ряду за методом ковзного фокусу ..................................................106

ЕКОНОМІКА ТОРГІВЛІ ТА ПОСЛуГ
Головня О. М. Сучасні детермінанти системних  
соціально-економічних трансформацій готельного бізнесу ................... 111
лісовська О. О. Прогнозування основних показників  
діяльності на ринку медичних страхових послуг в Україні ...................... 117

ЕКОНОМІКА ТРАНСПОРТу І ЗВ’ЯЗКу
Горбаль Н. І., Шаровський я. О., ярошенко В. В.  
Конкурентна ситуація на ринку поштового зв’язку України ..................  123
Сухонос М. К., Стаматін О. В. Огляд світових безготівкових  
систем оплати проїзду в громадському транспорті ....................................129

ЕКОНОМІКА ПІДПРИєМСТВА
Гапоненко О. Є., дичко О. О., Шеянова е. д. Реалізація  
технологічного процесу виробничо-торговельного підприємства  
(на прикладі ПрАТ «Вінницька харчосмакова фабрика») ......................... 136
Назаров Н. К., Бараннік І. О. Економічна безпека  
експортно-імпортного потенціалу підприємства ........................................ 142
Вашай Ю. В., дорошенко О. О. Методичні аспекти  
дослідження стану виробничої безпеки держави  
в умовах військово-політичної нестабільності ............................................. 150

ОБЛІК І АуДИТ
Агавердієва Х. ф., Іванісов О. В., лебединська О. С.  
Соціальний аудит у теоретичному полі соціальної  
відповідальності .................................................................................................... 157



БІЗНЕСІНФОРМ № 5 ’2019 3
www.business-inform.net

ФІНАНСИ, ГРОшОВИЙ ОБІГ І КРЕДИТ
Кривицька О. Р. Оцінка діяльності компаній  
зі страхування життя з застосуванням кореляційного  
аналізу .................................................................................................... 162
Мосієвич О. О. Структурування угод  
при венчурному фінансуванні  ....................................................... 169
Амалян А. В., Амалян Н. д. Еволюція бізнес-моделей  
боргового краудфандингу ............................................................... 174
Ромашко О. М., Бариляк В. О. Теоретичні засади  
формування механізму управління фінансовими  
ресурсами підприємства .................................................................. 180
Поляновський Г. А. Стратегічні орієнтири  
вдосконалення фінансування державних закладів  
вищої освіти України ......................................................................... 185

МЕНЕДЖМЕНТ І МАРКЕТИНГ
чобіток В. І. Формування системи оцінки  
персоналу на підприємстві: сучасні системи  
та технології .......................................................................................... 192

Цимбалюк С. О., Пінчук В. О. Оцінювання  
конкурентоспроможності системи управління персоналом  
з використанням інструментарію бенчмаркінгу ....................... 197
Муха С. В. Сучасна українська корпоративна культура 
та трансформація бізнес-процесів ................................................. 204
Когут І. В., лебідь Т. В. Перспективи впровадження  
проектів організації виробництва та реалізації  
органічної продукції в Україні ......................................................... 210
Шатайло O. A. Змістовна характеристика системи  
антикризового управління ............................................................... 217
чернобай л. І., Широн Ю. О. Емоційний інтелект  
в системі менеджменту ..................................................................... 227
Григор’єва Ю. А. Системи омніканальних каналів  
комунікації автодилерів .................................................................... 233
Ус М. І. Сегментування та вибір партнерів  
підприємства в процесі здійснення маркетингової  
діяльності .............................................................................................. 239
щетініна л. В., Рудакова С. Г., Труш О. А.  
Маніпулятивний вплив масмедіа: механізм,  
наслідки та рекомендації щодо протидії ..................................... 246



БІЗНЕСІНФОРМ № 5 ’20194
www.business-inform.net

СОДЕРЖАНИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

Халина О. В. Становление многополярности  
как альтернативы однополярной модели мира  
в условиях формирования новых центров влияния .....................8

ГЛОБАЛИЗАЦИОННыЕ ПРОЦЕССы  
В ЭКОНОМИКЕ

Гражевская Н. и., Шемахина и. В. Конвергентно-
дивергентное развитие национальных  
экономик в условиях финансиализации .........................................14
Севрук и. Н., Тропинина А. С. Конкурентоспособность  
национальной экономики в условиях глобализации ..................20

МЕЖДуНАРОДНыЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ОТНОшЕНИЯ

Пугачевская е. С., Рупчева А. А. Перспективы  
развития экспорта Украины в условиях евроинтеграции .........29

ЗАРуБЕЖНыЙ ОПыТ
Хвостина и. Н., ивасив и. и. Европейский опыт  
поддержки малого предпринимательства  
и возможности его адаптации в Украине .......................................38
Онацкий М. Ю. Республика Таджикистан  
в системе межрегионального сотрудничества  
в начале ХХІ в. .........................................................................................43

МЕхАНИЗМ РЕГуЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ
Комарницкая А. е. Классификация проектов  
государственно-частного партнерства ...........................................50

ИНВЕСТИЦИОННыЕ ПРОЦЕССы
Болгарова Н. К., Паневник Т. Н. Приоритетные аспекты  
инвестиционной привлекательности Украины ............................56

ИННОВАЦИОННыЕ ПРОЦЕССы
Зализко В. д., Старинец А. Г., Микула Р. В.  
Инновационные средства диджитализации  
услуг в объединенных территориальных общинах .....................62

ИНФОРМАЦИОННыЕ ТЕхНОЛОГИИ  
В ЭКОНОМИКЕ

Пилевич д. С. Теоретические основы развития  
электронного бизнеса ...........................................................................67

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Белявцева В. В. Научное обеспечение и практика  
переформатирования районов области ..........................................73
Васылив В. Б., Безтелесная л. и.  Оценка 
экономического влияния университета  
на развитие региона ..............................................................................80

ОБРАЗОВАНИЕ И НАуКА
Бондаренко е. М., Мараренко д. О., Кобзарь д. Ю.  
Определение конкурентных преимуществ  
ВУЗа в условиях глобализации ..........................................................86

ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ 
МОДЕЛИРОВАНИЕ

любчик л. М., Гринберг Г. л., Воронин А. В.  
Кризисные модели экономической динамики ..............................92
Ковалева е. А., Мисюра е. Ю. Моделирование  
и прогнозирование населения Украины  
с помощью временных рядов с использованием  
эконометрического инструментального  
комплекса MATLAB ..............................................................................98
дмитренко А. В., иващенко П. А. Моделирование  
и прогнозирование циклического поведения  
дискретного временного ряда по методу  
скользящего фокуса ........................................................................... 106

ЭКОНОМИКА ТОРГОВЛИ И уСЛуГ
Головня е. М. Современные детерминанты системных  
социально-экономических трансформаций гостиничного  
бизнеса ................................................................................................... 111
лисовская О. О. Прогнозирование основных  
показателей деятельности на рынке медицинских 
страховых услуг в Украине ............................................................... 117

ЭКОНОМИКА ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ
Горбаль Н. и., Шаровский я. О., ярошенко В. В.  
Конкурентная ситуация на рынке почтовой  
связи Украины ...................................................................................... 123
Сухонос М. К., Стаматин А. В. Обзор мировых  
безналичных систем оплаты проезда  
в общественном транспорте ............................................................ 129

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ
Гапоненко О. е., дичко А. А., Шеянова Э. д.  
Реализация технологического процесса  
производственно-торгового предприятия  
(на примере ЧАО «Винницкая пищевкусовая фабрика») ...... 136
Назаров Н. К., Баранник и. А. Экономическая  
безопасность экспортно-импортного потенциала  
предприятия ......................................................................................... 142
Вашай Ю. В., дорошенко е. А. Методические  
аспекты исследования состояния производственной  
безопасности государства в условиях  
военно-политической нестабильности ........................................ 150

уЧёТ И АуДИТ
Агавердиева Х. ф., иванисов О. В., лебединская е. С.  
Социальный аудит в теоретическом поле  
социальной ответственности .......................................................... 157

ФИНАНСы, ДЕНЕЖНыЙ ОБОРОТ И КРЕДИТ
Кривицкая О. Р. Оценка деятельности компаний  
по страхованию жизни с применением  
корреляционного анализа ................................................................ 162
Мосиевич е. О. Структурирование сделок  
при венчурном финансировании ................................................... 169
Амалян А. В., Амалян Н. д. Эволюция  
бизнес-моделей долгового краудфандинга ................................. 174



БІЗНЕСІНФОРМ № 5 ’2019 5
www.business-inform.net

Ромашко А. М., Барыляк В. А. Теоретические основы  
формирования механизма управления финансовыми  
ресурсами предприятия .................................................................... 180
Поляновский Г. А. Стратегические ориентиры  
совершенствования финансирования государственных  
высших учебных заведений Украины ........................................... 185

МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ
чобиток В. и. Формирование системы оценки  
персонала на предприятии: современные системы  
и технологии ......................................................................................... 192
Цимбалюк С. А., Пинчук В. А. Оценка  
конкурентоспособности системы управления  
персоналом с использованием инструментария  
бенчмаркинга ....................................................................................... 197
Муха С. В. Современная украинская  
корпоративная культура и трансформация  
бизнес-процессов ................................................................................ 204

Когут и. В., лебидь Т. В. Перспективы  
внедрения проектов организации производства  
и реализации органической продукции в Украине ................... 210
Шатайло О. А. Содержательная характеристика  
системы антикризисного управления .......................................... 217
чернобай л. и., Широн Ю. О. Эмоциональный  
интеллект в системе менеджмента ................................................ 227
Григорьева Ю. А. Системы омниканальных каналов  
коммуникации автодилеров ............................................................ 233
Ус М. и. Сегментирование и выбор партнеров 
предприятия в процессе осуществления  
маркетинговой деятельности .......................................................... 239
щетинина л. В., Рудакова С. Г., Труш А. А.  
Манипулятивное воздействие массмедиа:  
механизм, последствия и рекомендации  
по противодействию .......................................................................... 246



БІЗНЕСІНФОРМ № 5 ’20196
www.business-inform.net

CONTENT

Economic ThEory
Khalina O. V. Formation of Multipolarity as an Alternative  
to the Unipolar Model of the World in the Context 
of the Formation of New Centers of Influence .....................................8

GlobalizaTion ProcEssEs in ThE Economy
Hrazhevska  N. I., Shemakhina  I. V. Convergent  
and Divergent Development of National Economies  
in the Context of Financialization ........................................................14
Sevruk I. M., Tropynina  A. S. Competitiveness  
of the National Economy in the Context of Globalization ..............20

inTErnaTional Economic rElaTions
Pugachevska K. S., Rupcheva A. O. Prospects  
for the Development of Ukraine’s Exports  
in the Context of European Integration...............................................29

ForEiGn ExPEriEncE
Khvostina I. М., Ivasiv I. I. European Experience  
in Supporting Small Enterprises and its Adaptation  
in Ukraine ..................................................................................................38
Onatsky M. Y. The Republic of Tajikistan in the System  
of Interregional Cooperation at the Beginning  
of the 21st Century ..................................................................................43

mEchanisms oF rEGUlaTion  
oF ThE Economy

Komarnytska H. O. Classification of Public-Private 
 Partnership Projects ...............................................................................50

invEsTmEnT ProcEssEs
Bolgarova N. K., Panevnyk T. M. Priority Aspects  
of Investment Attractiveness of Ukraine .............................................56

innovaTivE ProcEssEs
Zalizko V. D., Starynets O. G., Mykula R. V. 
Innovative Means of Digitalization of Services  
in United Territorial Communities ......................................................62

inFormaTion TEchnoloGiEs  
in Economics

Pilevych D. S. Theoretical Bases for Development  
of Electronic Business .............................................................................67

rEGional Economy
Beliavceva V. V. Scientific Support and Practice  
of Reshaping Districts of a Region ........................................................73
Vasyliv V. B., Beztelesna L. I. Evaluation of Economic  
Impact of Universities on Regional Development .............................80

EdUcaTion and sciEncE
Bondarenko О. M., Mararenko  D. O., Kobzar D. Y.  
Determination of Competitive Advantages of a University  
in the Context of Globalization .............................................................86

Economic and maThEmaTical modElinG
Lyubchyk L. M., Grinberg G. L., Voronin A. V.  
Crisis Models of Economic Dynamics .................................................92
Kovalova K. O., Misiura  I. Y. Modeling  
and Forecasting Ukraine’s Population by Time  
Series Using the Matlab Econometrics Toolbox ................................98
Dmytrenko O. V., Ivashchenko P. A.  
Simulating and Forecasting Periodic Behavior  
of a Discrete Time Series Using the Moving  
Average Method .................................................................................... 106

Economics oF TradE and sErvicEs
Holovnia O. M. Modern Determinants  
of the Systemic Socio-Economic Transformations  
in the Accommodation Sector............................................................ 111
Lisovska O. O. Forecasting the Key Performance  
Indicators of the Market for Medical Insurance  
Services in Ukraine ............................................................................... 117

Economy oF TransPorT  
and commUnicaTion

Horbal N. I., Sharovskyi Y. O., Yaroshenko V. V.  
The Competitive Situation in the Postal Market  
of Ukraine ............................................................................................... 123
Sukhonos M. K., Stamatin O. V. Review  
of the Existing Non-Cash Fare Collection Systems ........................ 129

Economics oF EnTErPrisE
Gaponenko O. Y., Duchko O. O., Sheіanova E. D.  
Implementation of the Technological Process  
of a Production and Trading Enterprise  
(Using the Example of PJSC Vinnytsia Food &  
Gustatory Factory) ................................................................................ 136
Nazarov N. K., Barannik I. O. Economic  
Security of Export-Import Potential of an Enterprise ................... 142
Vashai Y. V., Doroshenko O. O. Methodological  
Aspects of Studying the State of Industrial Security  
under Conditions of Military and Political Instability ................... 150

accoUnTinG and aUdiTinG
Ahaverdiieva K. F., Ivanisov O. V., Lebedinska O. S.  
Social Audit in the Theoretical Field of Social  
Responsibility ......................................................................................... 157

FinancE, monEy circUlaTion and crEdiT
Kryvytska O. R. Evaluation of Life Insurance  
Companies Using Correlation Analysis ............................................ 162
Mosiyevych O. O. Deal Structuring in Venture  
Capital Financing .................................................................................. 169
Amalian A. W., Amalyan N. D. The Evolution  
of Debt Crowdfunding Business Models .......................................... 174
Romashko O. M., Baryliak V. O. The Theoretical  
Basis for the Formation of the Mechanism  
for Managing Financial Resources of an Enterprise ...................... 180
Polianovskyi H. A. Strategic Guidelines to Improve  
the Financing of State Higher Education  
Institutions in Ukraine ......................................................................... 185



БІЗНЕСІНФОРМ № 5 ’2019 7
www.business-inform.net

manaGEmEnT and markETinG
Chobitok V. I. Formation of the Staff Assessment  
System in an Enterprise: Modern Systems  
and Technologies................................................................................... 192
Tsymbaliuk S. O., Pinchuk V. O. Assessment  
of Competitiveness of the Staff Management  
System Using Benchmarking Tools ................................................... 197
Mukha S. V. Modern Ukrainian Corporate Culture  
and Transformation of Business Processes ...................................... 204
Kohut I. V., Lebid T. V. Prospects for Implementing  
Projects for Organization of Production and Sale  
of Organic Products in Ukraine ......................................................... 210

Shatailo O. A. Substantive Characteristics  
of a Crisis Management System ......................................................... 217
Chernobay L. I., Shyron Y. O. Emotional Intelligence  
in the Management System ................................................................. 227
Hryhorieva Y. А. Omnichannel Communication  
Systems for Car Dealers ....................................................................... 233
Us M. I. Segmentation and Choice of Partners  
of an Enterprise in the Process of Marketing Activities ................ 239
Shchetinina L. V., Rudakova S. G., Trush O. A.  
Manipulative Impact of Mass Media: Mechanism,  
Consequences and Recommendations for Counteracting ........... 246



Е
К
О

Н
О

М
ІК

А
		е

ко
н

о
м

ік
а 

то
рг

іВ
лі

 т
а 

П
о

С
лу

г

111БІЗНЕСІНФОРМ № 5 ’2019
www.business-inform.net

УДК 338.2:640.4
JEL: M21

СучАСНІ ДЕТЕРМІНАНТИ СИСТЕМНИх СОцІАльНО-ЕкОНОМІчНИх 
ТРАНСфОРМАцІй гОТЕльНОгО бІЗНЕСу
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 Головня О. М. Сучасні детермінанти системних соціально-економічних трансформацій  
готельного бізнесу

Досліджено сучасні детермінанти системних трансформацій готельного бізнесу, що мають посприяти перспективним напрямам структурної 
перебудови національної економіки. Досліджено, що готельний бізнес – специфічна сфера діяльності, частина індустрії гостинності, яка за-
лежить від вражень споживачів, якості надання послуг, місцезнаходження суб’єкта, політико-економічного стану цього регіону, країни, міста. 
Готельний бізнес доступний для великих базисних інвесторів з активами в престижних місцях, але інвестиції в цьому секторі стають все більш 
популярними серед приватних, більш дрібних інвесторів як спосіб отримання активних доходів і зростання капіталу від правильного розташу-
вання та ефективного менеджменту готелю. У сучасному світі готельна справа розвивається такими темпами, що першочерговим завданням 
по управлінню готелем стає високий рівень сервісу у готельному бізнесі: якісні готельні послуги й грамотний готельний менеджмент. Провідне 
місце в системі управління підприємствами готельного бізнесу належить комплексній автоматизації готелів, що включає в себе автоматиза-
цію процесів бронювання, розрахунків з гостями, агентами, туроператорами.
Ключові слова: готель, туризм, індустрія гостинності, готельний бізнес, якість готельних послуг, комплексна автоматизація готелів.
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Головня Е. М. Современные детерминанты системных 
социально-экономических трансформаций гостиничного бизнеса

Исследованы современные детерминанты системных трансформа-
ций гостиничного бизнеса, которые должны поспособствовать пер-
спективным направлениям структурной перестройки национальной 
экономики. Доказано, что гостиничный бизнес – специфическая сфера 
деятельности, часть индустрии гостеприимства, которая зависит 
от впечатлений потребителей, качества предоставления услуг, ме-
стонахождения субъекта, политико-экономического состояния этого 
региона, страны, города. Гостиничный бизнес доступен для больших 
базисных инвесторов с активами в престижных местах, но инвести-
ции в  данном секторе становятся все более популярными среди част-
ных, более мелких инвесторов как способ получения активных доходов 
и роста капитала от правильного расположения и эффективного 
менеджмента отеля. В современном мире гостиничное дело развива-
ется такими темпами, что первоочередной задачей по управлению 
отелем становится высокий уровень сервиса в гостиничном бизнесе: 
качественные гостиничные услуги и грамотный гостиничный менед-
жмент. Ведущее место в системе управления предприятиями гости-
ничного бизнеса принадлежит комплексной автоматизации гостиниц, 
включающий в себя автоматизацию процессов бронирования, расче-
тов с гостями, агентами, туроператорами.
Ключевые слова: гостиница, туризм, индустрия гостеприимства, го-
стиничный бизнес, качество гостиничных услуг, комплексная автома-
тизация гостиниц.
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Holovnia O. M. Modern Determinants of the Systemic Socio-Economic 
Transformations in the Accommodation Sector

Modern determinants of the systemic transformations in the accommoda-
tion sector, which are intended to contribute to promising areas of the re-
structuring of the national economy, are investigated. It is proved that the 
accommodation sector is a specific field of activity, a part of the hospitality 
industry, which depends on consumer experience, quality of service, location 
of a subject, political and economic situation in a region, country, city. The 
accommodation sector is available for large institutional investors that have 
assets in prestigious locations, but investments in this sector are becoming 
increasingly popular among private, smaller investors as a way to generate 
active income and capital growth due to the right location and effective hotel 
management. In the modern world, the accommodation sector is developing 
at such a rate that a high level of service in the accommodation sector: high-
quality hotel services and competent hotel management, is becoming a top 
priority in hotel management. The leading place in the system for managing 
enterprises working in the accommodation sector belongs to the complex au-
tomation of hotels, which includes the automation of the processes of book-
ing; settlements with guests, agents, tour operators.
Keywords: hotel, tourism, hospitality industry, accommodation sector, qual-
ity of hotel services, complex automation of hotels.
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Стабільний соціально-економічний розвиток – це 
не тільки кінцева мета зростання, але і ресурс, 
активний механізм національного  добробуту. 

Цільовим пріоритетом економічної політики України 
має бути людина, життєві потреби та інтереси, які не 
можуть бути реалізовані без соціального чинника. Всі 
напрями соціального розвитку в кінцевому вимірі відо-
бражають забезпечення стабілізації економіки та еконо-
мічного зростання [3].

Значною мірою соціальному розвитку сприяє інду-
стрія готельного бізнесу, що стала невід’ємною частиною 
національних економік більшості країн світу. Очевидним 
є те, що потенціал готельного бізнесу потребує підвищен-
ня конкурентоспроможності вітчизняних підприємств 
цієї сфери. У цьому зв’язку першочерговими є питання 
визначення сучасних тенденцій розвитку індустрії го-
тельного господарства, що є важливим з огляду на поста-
новку нових соціальних завдань національної економіки.

Різним аспектам сфери готельного бізнесу при-
свячені численні праці вітчизняних науковців, серед 

яких варто зазначити Казакову Н. А. [5], Лисюк Т. В. [7], 
Перепелицю А. С. [5], Сідорова М. В. [5] та ін. У вияв-
ленні сучасних детермінантів системних трансформацій 
готельного бізнесу на окрему увагу заслуговують проце-
си інноваційного розвитку. Цьому питанню приділили 
увагу Нагорняк Г. С. [8], Пожуєва Т. О. [9], Снігур Х. А. 
[10], Шматковська Т. О. [11]. 

На ринку готельного бізнесу постійно відбува-
ються зміни. Це пояснюється тим, що цей бізнес – дуже 
специфічна сфера діяльності, частина індустрії гостин-
ності, яка залежить від вражень споживачів. При цьому 
враження залежать від якості надання послуг, від міс-
цезнаходження суб’єкта, від політико-економічного ста-
ну країни, регіону, міста.

Незважаючи на те, що в Україні є чимала кількість 
різних засобів розміщення (табл. 1), необхідний подаль-
ший розвиток цієї сфери діяльності у зв’язку зі зростан-
ням ринку туристичних послуг та підвищенням попиту 
на якісні туристичні послуги. Серед усіх засобів розмі-
щування 68,8 % припадає на готелі.

таблиця 1

Динаміка кількості готелів та аналогічних засобів розміщування в Україні у 2015–2017 рр., од.

тип засобу розміщування
Роки Відхилення, 

2017 р.  
до 2015 р., +/–2015 2016 2017

Готелі та аналогічні засоби розміщування, усього  
   з них 2478 2534 2474 -4

готелі 1508 1703 1704 196

мотелі 123 139 137 14

хостели 29 40 36 7

кемпінги 6 14 12 6

гуртожитки для приїжджих 105 90 84 -21

туристичні бази, гірські притулки, студентські літні табори, інші 
місця для тимчасового розміщування 707 548 01 -206

Джерело: складено автором за [6].

Таблиця 2 демонструє підвищення кількості осіб, 
що перебували у готелях та аналогічних засобах 
розміщування в Україні протягом 2015–2017 рр. 

Причому це стосується всіх типів засобів розміщуван-

ня. Найбільша частка кількості осіб, що перебували у 
готелях та аналогічних засобах розміщування в Україні 
протягом 2015–2017 рр., перебували в готелях (4395846 
осіб, або 85,6 %).  

таблиця 2

Динаміка кількості осіб, що перебували у готелях та аналогічних засобах розміщування в Україні у 2015–2017 рр., осіб

тип засобу розміщування
Роки Відхилення, 

2017 р. до 
2015 р., +/–2015 2016 2017

Готелі та аналогічні засоби розміщування, усього  
   з них 4297190 5037075 5135164 837974

готелі 3682858 4332043 4395846 712988

мотелі 93830 101300 110699 16869

хостели 30328 52552 44498 14170

кемпінги 5140 8218 7814 2674

гуртожитки для приїжджих 121716 181178 192308 70592

туристичні бази, гірські притулки, студентські літні табо-
ри, інші місця для тимчасового розміщування 363318 361784 383999 20681

Джерело: складено автором за [6].
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Серед номерного фонду готелів та аналогічних 
засобів розміщування в Україні у 2017 році на номери 
вищої категорії припадає 14002 одиниць, або 20,5 %; І 

категорії − 35064 одиниць, або 51,4 %; ІІ категорії – 6956 
одиниць, або 10,2 %; ІІІ категорії – 6897 одиниць, або 
10,1 % (табл. 3).

таблиця 3

Місткість і номерний фонд готелів та аналогічних засобів розміщування в Україні у 2017 році, од.

тип засобу розміщення Кількість 
номерів

Вищої категорії  
(президентський апартамент, 

апартамент, люкс, дуплекс, 
напівлюкс (студіо)

І категорії ІІ категорії ІІІ категорії Середня 
місткість

Готелі та аналогічні засоби 
розміщування, усього  
   з них

68224 14002 35064 6956 6897 64

готелі 54384 12752 30820 5420 3409 70

мотелі 1834 234 895 256 283 32

хостели 429 16 44 53 179 33

кемпінги 179 8 81 10 20 29

гуртожитки для приїжджих 3024 109 505 162 967 62

туристичні бази, гірські притулки, 
студентські літні табори, інші місця 
для тимчасового розміщування

8374 883 2719 1055 2039 43

Джерело: складено автором за [6].

Фахівці індустрії гостинності зазначають, що най-
більш перспективним сегментом для готельного ринку 
України залишаються якісні 2–3 зіркові готелі, з них 
третина знаходиться під правлінням потужних світо-
вих готельних операторів: Carlson Rezidor Hotel Group 
(Radisson Blu Hotels), IHG (Holiday Inn) та Design Hotels у 
стратегічному партнерстві з Marriott International. 

Згідно з даними компанії CBRE Ukraine, у 2018 
році на ринку зберігалась тенденція останніх 
двох років, а саме зростання привабливості Ки-

єва як туристичного міста на карті Європи. Протягом 
2008–2018 рр. кількість готелів у м. Києві зросла з 60 до 
109  одиниць (рис. 1). Завдяки покращенню економічно-
го та геополітичного клімату країни динаміку зростан-
ня як внутрішніх, так і зовнішніх туристичних потоків 
можна прослідкувати з 2016 року, коли загальна кіль-

кість туристів збільшилась на 72 % з подальшим зрос-
танням у 35 % у 2017 р. 

Одним із факторів, що впливає на розвиток туриз-
му та готельного бізнесу, є якісне авіаційне обслугову-
вання. Важливим трендом 2018 року стало збільшення 
групового туризму до 49,5 % у структурі зовнішнього 
туристичного потоку, що пояснюється промоцією Києва 
серед туристичних операторів і введенням нових low cost 
авіаліній, а також вихід нових рейсів компаній, таких як 
Air Malta, Buta Airways, Brussels Airlines, Ernest Airlines, 
Ryanair, SkyUp та SWISS. Проведення Фіналу Ліги Чем-
піонів УЄФА 2018 та інших культурних і спортивних 
подій меншого масштабу стало каталізатором прирос-
ту зовнішнього туризму, який склав 850 000 іноземних 
туристів, що на 25 % перевищує показник 2017 року.

На сьогодні майже 98 % загальних пасажиропото-
ків сконцентровані в 7 аеропортах країни – Бориспіль, 
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Рис. 1. Динаміка кількості готелів у м. Києві
Джерело: складено автором за [1].
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Київ (Жуляни), Львів, Одеса, Харків, Запоріжжя та Дні-
пропетровськ. За статистичними даними, за підсумка-
ми 2018 року мало місце суттєве зростання кількості об-
слугованих пасажирів в усіх основних аеропортах: Київ 
(Жуляни) (на 51,9 %), Львів ( на 47,9 %), Бориспіль (на 
19,4 %), Харків (на 19,3 %), Одеса (на 17,8 %), Запоріжжя 
(на 14,9 %) та Дніпропетровськ (на 8,1 в%). Також зна-
чний приріст пасажиропотоків було зафіксовано в аеро-
портах міст Чернівці (на 53 %) та Херсон (на 41,8 %).

Починаючи з 2016 року ринок пасажирських авіа-
перевезень розвивався досить динамічно. Так, 
кількість пасажирів, що скористались послуга-

ми українських авіакомпаній, зростала щороку в серед-
ньому на чверть. Поступово за три роки обсяги паса-
жирських перевезень збільшились майже вдвічі порів-
няно з показником 2015 року та водночас понад 1,5 разу 
перевищили рівень «докризового» 2013 року.

Перевезення пасажирів здійснювала 21 вітчизняна 
авіакомпанія, серед яких лідируюче положення займали 
авіакомпанії «Міжнародні Авіалінії України», «Роза ві-
трів», «Азур Ейр Україна», «ЯнЕір» та «Браво». За під-
сумками 2018 року, п’ятьма найбільшими пасажирськи-
ми авіакомпаніями перевезено 11620,6 тис. осіб, що на 
20,2 % більше, ніж за 2017 рік, та складає майже 93 % 
від загальних обсягів пасажирських перевезень україн-
ських авіаком. Більше половини (54,2 %) всіх пасажир-
ських перевезень вітчизняних авіакомпаній складають 
міжнародні регулярні перевезення. 

У 2018 році відповідно до затвердженого роз-
кладу руху регулярні міжнародні польоти здійснювали 
10 вітчизняних авіакомпаній до 46 країн світу, кількість 
пасажирів, що скористались послугами українських 
авіаперевізників, зросла на 16,4 відсотка та становила 
6796,2 тис. осіб. Одночасно зі збільшенням інтенсив-
ності польотів на багатьох опанованих напрямках роз-
вивалась мережа маршрутів вітчизняних авіакомпаній. 
Так, упродовж року українськими авіаперевізниками 
відкрито 17 нових регулярних маршрутів. При цьому 
середній коефіцієнт зайнятості пасажирських крісел на 
міжнародних регулярних рейсах українських авіакомпа-
ній зріс з 77,7 % за 2017 рік до 78,8 % за 2018 рік.

Якісний готельний ринок Києва продовжує по-
ступово відновлюватися. Аеропорт «Бориспіль» пові-
домляє про збільшення пасажиропотоку в 2017 році на 
17 % порівняно з попереднім роком: понад 10 млн осіб 
скористалися послугами аеропорту в 2017 році, з них 
3,2 млн – транзитні пасажири. На цей момент стратегія 
найбільшого повітряного хаба України спрямована на 
розширення сегмента бюджетних авіаперевезень і залу-
чення лоукостерів. 

Активно ведуться переговори між представника-
ми аеропорту та Ryanair, WizzAir, присутність яких на 
українському ринку сприятиме подальшому зростанню 
пасажиропотоку. Український бюджетний перевізник 
SkyUp почав здійснювати свої перші рейси в 2018 році. 
Пріоритетними напрямками для авіакомпанії стали по-
пулярні місця відпочинку в Європі, однак деякі рейси 
були запущені і всередині країни.

У 2017 році вперше за довгий час на готельний 
ринок української столиці вийшли брендовані готе-
лі: «Park Inn by Radisson Київ Троїцька» (196 номерів), 
«Mercure Київ Конгрес» (160 номерів). Іншим сигна-
лом про відновлення ринку для міжнародного бізнес-
співтовариства є плани IKEA і H&M з відкриття перших 
магазинів у Києві в 2018 році. Подібне рішення великих 
міжнародних рітейлерів, характеризуючи країну як на-
дійний і перспективний напрям для інвестицій, дозво-
лить повернути інтерес до України.

Незважаючи на стрімке зростання попиту, 
у  зв’язку із коливаннями у національній валюті з почат-
ку 2018 року було зафіксовано незначне збільшення по-
казників ADR (середня ціна номеру) та RevPAR (середня 
дохідність номеру) у USD порівняно з відповідним пе-
ріодом минулого року. Таким чином, середній показник 
ADR якісного номерного фонду Києва досягнув $106 
з початку року, а показник RevPAR склав $55,5 з початку 
року [4].

Переважна складова попиту на послуги готельної 
сфери формується за рахунок представників бізнес-
сегмента, тобто такого напрямку спеціалізації підпри-
ємств, в якому вони отримують і нарощують свої кон-
курентні переваги (близько 80 % подорожуючих приїж-
джають з-за кордону, інші 20 % − з регіонів України). 

Завдяки активізації зовнішньої діяльності та про-
суванню українського готельного ринку поняття «го-
тельний ринок Києва» фігурує на багатьох туристичних 
конференціях, таких як World Travel Market London, 
New York Travel Show, Balttour, IMTM,ITB, UITT та 
COTTM. Через це міжнародні готельні мережі почина-
ють розглядати готельний ринок Києва як потенційну 
платформу для виходу. Водночас національна мережа 
готелів Reikartz Hotel Group продовжує освоювати укра-
їнський ринок та у 2018 році відкрила 3 готелі в Одесі, 
Кременчуку та Яремчі.

У сучасному світі готельна справа розвиваєть-
ся такими темпами, що першочерговим завданням по 
управлінню готелем стає високий рівень сервісу у го-
тельному бізнесі: якісні готельні послуги й грамотний 
готельний менеджмент. Готельний бізнес висуває усе 
більше вимог до управління готелем. Комплексна ав-
томатизація готелів, що включає в себе автоматизацію 
процесів бронювання, розрахунків з гостями, агентами, 
туроператорами й господарської діяльності, стає все 
більш актуальною для підприємств готельної індустрії. 
Сучасні системи автоматизації готелів (PMS – Property 
Management System, HMS – Hotel Management System) 
включають у себе безліч функцій. Основні з них: автома-
тизація барів і ресторанів; автоматизація систем управ-
ління готелем HMS; системи онлайн-бронювання готе-
лів; система безпеки готелю; системи контролю доступу 
для готелів; система управління персоналом готелю.

За очевидної необхідності використання рішень 
у сфері автоматизації готелів і ресторанів на ринку 
існує лише кілька рішень, які здатні задовольни-

ти всі вимоги замовника. Ідеальна програма для готелів 
(АСУ) повинна враховувати особливості управління го-
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телем, включаючи в себе не тільки управління взаємо-
відносинами із клієнтами, але й особливості управління 
персоналом готелю, а також управління готельним гос-
подарством.

Прикладом інноваційних рішень у сфері автома-
тизації готелів і ресторанів є автоматизована 
система керування готелем SERVIO Hotel, яка 

забезпечує взаємозалежну роботу всіх служб готелю 
для організації комплексного обслуговування й обліку 
побажань кожного клієнта, а також чітко розмежовує 
функції співробітників за допомогою строго індивіду-
ального доступу до системи.

При інтеграції з іншими системами, наприклад, 
системою управління рестораном або бухгалтерською 
програмою, інформаційна система готелю SERVIO Hotel 
виступає центральним елементом, акумулюючи всі по-
токи даних і координуючи всі процеси.

Переваги автоматизованої системи керування го-
телем SERVIO Hotel: завдяки оптимальному розподілу 
завантаження виключається нерівномірний знос номер-
ного фонду; ефективність системи управління готель-
ним підприємством за рахунок дистанційного доступу; 
система управління взаємовідносинами із клієнтами: 
детальна карта гостя й розширений пошук для зруч-
ності управління клієнтською базою; система підказок 
полегшує використання системи й зменшує кількість 
можливих помилок; захист від критично небезпечних 
дій виключає «людський фактор»; програма управлін-
ня готелем працює безупинно при проведенні нічного  
аудита; запис усіх подій у системі для кращого контролю 
персоналу; можливість швидкої зміни тарифів завдяки 
гнучкій установці сезонів; інтеграція з іншими система-
ми забезпечує комплексність автоматизації, єдину сис-
тему розрахунків і звітів [2].

Ще одним прикладом інноваційних рішень у сфері 
автоматизації готелів є «Едельвейс» − це система управ-
ління готелем (Property Management System, або PMS), 
яка не тільки дозволяє проводити своєчасне бронюван-
ня номера, максимально спростити процедуру оформ-
лення гостя, з урахуванням його переваг, але і планувати 
завантаження готелю, вести статистику, надавати дані 
для формування бухгалтерської та управлінської звіт-
ності тощо. Тобто «Едельвейс» − це система автомати-
зації роботи служби прийому та розміщення гостей, та 
джерело отримання актуальної інформації.

Водночас перешкодами для розвитку готельного 
господарства України є такі системні проблеми: 
низька якість послуг підприємств, що працюють 

у сфері вітчизняного готельного господарства на тлі їх 
необґрунтовано високої ціни; низький рівень внутріш-
нього платоспроможного попиту на послуги готельного 
господарства внаслідок низьких реальних доходів гро-
мадян і високих темпів інфляції; висока частка на ринку 
готельних послуг тіньового сектора; відсутність дифе-
ренційованого підходу до задоволення потреб різних 
категорій споживачів готельних послуг; невідповідність 
якості послуг міжнародним нормам та стандартам.

ВИСНОВКИ
Динамічні трансформації, що відбуваються 

в культурному й економічному житті українського су-
спіль ства, вимагають нових поглядів на ведення під-
приємницької діяльності в індустрії гостинності, що 
особливо характерно для готельно-ресторанного госпо-
дарства. Дослідження показало, що ситуація на ринку 
готельно-ресторанних послуг є суперечливою. Підпри-
ємства згаданого сегмента працюють в умовах високого 
конкурентного середовища з особливим інвестиційним 
кліматом, тому вимушені запропонувати вимогливому 
споживачеві комплексну високоякісну послугу.  

Перспективність індустрії гостинності можлива 
за умови впровадження інноваційних методів обслуго-
вування та наближення готельно-ресторанної послуги 
до кожного споживача.                    
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